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تقدیر و تشکر
بدينوسيله بر خود الزم ميدانم كه از زحمات بيدريغ استاد گرامي ،جناب آقاي دكتر محسن كاهاني
كه راهنماييهاي ارزشمند ايشان در تمام مراحل انجام اين پاياننامه راهگشاي من بوده است تشکر نمايم.
همچنين از تالشهاي بيوقفه و پشتيبانيهاي پدر و مادر عزيزم و همسر مهربانم كمال سپاسگزاري
را دارم.
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چکیده فارسی
مهندسي وب بعنوان شاخهاي از مهندسي نرمافزار بر ارائه روشهاي سامانمند براي توسعه برنامه-
هاي كاربردي تحت وب تمركز دارد .بدين منظور اغلب روشگانهاي مهندسي وب از رويکرد توسعه مبتني
بر مدل استفاده ميكنند .با توجه به نقش اساسي مدلها در اين رويکرد ،چالشي كه بوجود ميآيد آن
است كه توسعه هر برنامه كاربردي جديد نيازمند توليد تعداد زيادي مدل ميباشد .ارائه يک راهکار
استفاده مجدد كه براي مدلسازي يک برنامه كاربردي از مدلهاي برنامههاي كاربردي مشابه استفاده كند
ميتواند در پاسخ به اين چالش مؤثر باشد .با توجه به اهميت مدل نيازمنديهاي عملياتي ،در اين رساله،
يک رويکرد جديد براي استفاده مجدد در مدلسازي نيازمنديهاي عملياتي ارائه شده است كه امکان
استفاده مجدد را در مراحل اوليه توسعه فراهم ميكند .در اين رويکرد با دريافت توصيف كلي نيازمندي-
هاي عملياتي در قالب نمودار مورد كاربرد  ،UMLنسخه اوليه توصيف جزئي نيازمنديهاي عملياتي ،بطور
نيمهخودكار و در قالب نمودارهاي فعاليت  UMLايجاد ميشود .روش پيشنهادي شامل دو مرحله اصلي
است كه مرحله اول به آمادهسازي مخزن معنايي مدلها و مرحله دوم به استفاده مجدد از اين مخزن
اختصاص دارد .بدين منظور ،در مرحله اول ،از الگوريتمهاي جديدي براي حاشيهنويسي نمودارهاي
فعاليت و تشخيص مفاهيم و رفتار مورد كاربردها و همچنين از فناوريهاي وب معنايي استفاده شده
است .مرحله دوم نيز از معيار جديدي براي تشخيص شباهت دو مورد كاربرد و از الگوريتم جديدي براي
تطبيق نمودارهاي فعاليت و همچنين از منابع وب معنايي و دادههاي پيوندي براي تأمين نيازهاي
اطالعاتي استفاده ميكند .ارزيابيهاي انجام شده نشان ميدهد روش پيشنهادي از دقت و كارايي مناسبي
برخوردار است و استفاده از وب معنايي نقش مؤثري در بهبود نتايج آن دارد .بدين ترتيب درستي ايده
اصلي روش پيشنهادي ،كه استفاده از نمودار مورد كاربرد بعنوان نقطه شروع فرآيند استفاده مجدد مي-
باشد ،مورد تأييد قرار ميگيرد .با اين حال ،الگوريتمهاي ارائه شده داراي كاستيهايي هستند كه رفع آن-
ها نيازمند تحقيق و نوآوري بيشتري ميباشد.
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 -1مقدمه
در اين فصل ،ابتدا مسألهاي كه در تحقيق جاري مورد توجه قرار گرفته است معرفي شده و
سپس ،در بخش  ،2-1روش پيشنهادي اين رساله براي حل مسأله مورد نظر به اختصار شرح داده مي-
شود .در ادامه نيز نوآوريهاي روش پيشنهادي و ساختار بقيه مطالب اين رساله ذكر ميشود.
 1-1تعریف مسأله
طي دو دهه اخير ،وب به عنوان يک سکوي نرمافزاري كه امکان دسترسي توزيع شده به برنامه-
هاي كاربردي و فرايندهاي كسب و كار را فراهم ميكند ،مورد توجه مهندسان نرمافزار قرار داشته و
برنامههاي كاربردي تحت وب به عنوان دسته مهمي از نرمافزارها مطرح بودهاند .عليرغم شباهتهاي زياد،
توسعه برنامههاي كاربردي تحت وب با توسعه نرمافزارهاي معمولي از جنبههاي متعددي متفاوت است و
ويژگيهاي خاص برنامههاي كاربردي تحت وب ،چالشهاي جديدي را مطرح كرده است ] .[11مهندسي
وب به عنوان شاخهاي از مهندسي نرمافزار در پاسخ به اين چالشها شکل گرفته و به دنبال روشهاي
سامانمند 1،مقرون به صرفه و قابل كميسازي 2براي تحليل نيازمنديها ،طراحي ،پيادهسازي ،تست،
عملياتي كردن و نگهداري برنامههاي كاربردي تحت وب با كيفيت باال ميباشد ].[22
از اوايل دهه  90ميالدي تا كنون چند روشگان3مهندسي وب توسط محققان معرفي شده است
كه عموما از رويکرد توسعه مبتني بر مدل4استفاده ميكنند ] .[33در اين رويکرد ،تمركز بر ايجاد مدل-
هاي با كيفيت و دقيقي است كه برنامه كاربردي5مورد نظر را از جنبههاي مختلف توصيف ميكنند .اين
مدلها به عنوان پيشران 6فرآيند توسعه عمل ميكنند و با بکارگيري تکنيکهاي تبديل مدل 7،انواع
جديدي از مدلها از روي مدلهاي اوليه ايجاد ميشود .اين رويه كه بطور خودكار يا نيمهخودكار انجام
1Systematic
2Quantifiable
3Methodology
)4Model-Driven Development (MDD
 5بمنظور پرهيز از اطاله كالم ،در ادامه ،عبارتهاي "برنامه كاربردي" و "برنامه كاربردي تحت وب" معادل يکديگر در نظر گرفته ميشوند.
6Driver
7Model Transformation
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ميشود ،ممکن است چند مرحله ادامه پيدا كرده و تا ايجاد بخشهايي از نسخه اجرايي برنامه كاربردي
نيز پيش رود ].[44, 55
عليرغم اينکه روشگانهاي مهندسي وب موجب بهبود فرآيند توسعه ميشوند ،چالشي كه در
استفاده از آنها وجود دارد آن است كه با توجه به اهميت اساسي مدلها در مهندسي وب ،براي توسعه
هر برنامه كاربردي جديد تحت وب ،بايد تعداد زيادي مدل ايجاد شود كه هر يک بخشي از برنامه
كاربردي را از ديدگاه خاصي توصيف ميكنند .ايجاد اين مدلها ،بخصوص براي يک برنامه كاربردي بزرگ
كاري زمانبر و پيچيده است .با توجه به اينکه برنامههاي كاربردي مختلف عليرغم نقاط تمايزشان داراي
ويژگيها ،نيازمنديها و قابليتهاي مشابهي هستند طبيعي است كه مدلهاي مختلف اين برنامههاي
كاربردي نيز داراي شباهتهايي باشند .بنابراين انتظار ميرود فرصت و پتانسيلي براي بهرهگيري از مدل-
هاي برنامههاي كاربردي موجود ،در ايجاد مدلهاي يک برنامه كاربردي جديد وجود داشته باشد .تحقق
چنين امري به معناي استفاده مجدد از مدلهاي موجود ميباشد كه ميتواند هزينه و پيچيدگي فرآيند
مدلسازي يک برنامه كاربردي جديد را كاهش دهد.
استفاده مجدد ،يکي از مهمترين و قديميترين رويکردها در حوزه مهندسي نرمافزار است كه از
دهه  60ميالدي بطور جدي مورد توجه محققان قرار گرفته است ] .[66ضرورت استفاده مجدد از

مدل1

نيز بطور خاص از دهه  90بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ].[77
در حالت كلي ،فرآيند استفاده مجدد شامل چهار مرحله است ]:[88
 .1بازنمايي 2.مصنوعات نرمافزاري كه پتانسيل كافي براي استفاده مجدد را دارند به شکل مناسبي
بازنمايي و اين بازنمايي در يک مخزن ذخيره ميشود.
 .2بازيابي 1.مصنوعات نرمافزاري موجود در مخزن ،با مصنوع ورودي كه در حکم پرس و جو است،
مقايسه شده و بر اساس يک معيار شباهت يا برازندگي ،مناسبترين مصنوعات از مخزن بازيابي
ميشود
1Model Reuse
2Representation
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 .3تطبيق 2.مصنوعات نرمافزاري بازيابي شده ،بمنظور بکارگيري در فعاليت پيش رو ،مورد تطبيق و
ويرايش قرار گرفته و با استفاده از آنها ،مصنوعات جديد مورد نظر ايجاد ميشود.
 .4الحاق  3.در اين مرحله ،مصنوعات جديد حاصل از فرآيند استفاده مجدد ،به مخزن اوليه افزوده و
براي استفاده مجدد در آينده آماده ميشوند
مطالعه كارهاي موجود نشان ميدهد عموم كارهايي كه در زمينه استفاده مجدد انجام شده
مربوط به دو مرحله اول ميباشد .به بيان ديگر ،بيشتر كارهاي انجام شده ،نظير [99, 1010, 1111,

] ،1212با معرفي يک روش يا ابزار جديد براي ذخيره و بازيابي مصنوعات اميدبخش ،سعي كردهاند فرآيند
استفاده مجدد را محقق كنند .از آنجا كه اين جستجو و بازيابي به معياري براي مقايسه مصنوعات موجود
نياز دارد ،در برخي از كارها نيز معيار جديدي براي محاسبه شباهت مصنوعات نرمافزاري ارائه شده است
] .[1212, 1313همچنين ،كارهاي انجام شده ،تحت عناوين مختلفي معرفي شدهاند كه ميتواند متأثر از
نوع مصنوع نرمافزاري مورد نظر ،تکنيک بکاررفته يا ديدگاه محققان مربوطه باشد ،مثال جستجوي كد
منبع ،[1414] 4پيشنهاد اجزاي نرمافزاري ،[1515] 5انتخاب اجزاي نرمافزاري ،[1616] 6موتور جستجوي
كد منبع ،[1717, 1818]7موتور جستجوي مدل [1313]8و بازيابي كد منبع.[1919]9
در رابطه با مرحله سوم ،يعني تطبيق ،متأسفانه كارهاي بسيار كمتري انجام شده است .در حالي
كه ديدگاه رساله جاري آن است كه استفاده مجدد ،عمال در مرحله تطبيق است كه تحقق مييابد.
مطالعه كارهاي انجام شده نشان ميدهد كه محققان ،عموما هدف خود را به مرحله بازيابي محدود كرده و
موضوع تطبيق را به عهده خود كاربر گذاشتهاند .شايد يک دليل اين امر را بتوان در اين نکته دانست كه
فعاليت انجام شده در مرحله بازيابي از جنس جستجو است و با توجه به قابليت كامپيوترها در بحث

1Retrieval
2Adaptation
3Incorporation
4Source Code Search
5Component Recommendation
6Component Selection
7Source Code Search Engine
8Model Search Engine
9Source Code Retrieval
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جستجو بهتر است اين فعاليت به آنها سپرده شود .اما فعاليت مرحله دوم يک فعاليت مولد 1است و
نيازمند دانش قابل توجهي (دانش پسزمينه 2،دانش دامنه 3و دانش فرآيند) 4است كه معموال انتظار
نميرود كامپيوترها تا حد كافي از آن برخوردار باشند.
با توجه به بحث فوق و با توجه به اهميت استفاده مجدد از مدلها در مهندسي وب ،هدف
تحقيق جاري ارائه روشي براي استفاده مجدد از مدل در مهندسي وب ميباشد كه همه مراحل فوق و
بخصوص موضوع تطبيق را پوشش دهد .بطور خاص ،از آنجا كه مدل نيازمنديهاي عملياتي5از مهمترين
انواع مدلها هستند ،تحقيق جاري بر روي اين گونه از مدلها تمركز دارد .همچنين راه حل پيشنهادي
اين رساله بمنظور فراهم كردن دانش مورد نياز براي استفاده مجدد ،استفاده از منابع وب معنايي ميباشد.
يکي از روشهاي رايج در توصيف مدل نيازمنديهاي عملياتي ،مدلسازي مورد كاربرد6ميباشد
كه در آن ،ابتدا توصيفي سطح باال از نيازمنديها در قالب نمودار مورد كاربرد UML7ايجاد ميشود و
سپس هر يک از موارد كاربرد مربوطه ،با استفاده از تکنيک ديگري مانند نمودار فعاليت UML 8بطور
جزئيتر مورد توصيف قرار ميگيرد .از آنجا كه مدل نيازمنديهاي عملياتي معموال در نخستين مراحل
توسعه ايجاد ميشود و امکان استخراج برخي مدلهاي ديگر از روي مدل نيازمنديهاي عملياتي وجود
دارد ،چنانچه بتوان قابليت استفاده مجدد را در ايجاد اين مدلها فراهم كرد ،ميتوان از مزاياي آن در
نخستين مراحل توسعه برخوردار شد.
با توجه به مباحث فوق ،پرسشهاي اصلي در اين پژوهش عبارتند از:
 آيا ميتوان روشي خودكار يا نيمهخودكار ارائه داد كه توصيف مختصر نيازمنديهاي عملياتي يک
برنامه كاربردي تحت وب را در قالب نمودار مورد كاربرد  UMLدريافت كرده و نسخه اوليه
توصيف جزئي نيازمنديهاي مربوطه را در قالب تعدادي نمودار فعاليت  UMLايجاد كند؟
1Generative
2Background Knowledge
3Domain Knowledge
4Process Knowledge
5Functional Requirements
6Use Case Modeling
7Use Case Diagram
8Activity Diagram
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 آيا ميتوان معياري ارائه كرد تا بتوان برنامههاي كاربردي تحت وب كه از نظر مدل نيازمنديهاي
عملياتي شبيه برنامه كاربردي جديد هستند را مشخص نمود تا بتوان از مدلهاي آن برنامهها
براي ايجاد مدلهاي برنامه كاربردي جديد استفاده كرد؟
 آيا استفاده از منابع وب معنايي و بخصوص دادههاي پيوندي ميتواند راهکار مناسبي بمنظور
فراهم كردن دانش مورد نياز براي الگوريتمهاي استفاده شده در فرآيند استفاده مجدد باشد؟
 آيا استفاده از فناوريهاي وب معنايي ميتواند در بهبود فرآيند استفاده مجدد ارائه شده مؤثر
باشد؟
 1-2راه حل پیشنهادی
روش پيشنهادي اين رساله شامل دو مرحله اصلي است كه در مجموع ،امکان استفاده مجدد در
توليد مدل نيازمنديهاي عملياتي برنامههاي كاربردي تحت وب را فراهم ميكند .مرحله نخست به آماده-
سازي يک مخزن معنايي از مدلهاي برنامههاي كاربردي موجود اختصاص دارد .مخزن معنايي ،مؤلفهاي
نرمافزاري است كه قابليت ذخيره بازنمايي معنايي اطالعات مدلها بر اساس مدل داده وب معنايي را
داشته و امکان جستجو و بازيابي اين اطالعات با استفاده از پرسوجوهاي به زبان  SPARQLرا فراهم مي-
كند .دليل استفاده از بازنمايي معنايي براي ذخيره اطالعات مدلها آن است كه بطور تجربي نشان داده
شده كه ايجاد يک اليه معنايي بر روي مصنوعات نرمافزاري ،قابليت جستجو ،بازيابي و دسترسي به
اطالعات آنها را بهبود بخشيده و پيادهسازي تحليلهاي مختلف بر روي اين اطالعات را سادهتر ميكند
].[2020
مرحله نخست روش پيشنهادي ،عالوه بر ايجاد و ذخيره بازنمايي معنايي از مدلهاي موجود،
شامل حاشيهنويسي 1اين مدلها نيز ميباشد .جزئيات مربوط به عمل حاشيهنويسي در بخش 3-2-3
توضيح داده خواهد شد .در اينجا تنها به ذكر اين نکته بسنده ميشود كه در روش پيشنهادي ،حاشيه-

1Annotation
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نويسيها عنصري اساسي هستند و هر چقدر حاشيهنويسيهاي بيشتر و دقيقتري براي يک مدل ايجاد
شود ،پتانسيل بيشتري براي استفاده مجدد از آن مدل وجود خواهد داشت.
پس از آنکه مخزن معنايي مدلها ايجاد و عمل حاشيهنويسي انجام شد ،مرحله دوم روش
پيشنهادي قابل اجرا ميباشد كه طي آن ،كاربر با دادن ورودي مناسب ميتواند به استفاده مجدد از مدل-
هاي موجود بپردازد .ورودي اين مرحله ،نمودار مورد كاربرد مربوط به برنامه كاربردي جديدي كه قرار
است توسعه داده شود .اين نمودار مورد كاربرد در حکم توصيف كلي نيازمنديهاي عملياتي برنامه
كاربردي مورد نظر ميباشد.
با دريافت ورودي ،روش پيشنهادي ابتدا به جستجو در مخزن معنايي مدلها پرداخته و براي هر
مورد كاربرد از نمودار ورودي ،شبيهترين مورد كاربردها را در مخزن پيدا كرده و ليست مرتب موارد
كاربرد بازيابي شده را به كاربر ارائه ميكند .كاربر پس از انجام بررسي كوتاهي ،مناسبترين مورد را از بين
موارد كاربرد پيشنهادي انتخاب ميكند .پس از آن ،نمودار فعاليتي كه مورد كاربرد انتخابي كاربر را
توصيف ميكند از مخزن بازيابي شده و به عنوان يک الگو براي ايجاد نمودار فعاليتي كه مورد كاربرد
ورودي را توصيف كند استفاده ميشود .در اين رساله ،براي اشاره به اين عمل ،از عنوان تطبيق استفاده
ميشود ،يعني نمودار فعاليت مورد نياز از طريق تطبيق يک نمودار فعاليت موجود ايجاد ميشود.
محاسبه شباهت معنايي مورد كاربرد ورودي با موارد كاربرد موجود ،بر اساس معيار جديدي كه
در اين تحقيق ارائه شده است انجام ميشود .در طراحي اين معيار ،جنبههاي مختلف دو مورد كاربرد در
نظر گرفته شده كه در بخش  3-3-1-1بطور كامل توضيح داده شده است.
با توجه به اينکه ورودياي كه از كاربر گرفته ميشود صرفا يک نمودار مورد كاربرد است و ميزان
اطالعاتي كه بطور صريح در آن بيان شده اندک است ،براي خودكارسازي تطبيق نمودار فعاليت ،نياز به
اطالعات بيشتري ميباشد .بدين منظور ،روش پيشنهادي از منابع وب معنايي و دادههاي پيوندي براي
تأمين نيازهاي اطالعاتي روش ارائه شده استفاده ميكند.
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 1-3نوآوریهای راه حل پیشنهادی
كارهاي اصلي انجام شده در اين رساله را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
 ارائه راهکاري براي ايجاد اليه معنايي بر روي مدلهاي  ،UMLكه شامل موارد زير ميباشد:
 oيک هستانشناسي1براي توصيف رسمي مدلهاي UML

 oيک مترجم براي پردازش مدلهاي  UMLو انتشار اطالعات آنها در قالب معنايي
 oمخزني براي ذخيره بازنمايي معنايي مدلها با قابليت اجراي پرس و جو به زبان
SPARQL


ارائه الگوريتمي براي حاشيهنويسي نمودارهاي فعاليت UML



ارائه معياري براي محاسبه شباهت معنايي دو مورد كاربرد UML

 ارائه الگوريتمي براي تشخيص مفاهيم و رفتار يک مورد كاربرد
 يک الگوريتم پيشنهاد مورد كاربرد


ارائه الگوريتمي براي تطبيق نمودار فعاليت UML

روش ارائه شده ،يک فرآيند كامل براي استفاده مجدد ارائه ميكند كه بطور خاص ،مرحله تطبيق
مصنوعات بازيابي شده را پشتيباني ميكند .اين امر يکي از نوآوريهاي مهم اين تحقيق ميباشد و آن را
از كارهاي مختلفي كه تنها به بازيابي مصنوعات اميدبخش ميپردازند متمايز ميكند.
ايده حاشيهنويسي نمودار فعاليت براي ايجاد قابليت تطبيق و همچنين ارائه الگوريتم حاشيه-
نويسي به همراه جزئياتي نظير حل تعارض2جنبه ديگري از نوآوري تحقيق جاري ميباشد.
معيار شباهت معنايي ارائه شده نيز معيار جديدي است و تا جايي كه ما ميدانيم تا كنون
معياري براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد  UMLارائه نشده است .همچنين الگوريتمهايي كه براي
تشخيص رفتار و مفاهيم مورد كاربرد ارائه شده است و ايده استفاده از چاشني3نيز كامال جديد هستند.

1Ontology
2Conflict Resolution
3Salt
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نوآوري مهم ديگر اين تحقيق آن است كه براي نخستين بار يک رويکرد مبتني بر نمودار مورد
كاربرد براي استفاده مجدد ارائه ميكند .اگرچه كارهايي وجود دارند كه از مورد كاربرد  UMLبراي
استخراج و توليد انواع ديگر مدلها استفاده ميكنند اما در همه اين كارها ،آنچه تحت عنوان مورد كاربرد
استفاده ميشود يا تركيب توصيف كلي و توصيف جزئي مورد كاربرد ،يا تنها توصيف جزئي مورد كاربرد
ميباشد .به بيان ديگر ،در اين روشها توصيف جزئيات و جريان رويدادهاي مورد كاربرد به عنوان ورودي
از كاربر گرفته ميشود در حاليکه روش پيشنهادي اين رساله ،تنها از نمودار مورد كاربرد كه شامل
توصيف كلي مورد كاربرد است استفاده ميكند .با توجه به سادگي ايجاد نمودارهاي مورد كاربرد و
محبوبيت آنها نزد طراحان ،اين ويژگي روش پيشنهادي ،موجب كاهش هزينه بکارگيري آن ميشود.
الگوريتم ارائه شده براي تطبيق نمودار فعاليت ،يکي ديگر از جنبههاي نوآوري اين تحقيق مي-
باشد .همچنين استفاده از خود وب معنايي و نه تنها فناوريهاي وب معنايي 1بمنظور ارائه دانش الزم
جهت خودكارسازي يک فعاليت مهندسي نرمافزار ،يکي ديگر از جنبههايي است كه در كارهاي بسيار
كمي مورد توجه قرار گرفته است.
 1-4ساختار رساله
در اين بخش ،ساختار ادامه مطالب اين رساله توضيح داده ميشود .با توجه به اينکه راهکار
پيشنهادي در اين رساله داراي جنبههاي مختلفي است كارهاي زيادي وجود دارند كه به نوعي با آن
مرتبط هستند .در فصل دوم رساله ،در پنج بخش به مرور مهمترين زمينههاي مرتبط و مهمترين كارهاي
موجود در هر زمينه پرداخته ميشود .اين زمينهها عبارتند از مهندسي وب ،استفاده مجدد از نرمافزار،
معيارهاي شباهت نرمافزار ،توليد خودكار مدل و مهندسي نرمافزار مبتني بر وب معنايي.
در فصل سوم ،جزئيات روش پيشنهادي به همراه الگوريتمهاي مربوطه توضيح داده ميشود.
فصل چهارم رساله نيز به ارزيابيهاي انجام شده بر روي نمونه اوليهاي كه توسعه داده شده اختصاص دارد.
در فصل پنجم به بيان نتيجهگيري پرداخته و جهتهاي اصلي كارهاي آينده ترسيم شده است.

Formatted: C
)Persian (Iran

 1توضيح اين موضوع در بخش  2-52-5ارائه شده است.
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 -2مرور کارهای گذشته
با توجه به اينکه راهکار پيشنهادي در اين رساله داراي جنبههاي مختلفي است ،كارهاي زيادي
وجود دارد كه به نوعي با آن مرتبط هستند .در اين فصل به مرور مهمترين موارد از كارهاي مرتبط
پرداخته ميشود.
در بخش  2-1موضوع مهندسي وب بطور اجمالي مرور ميشود .بخش  2-2به مرور كارهاي انجام
شده در زمينه استفاده مجدد و بطور خاص استفاده مجدد در سطح مدل اختصاص دارد .با توجه به اينکه
روش پيشنهادي شامل معياري براي محاسبه شباهت معنايي مورد كاربرد  UMLاست ،در بخش 2-3
معيارهاي شباهت كه براي اجزاي مختلف نرمافزار ارائه شدهاند بطور مختصر بررسي شدهاند .روشهاي
ايجاد خودكار مدل نيز در بخش  2-4مرور شدهاند و در آخر ،كاربرد فناوريهاي وب معنايي در مهندسي
نرمافزار در بخش  2-5بررسي شده است.
 2-1مهندسی وب
وب ،عالوه بر بستري براي اشتراک و انتشار اطالعات به عنوان يک سکوي نرمافزاري مهم كه
امکان انتشار و دسترسي توزيع شده به فرآيندهاي كسب و كار را فراهم ميكند نيز مورد توجه است.
عليرغم وجود اشتراک ،توسعه سيستمهاي تحت وب با سيستمهاي معمولي تفاوتهاي مهمي دارد
] .[2121, 2222, 2323در نتيجه توسعه موفق سيستمهاي تحت وب معموال با چالشها و پيچيدگيهاي
فراواني روبرو است ] [2424, 2525كه اين امر ناشي از تفاوتهاي تجربههاي موجود نشان ميدهد
بکارگيري روشهاي و ابزارهاي متداول مهندسي نرمافزار براي سيستمهاي تحت وب كافي نميباشد و به
راهکارها و روشهاي خاصي نياز است تا توسعه سيستمهاي تحت وب ،با كيفيت باال و با صرف زمان و
هزينه پيشبيني شده بطور موفقي انجام شود ].[2626, 2727
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مهندسي وب1كه در پاسخ به همين نياز مطرح شده عبارت است از يک رويکرد مهندسي نرم-
افزار كه بطور خاص به موضوع طراحي و توسعه سامانمند سيستمهاي تحت وب ميپردازد [2828,

] .2929بطور دقيقتر ،مهندسي وب را ميتوان بدين شکل تعريف نمود :بکارگيري راهکارهاي سامانمند و
قابل كميسازي براي انجام مقرون به صرفه تحليل نيازمنديها ،طراحي ،پيادهسازي ،تست ،عملياتي
كردن و نگهداري برنامههاي كاربردي تحت وب با كيفيت باال ][22, 3030

اصطالح مهندسي وب نخستين بار در سال  1996و در مقاله ] [3131مطرح شد و پس از آن در
بسياري از رويدادها و منابع مربوط به سيستمهاي تحت وب (نشستهاي علمي ،كنفرانسها و مستندات)
مورد استفاده قرار گرفته و در نتيجه امروزه به عنوان يک عنوان خاص و شناخته شده مطرح است.
در دو دهه اخير چند روشگان براي مهندسي وب ارائه شده است كه همگي بر اصول مشابهي
مبتني هستند .يکي از اين اصول ،استفاده از مدلها به عنوان عنصر پايه در فرآيند توسعه ميباشد .به
بيان ديگر ،توسعه يک برنامه كاربردي تحت وب با ايجاد مدلهاي اوليه كه برنامه مورد نظر را از جنبه-
هاي مختلفي توصيف ميكنند شروع شده و سپس اين شماهاي مفهومي ،طي فرآيندهاي مشخصي به
مصنوعات نرمافزاري مراحل بعد تبديل ميشود.
شماهاي مفهومي در اين روشگانها با مدلهاي مستقل از سکو ( )PIM2كه در معماري مبتني بر
مدل ( )MDA3مطرح ميشوند معادلاند .در  ،MDAمدلهاي مستقل از سکو نيز با استفاده از تبديلهاي
مدل به مدل ،به مدلهاي خاص سکو ( )PSM4تبديل ميشوند ،همانطور كه شماهاي مفهومي ايجاد شده
در مهندسي وب نيز با انجام تبديلهايي به مصنوعات مورد نظر تبديل ميشوند.
روشگانهاي مختلف مهندسي وب ،از نظر اينکه چه ساز و كارهايي براي مدلسازي برنامه
كاربردي تحت وب ارائه ميكنند با يکديگر متفاوت هستند .به عنوان چند نمونه از اين روشگانها ميتوان

1Web engineering
2Platform Independent Model
3Model Driven Architecture
4Platform Specific Model

20

به  [3535] WSDM4 ،[3434] UWE3 ،[3333] WebML2 ،[3232] OOHDM1و  [3636] NDT5اشاره
كرد.
جنبههاي مختلفي كه براي ايجاد شماي مفهومي يک برنامه كاربردي تحت وب مورد توجه قرار
ميگيرد در روشگانهاي مختلف مهندسي وب ،تا حدي با يکديگر متفاوت است ،اما بطور كلي ميتوان
اين جنبهها را برشمرد:
 محتوا 6:مشخص ميكند چه اطالعات و مفاهيمي در برنامه مورد نظر ذخيره ،پردازش و بازنمايي
ميشود.
 ناوش 7:مشخص ميكند محتواي مورد نظر در قالب چه ساختاري از صفحات و پيوندها ارائه مي-
شود.
 نمايش 8:واسط كاربري كه طرح و اجزاي صفحات مختلفي كه كاربر ميبيند را مشخص ميكند.
 فرآيند 9:رفتار برنامه كاربردي و منطق كسب و كار آن را مشخص ميكند.
هر روشگان مهندسي وب يک زبان صوري براي توصيف جنبههاي مختلف برنامه كاربردي تحت
وب ارائه ميكند .از اين منظر ،روشگانهاي مختلف مهندسي وب را ميتوان به گروههاي زير تقسيم كرد:
 روشگانهاي داده گرا10كه ريشه در سيستمهاي پايگاه داده دارند و عمدتا روش مدلسازي
 ER11را با افزودن مفاهيم خاصي براي مدلسازي برنامههاي كاربردي تحت وب بکار ميگيرند.
تمركز اصلي اين روشها به مدلسازي برنامههاي كاربردي تحت وب مبتني بر پايگاه داده

1Object-Oriented Hypermedia Design Model
2Web Modeling Language
3UML-based Web Engineering
4Web Site Design Method
5Navigational Development Techniques
6Content
7Navigation
8Presentation
9Process
10
Data Oriented
11
Entity Relationship
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معطوف ميباشد .به عنوان چند نمونه از اين روشها ميتوان به[3838] Hera ،[3737] RMM1

و  [3333] WebMLاشاره كرد.
 روشگانهاي فرامتنگرا2كه بر ويژگي فرامتني ساختار برنامههاي كاربردي تحت وب تمركز دارند
و عموما ريشه در حوزه سيستمهاي فرامتني دارند .روشهايي نظير W2000 ،[3939] HDM3

] [4040كه شکل توسعهيافته  HDMاست [4141] HDM-lite ،و  [4242] WSDMرا ميتوان به
عنوان نمايندگان اين گروه معرفي كرد.
 روشگانهاي شيءگرا كه عموما مبتني بر  UMLبوده و به شکلهاي مختلفي به توسعه آن براي
مدلسازي برنامههاي كاربردي تحت وب ميپردازند .روشهايي نظير ،[4343] OOHDM4
 [4545] OOWS5،[4444] UWEو [4646] OO-H6در اين دسته قرار ميگيرند.
در شکل 1-2شکل  ،1-2روشگانهاي مختلف مهندسي وب از نظر تاريخي نشان داده شدهاند .در
شکل 2-2شکل  2-2نيز جزئيات بيشتري درباره اين روشها ارائه شده است .به عنوان مثال ،نوع نشانه-
گذاري 7كه توسط هر روش مورد استفاده قرار ميگيرد ،ابعاد مدلسازي مورد پشتيباني آن روش،
ابزارهاي پشتيبان موجود و در نهايت ،قدرت هر يک از اين روشها در اين شکل نشان داده شده است.
روش  HDM-liteكه توسعهيافته  HDMاست ،با تمركز بر خودكارسازي فرآيند توسعه و قابليت
توليد خودكار برنامههاي كاربردي تحت وب ايجاد شده است .روش  W2000كه باز هم توسعهيافته HDM

است ،برنامه كاربردي تحت وب را با مركزيت ساختار فرامتني و از ديدگاه كاربر مدلسازي ميكند .در
روش  RMMاساس مدلسازي در توسعه مدلهاي  ERاست و فرآيند تدريجي براي بهبود مدلها تا ايجاد
مدلهاي نهايي ارائه شده است .روش ديگري كه مبتني بر مدلهاي  ERاست روش  Heraميباشد كه از
نشانهگذاريهاي  RMMاستفاده ميكند .روشگان  WebMLيک روش ساده و قابل فهم و يک زبان مدل-
1Relationship Management Methodology
2Hypertext Oriented
3Hypertext Design Model
4Object Oriented Hypermedia Design Method
5Object Oriented Web Solutions
6Object Oriented Hypermedia
7Notation
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سازي قوي و كامل براي مدلسازي برنامههاي كاربردي تحت وب كه دادههاي زيادي دارند ارائه ميكند.
ابزار  WebRatioنيز از اين رويکرد پشتيباني كرده و امکان مدلسازي و ايجاد خودكار كد منبع از روي
مدلها را فراهم ميكند .در رويکرد  ،WSDMتمركز به سمت نيازمنديهاي كاربران و استفاده از آنها به
عنوان پيشران مدلسازي ميباشد .روشگان  UWEرويکردي مبتني بر نشانهگذاري  UMLو قابليتهايي
نظير بررسي صحت مبتني بر متامدل ارائه ميكند .روش  OO-Hيکي از رويکردهاي به نسبت جديدتر
است كه سعي دارد مزاياي  OOHDM ،WebMLو  UWEرا تركيب كند .در اين روش از ابزاري با نام
 VisualWADEبراي توليد خودكار كد به روش مبتني بر مدل استفاده ميشود.
در ادامه ،با توجه به ارتباط تحقيق حاضر با روشگان  ،UWEتوضيح مختصري از اين روشگان
ارائه ميشود.

شکل  1-2تاريخچه روشهاي مختلف مدلسازي در مهندسي وب ][4747
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شکل  2-2روشهاي مختلف مدلسازي در مهندسي وب ][4747

 2-1-1روشگان UWE
روشگان  UWEدر اواخر دهه  90معرفي شد و همانطور كه از نام آن مشخص است ،زبان UML

در اين روشگان نقش مهمي ايفا ميكند و به نوعي پايه و اساس آن ميباشد .علت نيز به پذيرش و
مقبوليت زبان  UMLكه مهمترين و رايجترين زبان مدلسازي در مهندسي نرمافزار بحساب ميآيد است.
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همچنين انعطافپذيري خوب  UMLكه بواسطه قابليت توسعه1آن فراهم شده و امکان تعريف زبانهاي
خاص حوزه2را فراهم ميكند نيز حائز اهميت است .در نهايت ،وجود ابزارهاي قوي كه از مدلسازي به
زبان  UMLپشتيباني ميكنند قابليت استفاده اين روشگان را افزايش ميدهد .عالوه بر انتخاب  UMLبه
عنوان پايه زبان مدلسازي ،روشگان  UWEاز  XMIنيز به عنوان قالب تبادل مدل 3،از  MOF4براي
متامدلسازي و از قواعد توسعه مبتني بر مدل كه در معماري مبتني بر مدل  OMGارائه شده نيز استفاده
ميكند .همچنين از  QVT5به عنوان زبان تبديل مدلها و از  XMLبه عنوان قالب بازنمايي استفاده شده
است.
روشگان  UWEشامل  3عنصر اصلي است.
 .1يک زبان مدلسازي كه نشانهگذاري الزم براي توصيف مدلها را فراهم ميكند و در قالب يک
پروفايل  UMLو توسعه اي بر متامدل  UMLتعريف شده است.
 .2يک فرآيند توسعه مدلگرا كه رويه مدلسازي و ترتيب فعاليتهاي الزم را مشخص ميكند.
 .3ابزارهاي پشتيبان براي مهندسي برنامههاي كاربردي تحت وب
جنبههاي مختلفي كه در فرآيند مدلسازي  UWEپوشش داده ميشود عبارتند از :محتوا،
ساختار ناوش ،نمايش ،فرآيند و تطبيقپذيري 6.در مورد آخر كه به تطبيق دادن سيستم براي زمينههاي
خاص و يا شخصيسازي ويژگيهاي آن مرتبط است ،از تکنيکهاي مدلسازي جنبهگرا7استفاده ميشود.
گام اول در فرآيند توسعه  ،UWEتوصيف نيازمنديها است كه با استفاده از مدل نيازمنديها
بيان ميشود .نيازمنديها را ميتوان در سطوح مختلف توصيف كرد .روشگان  UWEدو سطح

دانهبندي8

را براي مدلسازي نيازمنديها پشتيباني ميكند :ابتدا يک توصيف كلي از قابليتها ايجاد ميشود كه با

1Extendability
)2Domain Specific Language (DSL
3Model Exchange Format
4Meta Object Facility
5Query/View/Transformation
6Adaptivity
7Aspect-Oriented
8Granularity
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استفاده از نمودار مورد كاربرد UML 1انجام ميشود .سپس توصيف دقيقتر موارد كاربرد با استفاده از
نمودار فعاليت  UMLايجاد ميشود.
پس از توصيف نيازمنديها ،نوبت به توصيف مدلهاي تحليل 2ميرسد كه مبناي مدلهاي
طراحي 3و بطور خاص مدل محتواي 4برنامه كاربردي ميباشد .هدف از ايجاد مدل محتوا ،توصيف
تصويري اطالعات مربوط به حوزه برنامه كاربردي ميباشد ،اطالعاتي كه عمده محتواي سيستم را مشخص
ميكنند .اشيايي كه در توصيف دقيق و جزئي موارد كاربرد وجود دارند بطور طبيعي نمايندهاي براي
ايجاد يک نوع موجوديت در مدل محتوا ميباشند .مدل محتوا با استفاده از نمودار كالس UML5نمايش
داده ميشود.
در گام بعد بر اساس تحليل نيازمنديها و مدل محتوا ،ساختار ناوش برنامه كاربردي مدلسازي
ميشود .پس از ايجاد مدلهاي ناوش ،هر يک از گرههاي موجود در اين مدلها كه از نوع فرآيند هستند
به يک مدل فرآيند جدا و مستقل تبديل ميشود .براي مدلسازي اين فرآيندها نيز از نمودار فعاليت
 UMLاستفاده ميشود .در آخر ،مدل نمايش برنامه كاربردي ايجاد ميشود كه ديد انتزاعي از واسط
كاربري برنامه ارائه ميكند .اين مدل نيز بر اساس مدل ناوش ايجاد ميشود و بجاي بيان جزئيات واسط
كاربري ،نظير رنگ و اندازه قلمها يا موقعيت دقيق تصاوير ،به توصيف ساختار پايه واسط كاربري مي-
پردازد،
فرآيند توسعه  UWEيک فرآيند مبتني بر مدل است كه از تبديل بين مدلها بخوبي پشتيباني
ميكند و ويژگي اصلي آن امکان توسعه سامانمند و نيمهخودكار برنامه كاربردي تحت وب ميباشد .از
ديدگاه تبديلهاي مدل به مدل ،فرآيند توسعه  UWEدر شکل 3-2شکل  3-2در قالب يک نمودار فعاليت
داراي  stereotypeنشان داده شده است .در اين شکل ،مدلها در قالب اشيا و تبديلها در قالب فعاليت-
هاي داراي ( stereotypeبه شکل دايره) نشان داده شده است.
1Use Case
2Analysis models
3Design models
4Content Model
5Class Diagram
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شکل  3-2تبديل مدلها در فرآيند توسعه [3434] UWE

همانطور كه در شکل 3-2شکل  3-2ديده ميشود ،فرآيند تبديل مدلها از مدل نيازمنديها
شروع ميشود كه در معماري مبتني بر مدل ( )MDAدر حکم مدل مستقل از محاسبات ( )CIM1مي-
باشد .مدلهاي مستقل از سکو ( )PIMاز روي مدل نيازمنديها استخراج ميشود .مجموعه مدلهاي
طراحي ،جنبههاي مختلف برنامه كاربردي را بازنمايي ميكند كه شامل محتوا ،ساختار ناوش ،فرآيندهاي
كسب و كار ،نمايش و تطبيقپذيري ميباشد .در گام بعد ،اين نماهاي مختلف با هم يکپارچهسازي شده تا
تصوير كامل از مدل برنامه كاربردي مورد نظر ايجاد شود .اين نماي كامل و يکپارچه براي اعتبارسنجي و
همچنين ايجاد مدلهاي وابسته به سکو ( )PSMاستفاده ميشود.

1Computational Independent Model
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 2-1-2نتیجهگیری
در اين قسمت به توضيح ارتباط تحقيق انجام شده با موضوع مهندسي وب و روشگانهاي آن
پرداخته ميشود .كارهاي زيادي در حوزه مهندسي وب انجام شده و روشگانها و ابزارهاي پشتيبان خوبي
توسعه داده شده است .با اين حال ،بر اساس مطالعات انجام شده ،تا كنون در روشگانهاي مهندسي وب،
كار خاصي در رابطه با استفاده مجدد از مدلها انجام نشده است و بيشتر توجه معطوف به بهبود روش-
هاي مدلسازي و يا تکنيکهاي تبديل مدل به مدل بوده است .ديدگاه اين رساله آن است كه روشگان-
هاي موجود از نظر فرآيند مدلسازي به بلوغ خوبي رسيدهاند و روش كامال جديد براي مدلسازي نياز
نيست .در عوض ،چنانچه بتوان قابليت استفاده مجدد را در نخستين مراحل فرآيند مدلسازي يکي از
همين روشگانهاي موجود فراهم كرد ،ميتوان با كاهش هزينه و زمان ايجاد مدلهاي اوليه ،فرآيند مدل-
سازي را بهبود داد .در نتيجه در اين تحقيق ،رويکردي مبتني بر استفاده مجدد از مدل ارائه شده است كه
ميتواند با يک روشگان مهندسي وب مناسب ،نظير  ،UWEتلفيق شود.
از آنجا كه در روشگان  ،UWEمدل نيازمنديها در قالب نمودار مورد كاربرد و نمودارهاي فعاليت
توصيف ميشود ،روش ارائه شده ميتواند بخوبي با اين روشگان همراه شود .يعني اگر مخزن معنايي
مدلها شامل مدلهايي باشد كه بر اساس روشگان  UWEايجاد شدهاند ،براي مدلسازي يک برنامه
كاربردي جديد با استفاده از روشگان  ،UWEپس از توصيف كلي نيازمنديهاي عملياتي آن در قالب
نمودار مورد كاربرد ،ميتوان اين نمودار را به عنوان ورودي به روش پيشنهادي اين رساله داد و با هزينه
خيلي كمي نسخههاي اوليه نمودارهاي فعاليت مورد نياز را بدست آورد .بدين ترتيب مدلسازي
نيازمنديهاي عملياتي در  UWEساده و هزينه اين كار كم ميشود.
روشگانهاي ديگري هستند كه از تکنيکهاي ديگري براي توصيف مدل نيازمنديها استفاده
ميكنند و بنابراين تلفيق روش ارائه شده با آن روشگانها مناسب نميباشد .به عنوان نمونه روشگان
 NDTاز تركيب نمودار مورد كاربرد و قالبهاي متني داراي ساختار ،روشگان  WSDMاز توصيف زبان
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طبيعي و نمودارهاي خاصي به اسم نمودار وظيفه 1استفاده ميكند .در ] ،[33روشگانهاي مختلف
مهندسي وب از ديدگاه تکنيک مورد استفاده براي توصيف مدل نيازمنديها مورد بررسي قرار گرفته است
و نتيجه بررسيهاي انجام شده نشان از اين دارد كه روشگان  UWEاز ديدگاه انطباق با رويکرد توسعه
مبتني بر مدل از مقبوليت خوبي برخوردار است .همچنين تکيه  UWEبه استانداردهاي موجود باعث مي-
شود يادگيري آن براي طراحان نرمافزار كاري ساده باشد و استفاده از آن در محيطهاي توسعه مختلفي
كه امکان مدلسازي  UMLرا فراهم ميكنند ميسر گردد .بنابراين ،انتظار ميرود بعلت قابليت همراهي با
روشگان  ،UWEرويکرد پيشنهادي اين رساله از نظر قابليت استفاده و مفيد بودن نيز اميدبخش باشد.
 2-2استفاده مجدد از نرمافزار
استفاده مجدد از نرمافزار به معناي استفاده از مصنوعات نرمافزاري موجود براي ايجاد يک نمونه
نرمافزار جديد ميباشد و هدف آن ،افزايش كيفيت و بهرهوري در فرآيند توسعه نرمافزار است .استفاده
مجدد ،يکي از قديميترين مقولهها در حوزه مهندسي نرمافزار است ] .[4848, 4949به عنوان مثال مي-
توان از ] [5050به عنوان يکي از پيشگامان اين عرصه ياد كرد كه با طرح ايدههايي نظير مدارات مجتمع
نرمافزار2بر اهميت استفاده مجدد و رويکرد صنعتي در توليد نرمافزار تأكيد كرده است .استفاده مجدد،
بواسطه مزايايي كه فراهم ميكند به يکي از مهمترين زمينههاي تحقيقاتي در حوزه مهندسي نرمافزار
تبديل شده است ] .[5151برخي از اين مزايا كه در كارهاي متعددي به آنها اشاره شده است عبارتند از:
كاهش هزينه توليد ،افزايش قابليت اطمينان و سرعت توليد ،بهبود كيفيت و بهرهوري [5252, 5353,

].5454
تحقيقات نشان داده است كه پيادهسازي يک فرآيند منظم براي استفاده مجدد در چرخه توسعه
نرمافزار ،امري پيچيده است كه نه تنها نيازمنديهاي فني ،بلکه مسائل غير فني و عوامل انساني مختلفي
نيز در آن دخيل هستند ] .[5555عوامل اصلي كه به موفقيت يا شکست يک برنامه استفاده مجدد در
ابعاد سازماني منجر ميشود ،در ] [5656مورد بررسي قرار گرفته است .به عنوان نمونه ،يکي از داليلي
1Task Diagram
2Software Integrated circuits
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ريشهاي براي شکست استفاده مجدد ،اين سوء برداشت است كه "به صرف استفاده از فناوري توسعه
شيءگرا ميتوان به موفقيت در استفاده مجدد رسيد" ،يا اين برداشت نادرست كه "ايجاد يک مخزن از
مصنوعات نرمافزاري خوب ،لزوما به موفقيت در استفاده مجدد منجر ميشود".
برخي از موانع موفقيت در استفاده مجدد عبارتند از :عدم وجود ابزارهاي پشتيبان مناسب ،عدم
تعهد و التزام كافي در سطح مديريت سازمان براي اجراي فرآيندهاي استفاده مجدد ،ناتواني در تخمين و
اندازهگيري دقيق هزينه ،سود و بازگشت سرمايه در صورت سرمايهگذاري روي برنامه استفاده مجدد
] .[5757, 5858, 5959در رابطه با مورد آخر ،كارهايي در زمينه ارائه مدلهاي اقتصادي براي استفاده
مجدد ارائه شده است كه به تحليل و تخمين سود و هزينه روشهاي استفاده مجدد اختصاص دارند
].[6060, 6161, 6262, 6363
در يک برنامه منظم براي استفاده مجدد ،الزم است سطح بااليي از سازگاري بين قابليتها و
ويژگيهاي اجزايي كه مورد استفاده مجدد قرار ميگيرند و ويژگيهاي سيستمي كه اين اجزا در آن
استفاده ميشوند برقرار باشد .با توجه به اينکه هم اين اجزا و هم سيستم مورد نظر پيوسته در معرض
تغيير و تکامل هستند ،حفظ چنين سازگاري كار پيچيدهاي است .در ] [6464سعي شده با توسعه
متامدل  ،UMLقابليت پشتيباني از قراردادهاي استفاده مجدد [6565, 6666]1را به آن افزود .بدين
ترتيب ميتوان تناقض و ناسازگاري بين ويژگيهاي سيستمي كه عمل استفاده مجدد را انجام ميدهد و
قابليتهاي اجزايي كه مورد استفاده مجدد قرار ميگيرند را بطور خودكار تشخيص داد.
در ] ،[6767قواعد طراحي استفاده مجدد 2،كه معموال براي پشتيباني از طراحي براي استفاده
مجدد 3استفاده ميشوند ،مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند .منظور از طراحي براي استفاده مجدد،
طراحي اجزاي نرمافزاري به نحوي كه سطح بااليي از قابليت استفاده مجدد را داشته باشند ميباشد.
همچنين عوامل مختلفي كه بر طراحي با استفاده مجدد4اثرگذار است بطور تجربي مورد بررسي قرار
1Reuse Contract
2Reuse Design Principles
3Design for Reuse
4Design with Reuse
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گرفته است .به عنوان مثال ،رابطه بين قابليت استفاده مجدد يک جزء نرمافزاري و اندازه آن بر مبناي
تعداد سطر كد منبع ( )SLOC1ارزيابي شده است .بطور مشابه ،در ] [6868نيز نويسندگان به بررسي
رابطه بين پيچيدگي يک جزء نرمافزاري ،قابليت استفاده مجدد آن و قواعد طراحي استفاده مجدد كه در
ساخت آن جزء مورد استفاده قرار گرفته است ،پرداختهاند.
استفاده مجدد در سطح كد منبع يکي از ابتداييترين و رايجترين شکلهاي استفاده مجدد است
] .[6969كارهاي زيادي در اين زمينه انجام شده كه عموما به ايجاد يک مخزن شامل اطالعات كدهاي
منبع پروژههاي مختلف پرداخته و ساز و كاري براي جستجو و بازيابي نمونه كدها از مخزن فراهم مي-
كنند ] .[1717, 1919, 1414, 1515چنانچه راهکار ارائه شده امکان جمعآوري خودكار نمونه كدهاي
موجود از بستر وب را نيز داشته باشد ،معموال از اصطالح موتور جستجوي كد منبع براي اين كارها
استفاده ميشود .به عنوان چند نمونه ميتوان به ] [7070, 7171, 7272و همچنين سيستمهاي
 Krugle3،Koders2و Google Code Search4اشاره كرد.
در برخي كارها نظير ] [7373, 7474نيز كه از اصطالح سيستم پيشنهاد دهنده كد

منبع5

استفاده ميكنند راهکاري ارائه شده است كه وقتي برنامهنويس در حال نوشتن كد جديدي ميباشد ،با
توجه به شباهت كدهاي نوشته شده او با كدهاي موجود در مخزن ،نمونه كدهاي جديدي كه براي برنامه-
نويس مفيد خواهند بود ،مثال دستورات بعدي كه الزم است در برنامه نوشته شود ،تشخيص داده و به او
پيشنهاد شود ].[1818, 7575
با اين حال استفاده مجدد محدود به كد منبع نيست و در مراحل مختلف چرخه توسعه و
نگهداري نرمافزار و درباره مصنوعات مختلف نرمافزاري قابل طرح است ] .[7676به عنوان مثال ،در
] [7777به  10جنبه مختلف پروژههاي نرمافزاري كه قابليت استفاده مجدد دارند اشاره شده است .برخي

1Source Line Of Code
2http://code.ohloh.net/
3http://krugle.org/
4http://www.google.com/codesearch
5Source Code Recommender
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از جنبهها عبارتند از :مؤلفههاي نرمافزاري 1،مستندات سيستم ،مدلهاي طراحي و دادههاي آزمون قابل
طرح است.
محققان زيادي اين مسأله را تأييد كردهاند كه هرچه استفاده مجدد در سطوح باالتر و بر روي
مصنوعات سطح باالتر نظير مدلهاي طراحي انجام شود ،بهتر است ] .[7878, 7979همچنين ،هرچه
استفاده مجدد ،در مراحل زودتر در چرخه توسعه نرمافزار تحقق يابد ،مزاياي بيشتري فراهم ميكند
] .[8080, 8181, 8282به عنوان مثال ،استفاده مجدد در سطح مدلهاي طراحي در مقايسه با استفاده
مجدد در سطح كد منبع ،مزاياي بيشتري بهمراه دارد ] .[8383, 8484از سوي ديگر ،استفاده مجدد در
سطح طراحي در مقايسه با سطح كد منبع با چالشهاي بيشتري روبرو است ،چرا كه پيچيدگيهايي نظير
تنوع و تعداد زيادي مدلهايي كه در اين سطح مطرح هستند و همچنين سطح انتزاع باالتر كه در نتيجه
برخي جزئيات بطور دقيق بيان نشدهاند ،عمل استفاده مجدد را با مشکل مواجه ميكنند ].[8585, 8686
يکي ديگر از رويکردهاي متداول به استفاده مجدد ،توسعه نرمافزار مبتني بر مؤلفه2است كه به
استفاده مجدد از مؤلفههاي نرمافزاري ،شامل كد منبع ،ماژولها ،كتابخانههاي برنامهنويسي و ابزارهاي
تجاري آماده3ميپردازد ] .[8787, 8888در اين رويکرد بر خالف روشهاي كالسيک توسعه نرمافزار نظير
روش آبشاري ،فرآيند توسعه بر مبناي يکپارچهسازي مؤلفههاي نرمافزاري مناسب استوار است ].[8989
يک مؤلفه مناسب ،قابليتي مشخص را بر اساس يک مدل خاص پيادهسازي كرده و واسط مشخصي براي
تعامل با آن پيادهسازي ارائه ميكند ] .[9191در ] ،[9090انگيزهها ،مشکالت و مزاياي توسعه نرمافزار
مبتني بر مؤلفه مورد بحث قرار گرفته است .همچنين در ] ،[9292نتايج يک تحقيق تجربي درباره
وضعيت و ميزان بکارگيري عملي تکنيکهاي استفاده مجدد مبتني بر مؤلفه گزارش شده است .ميزان و
شکل استفاده مجدد از مؤلفههاي نرمافزاري در پروژههاي متنباز جاوا در ] [9393مورد تحقيق و بررسي
قرار گرفته است كه نتايج قابل توجهي دارد .به عنوان مثال ،در  %90پروژههاي مورد بررسي ،مؤلفههاي

1Software Components
2Component-based Software Development
3Commercials off the shelf
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نرمافزاري خارجي مورد استفاده مجدد قرار گرفته است .همچنين در بين پروژههاي مورد بررسي هيچ
موردي با كمتر از  %40استفاده مجدد به سبک جعبه سياه ،با احتساب كتابخانه استاندارد جاوا ،ديده
نميشود .حتي بدون احتساب كتابخانه استاندارد جاوا ،تنها  %25از پروژهها كمتر از  %10استفاده مجدد
به سبک جعبه سياه داشتهاند و مقدار ميانه نيز در حدود  %40ميباشد .در نهايت ،با افزايش حجم پروژه-
ها ،عموما نرخ استفاده مجدد كاهش مييابد.
موفقيت استفاده مجدد از مؤلفههاي نرمافزاري ،تا حد بسيار زيادي به امکان دستيابي و بازيابي
مؤثر مؤلفههايي با مشخصات مورد نظر بستگي دارد ] .[9494در نتيجه كارهاي زيادي در زمينه جستجو،
بازيابي و انتخاب مؤلفههاي نرمافزاري براي استفاده مجدد انجام شده كه از ايدهها و تکنيکهاي مختلفي
نظير الگوريتمهاي تقريبي ،[9595] 1روشهاي محاسبات تکاملي ] ،[9696فناوريهاي وب معنايي
] ،[1616, 99, 1111تکنيکهاي خوشهبندي و طبقهبندي ] [9797استفاده ميكنند.
با توجه به اهميت زياد استفاده مجدد از مدلهاي طراحي ] ،[9898, 77كارهاي مختلف و
متعددي نيز در اين حوزه انجام شده است .يک گروه از كارها به موضوع الگوهاي طراحي ] [9999پرداخته
و زمينه تشخيص الگوهاي طراحي موجود در نرمافزار ] ،[100100, 101101كمک به طراحان در انتخاب
الگوي طراحي مناسب ] [102102و همچنين توصيف و به اشتراکگذاري نمونههاي الگوهاي طراحي
] [103103, 104104را فراهم ميكنند.
در دسته ديگري از كارها ،راهکارهايي تحت عنوان موتور جستجوي مدل ارائه شده است
] [105105, 106106كه به ايجاد يک موتور جستجو براي بازيابي مدلها اختصاص دارند .به عنوان مثال
 [1313] Moogleيک موتور جستجوي مدل است كه ميتواند مدلهاي  UMLيا هر زبان مدلسازي
ديگري كه داراي يک متامدل خوشتعريف است را نمايهسازي كرده و امکان جستجو بر روي آنها را

1Approximation Algorithms
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فراهم كند .عمل جستجو همانند نمايهسازي ،بر اساس متامدل مورد نظر انجام ميشود .در Moogle

امکان جستجو بر حسب كلمه كليدي و همچنين جستجوي مبتني بر ويژگي1وجود دارد.
در ] ،[107107زبان  MoScriptبه عنوان يک زبان خاص دامنه ( )DSL2ارائه شده است كه با
استفاده از آن كاربران ميتوانند به روشي مبتني بر پرس و جو ،مدلها را در يک مخزن مدل ذخيره كرده
و يا از آن بازيابي كنند .در ] ،[1212مدلهاي موجود در قالب گرافهاي برچسبدار بازنمايي و در يک
مخزن ذخيره ميشوند .سپس با دريافت يک گراف برچسبدار ورودي كه نماينده يک مدل است،
مشابهت گراف ورودي با گرافهاي موجود محاسبه شده و شبيهترين موارد به عنوان خروجيهاي روال
جستجو به كاربر ارائه ميشود .نويسندگان ادعا كردهاند كه راهکار پيشنهاديشان امکان پشتيباني از هر
زبان مدلسازي كه داراي متامدل است را دارا ميباشد .به عنوان دو نمونه ديگر از كارهاي انجام شده
براي استفاده مجدد از مدلها ميتوان به ] [108108, 109109, 110110اشاره كرد.
در بين كارهايي كه به استفاده مجدد از مدل اختصاص دارند ،انواع مختلفي از مدلها ،مانند مدل
فرآيندهاي جريان كاري ] ،[109109نمودار توالي ،[111111]3نمودار كالس ] [1010و مدل فرآيندهاي
كسب و كار [112112, 113113]4مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اهميت مدل نيازمنديها5در فرآيند توسعه نرمافزار ،استفاده مجدد از اين نوع مدلها
به نسبت بقيه انواع مدلها از مزاياي بيشتري برخوردار است چرا كه مدل نيازمنديها جزء اولين مدل-
هايي است كه در توسعه يک نرمافزار ايجاد ميشود ] .[114114, 115115همچنين ،نرمافزارهاي مختلف
داراي قابليتهاي مشابه و در نتيجه نيازمنديهاي مشابه هستند .استفاده مجدد ،امکان بهرهگيري از اين
شباهتها در اولين مراحل توسعه را فراهم كرده و موجب كاهش هزينه و انرژي طراحان و توسعه-
دهندگان ميشود .با توجه به اينکه مورد كاربرد ،UML6يکي از رايجترين ابزارها براي توصيف نيازمندي-

1Faceted Search
2DomainSpecific Language
3Sequence Diagram
4Business Process Model
5Requirements models
6Use Case
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هاي عملياتي نرمافزار ميباشد ،محققان زيادي بر اهميت استفاده مجدد مبتني بر مورد كاربرد ،يعني
راهکاري كه از مورد كاربرد به عنوان پيشران اصلي در فرآيند استفاده مجدد استفاده ميكند ،تأكيد
كردهاند ].[116116, 117117, 118118
بدليل اهميت  ،UMLكه در عمل به زبان استاندارد براي مدلسازي در حوزه نرمافزار تبديل شده
است ،كارهاي زيادي در زمينه استفاده مجدد از انواع مدلهاي  UMLانجام شده است .به عنوان مثال،
] [8686يک روش مبتني بر هستانشناسي براي بازيابي نمودارهاي كالس  UMLارائه كرده است .در اين
روش ،از هستانشناسي براي محاسبه شباهت معنايي اجزاي مدلها و همچنين براي توسعه پرس و

جو1

استفاده شده است .در ] [119119نيز روش ديگري براي استفاده مجدد از نمودارهاي كالس  UMLارائه
شده است.
كارهاي موجود در زمينه استفاده مجدد از مدلهاي  UMLدر ] [120120مورد بررسي قرار
گرفتهاند .اين بررسي ،تکنيکهاي مختلفي كه براي مقايسه يک مدل ورودي با مدلهاي موجود در مخزن
مدلها مورد استفاده قرار ميگيرد را به چهار گروه تقسيم كردهاند )1 :تکنيکهاي مبتني بر انطباق
گراف )2 ،[121121, 122122, 123123] 2تکنيکهايي كه از هستانشناسي براي محاسبه شباهت
معنايي استفاده ميكنند ] )3 ،[8686, 124124تکنيکهاي مبتني بر استنتاج موردي[125125, 3

] 126126و  )4تکنيکهاي مبتني بر بازيابي اطالعات(4نظير روشهايي كه از خوشهبندي و طبقهبندي
استفاده ميكنند) ].[127127, 128128, 8585
موضوع استفاده مجدد هنوز براي تقريبا نيمي از انواع نمودارهاي  UMLمورد توجه قرار نگرفته و
كار خاصي در اين زمينه انجام نشده است ،اما نمودارهاي كالس ،نمودار توالي و نمودارهاي مورد كاربرد
سه نوع نموداري هستند كه بيش از بقيه نمودارهاي  UMLمورد توجه بودهاند ].[120120

1Query Expansion
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نمودار مورد كاربرد ،در بين مدلهاي  UMLاز اهميت خاصي برخوردار است و استفاده از آن،
بخصوص براي توصيف نيازمنديهاي نرمافزار ،خيلي رايج است ] .[117117, 129129نمودار مورد كاربرد
و مورد كاربردها جزء مدلهايي هستند كه در اولين مراحل چرخه توسعه نرمافزار ايجاد ميشوند .در
نتيجه ،ارائه يک فرآيند استفاده مجدد بر اساس مورد كاربرد ،بسيار حائز اهميت است ].[130130
كارهايي كه در اين زمينه انجام شده است را ميتوان به دو گروه تقسيم كرد .در گروه اول ،روشي براي
استفاده مجدد از توصيف متني مورد كاربرد ارائه ميشود .توصيف متني ،جريان رويدادهاي اصلي مورد
كاربرد را بهمراه اطالعات ديگري نظير پيششرطها و جريان جايگزين را توصيف ميكند .در گروه دوم،
روشي براي استفاده مجدد از خود نمودار مورد كاربرد و نه توصيف متني مورد كاربردها ،ارائه ميشود .در
حاليکه بيشتر كارها در زمينه استفاده مجدد مبتني بر مورد كاربرد به گروه اول تعلق دارد ] ،[120120اما
اهميت ارائه روشي براي استفاده مجدد از مورد كاربرد ها به شکلي كه در نمودار مورد كاربرد ظاهر مي-
شوند ،نيز مورد تأكيد قرار گرفته است ].[131131
به عنوان يک نمونه از كارهاي مربوط به گروه اول ميتوان به ] [132132, 133133اشاره كرد .در
] [133133روشي براي بازيابي توصيف متني مورد كاربرد بر اساس ساختار مورد كاربرد ارائه شده است.
در اين روش  12ويژگي براي توصيف متني مورد كاربرد در نظر گرفته شده است ،مثال نام مورد كاربرد،
هدف آن ،و نام مورد كاربردهايي كه از آن مشتق ميشوند .براي هر مورد كاربرد موجود در مخزن ،كلماتي
كه در مقادير اين  12ويژگي ظاهر شدهاند استخراج شده و با استفاده از تکنيکهاي متداول بازيابي
اطالعات نمايه شدهاند .سپس در مرحله بازيابي ،كاربر پرس و جوي مورد نظر خود را با وارد كردن كلماتي
كه ميخوهد در هر يک از اين  12ويژگي وجود داشته باشند مشخص ميكند .همچنين كاربر بايد مقدار
وزن هر يک از اين  12ويژگي را مشخص كند (عددي صحيح از  1تا  .)5در پايان ،يک معياز شباهت
متني وزندار استفاده ميشود تا پرس و جوي كاربر را با مورد كاربردهاي موجود در مخزن مقايسه كرده و
شبيهترين موارد را بازيابي كند .نکته مهم آن است كه اين مقايسه ،صرفا بر اساس شباهت متني است و از
تکنيکهاي شباهت معنايي استفاده نشده است.
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به عنوان نمونهاي ديگر ،در ] [127127روشي براي بازيابي توصيف متني مورد كاربردهاي UML

ارائه شده است .در اين روش ،شباهت دو مورد كاربرد با محاسبه شباهت دنباله رويدادهاي مربوط به هر
يک از دو مورد كاربرد بدست ميآيد .براي اين منظور از شباهت بردار كلمات كه از نامهاي جريان
رويدادهاي هر يک از دو مورد كاربرد بدست ميآيد استفاده ميشود .همچنين از يک روش خوشهبندي
استفاده ميشود تا مورد كاربردهاي موجود در خوشههايي سازماندهي شوند تا در زمان مقايسه و بازيابي،
پيچيدگي زماني كاهش يابد .عمل خوشهبندي بطور دستي و توسط فرد خبره انجام ميشود كه اين امر
باعث ميشود نتايج خوشهبندي دقيق و قابل اطمينان باشند .اما همانطور كه نويسندگان ] [127127نيز
اذعان كردهاند اين كار هزينه قابل توجهي دارد .همچنين اين احتمال وجود دارد كه نتايج خوشهبندي بر
اساس ديدگاه فرد خبره ،به سمت خاصي متمايل1شود.
به عنوان يک نمونه از كارهاي گروه دوم ،در ] [131131از استنتاج موردي براي بازيابي نمودار
مورد كاربرد استفاده شده است .مهمترين جزء اين روش يک معيار براي محاسبه شباهت دو نمودار مورد
كاربرد است .اين معيار شامل دو بعد است .در بعد اول ،شباهت متني دو نمودار مورد كاربرد محاسبه مي-
شود كه براي اين كار از انطباق قطعي نامهاي مورد كاربردها ،عاملها و نام سيستمهاي مورد نظر استفاده
ميشود .در بعد دوم ،روابط مختلفي كه در نمودار مورد كاربرد وجود دارند مورد توجه قرار گرفته و
شباهت دو نمودار بر اساس نوع و جهت اين روابط محاسبه ميشود.
به عنوان نمونهاي ديگر ،روشي در ] [124124براي استفاده مجدد از نمودار مورد كاربرد ارائه
شده است .در اين روش ،نمودار مورد كاربرد ورودي پردازش شده و اطالعات عاملها و مورد كاربردهاي
آن استخراج شده و به بازنمايي مبتني بر هستانشناسي تبديل ميشود .اين بازنمايي معنايي در مخزني
ذخيره شده و در نهايت ،كاربر ميتواند از طريق فرم جستجويي كه واسط كاربري فراهم ميكند ،به
جستجوي مبتني بر كلمه كليدي بپردازد و نمودارهايي كه شامل كلمه كليدي خاصي هستند را بازيابي
كند.
1Bias
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با توجه به اينکه يک روش استفاده مجدد كامل شامل چهار مرحله است :بازنمايي ،بازيابي،
تطبيق و الحاق ] ،[88مرور كارهاي موجود در زمينه استفاده مجدد و بخصوص استفاده مجدد از مدلها،
نشان ميدهد بيشتر كارها فقط دو مرحله اول را پوشش ميدهند .به بيان ديگر ،بيشتر كارها صرفا به
بازيابي مصنوعاتي كه ميتوانند مورد استفاده مجدد قرار گيرند ميپردازند ،اما امکانات خاصي براي آنکه
مصنوعات بازيابي شده ،براي ايجاد مصنوعات جديد استفاده شوند ارائه نميكنند و اين موضوع را به خود
كاربر واگذار ميكنند ] .[1616, 9595, 9696, 1111, 106106, 134134در نتيجه ميتوان گفت عمده
كارهاي انجام شده در زمينه استفاده مجدد ،مرحله تطبيق را مورد پوشش قرار نميدهند در حاليکه
ديدگاه ما اين است كه اساسا در اين مرحله است كه استفاده مجدد محقق ميشود.
يک استثنا در اين باره ،رويکرد مهندسي خط توليد نرمافزار ] [135135است كه با ارائه راهکاري
سامانمند تحت عنوان مهندسي برنامه كاربردي  1،فعاليت دوم را نيز مورد توجه و پشتيباني قرار ميدهد.
با اين حال ،يکي از انتقادات به مهندسي خط توليد وابستگي به دامنه است ،چرا كه اساسا به توسعه سريع
برنامههايي از يک خانواده و يک دامنه اختصاص دارد و از استفاده مجدد مابين دامنه2پشتيباني نميكند.
در اين رويکرد ،تمركز بر توصيف و بازنمايي صريح و يکپارچه وجوه اشتراک و وجوه تنوع يک دسته از
برنامههاي كاربردي مخصوص يک دامنه خاص ميباشد ] .[136136فرآيند توسعه در مهندسي خط توليد،
شامل دو مرحله اصلي است :مهندسي دامنه3و مهندسي برنامه كاربردي .در مرحله مهندسي دامنه ،دامنه
مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و برنامههاي كاربردي آن دامنه بطور دقيق تحليل و بطور رسمي مدل-
سازي ميشوند .يکي از خروجيهاي مهم اين مرحله ،مدل ويژگيها 4است كه ويژگيها و جنبههاي
مختلف (نقاط اشتراک و تنوع) برنامههاي كاربردي آن دامنه را به شکل رسمي و صريح ،توصيف و
مستندسازي ميكند .در مرحله بعد ،يعني مهندسي برنامه كاربردي ،يک نمونه خاص از برنامههاي
كاربردي دامنه مورد نظر ايجاد ميشود .اين كار با استفاده از مدل ويژگيها و با مشخص كردن اينکه
1Application Engineering
2Cross-Domain
3Domain Engineering
4Feature model
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كداميک از ويژگيها و جنبههاي توصيف شده در مدل ويژگيها براي برنامه كاربردي مورد نظر الزم
هستند ،انجام ميشود .به بيان ديگر ،خروجي مرحله مهندسي دامنه ،قابليت استفاده مجدد را فراهم مي-
كند و به كمک آن ميتوان تنها با تغيير پيکربندي و انتخاب ويژگيها و جنبههاي مورد نياز ،نمونه
برنامههاي كاربردي متنوع و جديدي ايجاد كرد ].[137137
در ] ،[138138نتايج يک تحقيق درباره مشکالت ،مزايا و معايب استفاده مجدد در خط توليد
نرم افزار به بحث گذاشته شده است .اين تحقيق ،مبتني بر مصاحبه و پرسش و پاسخ با افراد خبره اين
حوزه ميباشد و بطور كلي نتيجهاش اين است كه استفاده مجدد ،جزء جداييناپذير مهندسي خط توليد
است ،اما موفقيت آن به خبرگي زياد در دانش دامنه ،مهارتهاي فني در تکنيکهاي مهندسي خط
توليد ،وجود ابزارهاي پشتيبان مناسب ،كاركنان باانگيزه و تعهد جدي مديريت مربوطه بستگي دارد.
همچنين استفاده مجدد در مهندسي خط توليد نرمافزار معايبي نيز دارد كه يکي از مهمترين آنها عبارت
است از پيچيدگي .به بيان ديگر ،استفاده مجدد موجب ايجاد وابستگي بين واحدهاي سازماني مختلف كه
پيش از آن بصورت خودمختار عمل ميكردهاند ميشود و اين وابستگي ،هزينه هماهنگي و يکپارچهسازي
را افزايش ميدهد .از ديگر معايب آن است كه استفاده مجدد ميتواند به كاهش نوآوري و خالقيت منجر
شود.
رساله جاري روشي براي استفاده مجدد از مدلها ارائه ميكند .اين روش در مقايسه با روشهاي
موجود داراي چند تفاوت است ،كه مهمترين آنها اين است كه روش ارائه شده يک فرآيند كامل استفاده
مجدد است كه بطور خاص ،از مرحله تطبيق نيز پشتيباني ميكند.
تفاوت ديگر آن است كه روش ارائه شده ،امکان استفاده مجدد را بر اساس مورد كاربرد ،UML
در شکل گرافيکي آن و در قالب نمودار مورد كاربرد و نه توصيف متني ،فراهم ميكند .كارهاي كمي در
اين زمينه انجام شده است .با توجه به اينکه ورودي اين روش شامل توصيف جزئي مورد كاربرد نميباشد،
در مقايسه با روشهاي ديگري كه توصيف جزئي مورد كاربرد را هم به عنوان ورودي از كاربر ميگيرند
هزينه استفاده از روش ارائه شده خيلي كمتر است.
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اگرچه كارهاي موجود ،نظير ] ،[131131معيارهايي براي محاسبه شباهت دو نمودار مورد كاربرد
يا توصيف جزئي دو مورد كاربرد ارائه ميكنند ،اما مطالعات ما نشان داد كه هيچ كاري در زمينه محاسبه
شباهت دو مورد كاربرد در شکل گرافيکي آن ارائه نشده است .بهمين دليل ،معياري كه روش پيشنهادي
براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد ارائه ميكند يکي ديگر از جنبههاي نوآوري اين روش است .الزم به
ذكر است كه اين معيار ،برخالف برخي كارهاي موجود نظير ] [124124كه صرفا بر اساس مقايسه متني و
جستجوي مبتني بر كلمه عمل ميكنند ،هم جنبههاي متني و هم روابط يک مورد كاربرد را در نظر مي-
گيرد و البته از معيار شباهت معنايي ،بجاي شباهت متني ساده ،استفاده ميكند.
روش ارائه شده ،از الگوريتمهاي جديدي براي حاشيهنويسي مدلها ،تشخيص مفاهيم و رفتار
مورد كاربرد و الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت استفاده ميكند كه هر يک از جنبههاي نوآوري روش
پيشنهادي هستند .اين دو مورد در واقع ،براي تأمين نيازمنديهاي هفتم و هشتم كه در ] [139139براي
يک مخزن مدل معرفي شده است در نظر گرفته شده است.
در ] [140140شش دسته از معيارها و مدلها براي استفاده مجدد از نرمافزار مورد بررسي قرار
گرفته و يک طبقهبندي از انواع استفاده مجدد از نرمافزار ارائه شده است .بر اساس اين طبقهبندي ،روش
پيشنهادي اين رساله داراي ويژگيهاي زير است:
 حوزه توسعه 1:خارجي (زيرا مدلهاي مورد استفاده مجدد به پروژهها و سيستمهاي خارجي تعلق
دارند)
 مدل تغييرات :جعبه سفيد (الگوريتم ارائه شده براي تطبيق ،تغييرات داخلي انجام ميدهد)
 حوزه دامنه 2:افقي (ميتوان مدلهايي كه به حوزههاي متفاوت تعلق دارند را مورد استفاده مجدد
قرار داد)
 مديريت :موردي(3روش استفاده مجدد ارائه شده را نميتوان يک روش منظم به حساب آورد.

1Development Scope
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 2-2-1نتیجهگیری
مرور كارهاي انجام شده در حوزه استفاده مجدد از نرمافزار نشان ميدهد كارهاي زيادي در رابطه
با جستجو و بازيابي مصنوعاتي كه پتانسيل استفاده مجدد را دارند انجام شده است ،اما اينکه مصنوعات
بازيابي شده چگونه مورد استفاده مجدد قرار ميگيرند خيلي كمتر مورد توجه بوده است و نحوه اجراي
اين كار به كاربر نهايي واگذار شده است .به عنوان مثال ،روش ارائه شده در ] [1010به بازيابي نمودارهاي
كالس  UMLاختصاص دارد ،اما اين كه نمودارهاي بازيابي شده چگونه ميتوانند در توليد نمودارهاي
جديد براي سيستمهاي مشابه استفاده شوند مورد بحث قرار نگرفته است.
ديدگاه اين رساله آن است كه يک فرآيند كامل استفاده مجدد بايد هم بازيابي مصنوعات
اميدبخش و هم استفاده از آنها در توليد مصنوعات جديد را شامل شود .بدين ترتيب تحقيق جاري سعي
در ارائه يک فرآيند كامل استفاده مجدد براي مدلهاي نيازمنديهاي عملياتي دارد.
اهميت استفاده مجدد از مدلها و بطور خاص استفاده مجدد بر اساس مورد كاربرد ،امري است
كه ضرورت آن از ديرباز مورد تأييد قرار گرفته است ] .[77, 117117با اين حال نکته مهم آن است كه در
كارهايي كه در زمينه استفاده مجدد مبتني بر مورد كاربرد انجام شده است ،توصيف دقيق موارد كاربرد
مورد نظر است .به بيان ديگر ،توصيف جزئيات مورد كاربرد ،چه در قالب نمودار فعاليت و يا بوسيله قالب-
هاي متني ساختيافته ،به عنوان ورودي دريافت ميشود .اين موضوع از ديدگاه تحقيق جاري امري
نامطلوب است ،چرا كه هزينه بکارگيري روش را افزايش ميدهد .به بيان ديگر ديدگاه اين تحقيق آن
است كه اگر كاربر ملزم باشد هم توصيف كلي و هم توصيف دقيق برنامه كاربردي را به عنوان ورودي ارائه
كند ،با توجه به اينکه توليد نمودارهاي فعاليت يا قالبهاي متني ساختيافته كاري زمانبر است ،انرژي و
زمان زيادي از كاربر گرفته ميشود .حال آن كه بهتر است بجاي آن كه كاربر يک به يک نمودارهاي
فعاليت را از ابتدا ايجاد كند ،تنها توصيف كلي را در قالب نمودار كاربرد ،كه ايجاد آن سخت و زمانبر
نيست ،ارائه كرده و سپس نسخه اوليه نمودارهاي فعاليت الزم را دريافت كند و با صرف وقت اندكي ،اين
نسخههاي اوليه را به آنچه مدنظرش است تغيير دهد.
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ايده دريافت نمودار مورد كاربرد و توليد خودكار نمودارهاي فعاليت مربوط به آن از طريق تطبيق
نمودارهاي فعاليت مربوط به موارد كاربرد مشابه ،ايده جديدي است كه در اين تحقيق ارائه و دنبال شده
است.
با توجه به اهميت مدل نيازمنديهاي عملياتي و اينکه ميتوان از اين مدل براي استخراج انواع
ديگر مدلها استفاده كرد ] ،[141141چون خروجي روش ارائه شده در اين رساله عبارت است از مدل
نيازمنديهاي عملياتي ،در نتيجه ميتوان اين روش را به همراه برخي روشهاي موجود استفاده كرد .به
بيان ديگر چنانچه روش پيشنهادي بتواند با استفاده مجدد از مدلهاي موجود ،مدل نيازمنديهاي
عملياتي را با كارايي خوبي ايجاد كند ،خروجي حاصل از آن ميتواند به عنوان ورودي براي تکنيکها و
روشهايي كه مدلهاي ديگر را از روي مدل نيازمنديها استخراج ميكنند مورد استفاده قرار گيرد و كل
فرآيند مدلسازي تا حد زيادي خودكارسازي شود.
 2-3معیارهای شباهت نرمافزار
روش پيشنهادي در اين رساله شامل يک معيار براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد  UMLمي-
باشد .بهمين دليل در اين بخش ،مرور مختصري بر روي معيارهاي شباهت نرمافزار انجام ميشود .در
كارهاي موجود ،معيارهاي مختلفي براي محاسبه شباهت انواع مختلفي از مصنوعات نرمافزاري ارائه شده
است .اين معيارها در حوزهها و با اهداف گوناگوني ارائه شدهاند ،به عنوان مثال:
 تشخيص كپيهاي نرمافزاري 1.منظور از كپيهاي نرمافزاري ،قطعاتي از نرمافزار است كه در چند
نقطه از نرمافزار بطور صريح تکرار شدهاند .كپيهاي نرمافزار ،بخصوص در سطح كد منبع ،موجب
كاهش سودمندي و افزايش هزينههاي نگهداري و توسعه ميشوند ] .[142142در ][143143

روشي براي استفاده در حوزه توسعه مبتني بر مدل ارائه شده كه با استفاده از يک معيار شباهت
مبتني بر گراف ،به تشخيص خودكار كپيها در مدلهاي بزرگ ميپردازد.
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 محاسبه تفاضل 1و مديريت نسخه 2.بدليل آنکه بسياري از فعاليتهاي مهندسي نرمافزار نياز به
همکاري و تعامل افراد مختلف دارند و نيز توسعه نرمافزار فرآيندي تدريجي است ،مکانيزمهايي
براي محاسبه تفاوت و تفاضل دو نسخه متوالي از يک مصنوع نرمافزاري مورد نياز است .روش-
هاي مختلفي براي محاسبه تفاضل دو مدل  UMLارائه شده است ] [144144كه تعدادي از اين
كارها در ] [145145مرور شده است .همانطور كه در ] [145145عنوان شده است ،بيشتر كارهاي
موجود بر محاسبه تفاضل نمودارهاي كالس  UMLتمركز دارند .به عنوان مثال[146146] ،

الگوريتمي براي محاسبه تفاضل دو نمودار كالس  ،UMLبر اساس ويژگيهاي متفاوتي نظير نام،
 ،sterotypeنوع و امضاي اجزاي مختلف نمودار كالس ارائه كرده است.
 استفاده مجدد از نرمافزار .يک مؤلفه مهم در هر روش استفاده مجدد ،معياري است كه از آن
براي محاسبه شباهت يک مصنوع نرمافزاري با مصنوعات نرمافزاري موجود در مخزن استفاده
ميشود .در ] [147147روش مورد استفاده براي محاسبه شباهت توصيف نيازمنديها در پروژه
 RedSeeDSتوضيح داده شده است .در اين پروژه ،نيازمنديها در قالب جمالتي به زبان طبيعي
و همچنين به شکل سناريوهاي مورد كاربرد به يک زبان كنترل شده بيان ميشوند .شباهت
توصيف نيازمنديهاي دو سيستم بر اساس تركيبي از الگوريتمهاي شباهت جمله و كلمه ،مانند
] ،[148148و همچنين معيارهاي شباهت ساختاري محاسبه ميشود .در مورد آخر ،از روي
سناريوهاي مورد كاربرد يک بازنمايي گرافي توليد شده و سپس معيارهاي شباهت مبتني بر
گراف ،با استفاده از ابزار  [144144] SiDiffمورد استفاده قرار ميگيرد.
اندازهگيري شباهت نرمافزاري ،در سطوح مختلفي و براي انواع مختلفي از مصنوعات نرمافزاري
مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال ] [149149, 150150بر محاسبه شباهت دو سيستم نرمافزاري
كامل تمركز دارند ،در حالي كه ] [151151به محاسبه شباهت دو برنامه و ] [152152به محاسبه شباهت
دو مدل ميپردازد.
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در برخي كارها ،براي محاسبه شباهت مدلهاي  ،UMLابتدا آنها را به تعدادي گراف تبديل
كرده و سپس از تکنيکهاي انطباق گراف ،نظير ] [153153استفاده ميشود .با اين حال ،همانطور كه در
] [120120بحث شده است ،بهتر است بجاي استفاده از معيارهاي عمومي كه براي هر نوع مدلي ميتوانند
استفاده شوند ،براي بازيابي هر نوع مدل  ،UMLتکنيک مخصوصي استفاده شود كه معناي اجزاي آن نوع
مدل را مورد توجه قرار دهد.
در ] [154154يک معيار تركيبي براي محاسبه شباهت معنايي دو مفهوم ارائه شده است .اين
معيار بر اساس تركيبي از معيارهاي مختلف مبتني بر گراف (نظير طول كوتاهترين مسير بين دو مفهوم
در درخت مفاهيم كه از  [155155] WordNetاستخراج شده است ،يا چگالي محلي1يا قدرت اتصال2يک
لبه) و همچنين معيارهاي محتواي اطالعات3عمل ميكند.
در ] [156156يک روش استفاده مجدد براي خط توليد نرمافزار ارائه شده است .در اين روش،
مدلهاي نيازمنديها و مدلهاي تحليل در يک مخزن ذخيره ميشوند .اين مدلها شامل مورد كاربرد،
مدلهاي ويژگيها ،مدلهاي پويا و ايستا ميباشند .براي هر مدل در مخزن ،همه كلمات آن بازيابي شده
و بر اساس معيار رايج  TF/IDFنمايه ميشوند .بعالوه ،يک سازوكار جستجوي مبتني بر كلمه كليدي
فراهم شده كه به كاربر اجازه ميدهد مدلهاي مورد نظر خود را بر اساس كلمه كليدي بازيابي كند .اين
بازيابي بر اساس محاسبه شباهت كسينوسي در فضاي برداري ،بين كلمات كليدي و كلمات نمايه انجام
ميشود.
 2-3-1نتیجهگیری
در مقايسه با كارهاي موجود ،تحقيق جاري معياري ارائه ميكند كه بطور خاص براي محاسبه
شباهت دو مورد كاربرد با در نظر گرفتن نمودار مورد كاربرد مربوطه طراحي شده است .اين طراحي خاص
امکان توجه به جنبهها و اجزاي خاص مورد كاربرد را فراهم ميكند .كار مشابهي در ] [131131ارائه شده
1Local density
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است اما روش ارائه شده در اين تحقيق از چند نظر با كارهاي موجود متفاوت است .اول آنکه معيار ارائه
شده در روش پيشنهادي ،بر خالف معيار ] [131131كه از انطباق متني قطعي استفاده ميكند ،از شباهت
معنايي مفاهيم استفاده ميكند و در نتيجه مشکالت شباهت متني را ندارد .همچنين معيار ارائه شده،
شباهت دو مورد كاربرد را محاسبه ميكند ،برخالف ] [131131كه شباهت دو نمودار مورد كاربرد را
محاسبه ميكند .بعالوه ،يک نوآوري مهم معيار ارائه شده ،كه نمونهاي از توجه به معناي اجزاي مورد
كاربرد  UMLاست ،آن است كه اين معيار بين اجزاي مختلف مورد كاربرد ،نظير رفتار و مفاهيم مورد
كاربرد ،تمايز قائل شده و الگوريتمهاي سادهاي براي تشخيص رفتار و مفاهيم مورد كاربرد ارائه ميكند.
الزم به ذكر است كه معيارهاي ارائه شده در كارهاي موجود براي محاسبه تفاضل مدلها ،براي
تحقيق جاري قابل استفاده نميباشند .زيرا خروجي اين معيارها ،ليستي از تفاضل دو مدل ورودي مي-
باشد و نه يک مقدار عددي .مشکل چنين معيارهايي آن است كه اگر يک مدل جديد  M1با دو مدل M2
و  M3موجود در مخزن مقايسه شود ،نميتوان نتيجه مقايسه  M1و  M2را با نتيجه مقايسه  M1و M3

مقايسه نمود .در نتيجه نميتوان مشخص كرد كه  M2به  M1شبيهتر است يا  M3به  M1شبيهتر است.
همچنين ،هيچيک از معيارهاي موجود بطور خاص به محاسبه شباهت دو مورد كاربرد با در نظر گرفتن
معناي آنها نميپردازند.
روش پيشنهادي اين تحقيق معياري براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد ارائه ميكند .اين
معيار با كارهاي ديگر مثل ] [156156متفاوت است ،چرا كه نه تنها جنبههاي متني ،بلکه جنبههاي
رابطهاي مورد كاربردها را نيز در نظر ميگيرد .همچنين ،معيار ارائه شده به شباهت متني محدود نيست و
از تکنيکهاي شباهت معنايي استفاده ميكند.
 2-4تولید خودکار مدل
در فرآيند توسعه نرمافزار ،مدلها نقش مهمي ايفا ميكنند ،بخصوص در رويکردهاي توسعه
مبتني بر مدل كه نقش مدلها در آنها كليدي است .حال ،مشکلي كه پيش ميآيد آن است كه توليد
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مدلهاي دقيق ،درست و كامل براي يک برنامه كاربردي ،بخصوص برنامههاي كاربردي تحت وب كه از
پيچيدگيهاي بيشتري برخوردارند ،عملي زمانبر ،پيچيده و طاقتفرسا است .در نتيجه به راهکاري نياز
است كه توليد مدلها را بطور خودكار يا نيمهخودكار انجام دهد .به همين دليل ،كارهاي متعددي در
زمينه توليد خودكار مدل از روي مصنوعات نرمافزاري مختلف انجام شده است.
چالش پايهاي كه در توليد خودكار مدلها وجود دارد آن است كه بايد به شکلي ،دانش مورد نياز
براي توليد مدل ،به كامپيوتر منتقل ارائه شود .رويکردهاي متفاوتي براي حل اين چالش وجود دارد .به
عنوان نمونه ،در ] ،[157157روشي ارائه شده كه مستندات نيازمنديهاي سيستم را در قالب توصيف
متني دريافت كرده و با استفاده از پردازشهاي زبان طبيعي ،آن را به شکل خاصي از گراف تبديل مي-
كند .سپس با استفاده از اين گراف مياني و براساس قواعد از پيش تعريف شده ،نمودارهاي كالس و نمودار
مورد كاربرد سيستم بطور خودكار ايجاد ميشود .در اينجا ،دانش مورد نياز براي خودكارسازي توليد مدل،
در قالب تعدادي قانون كه نگاشت بين گراف مياني و مدلهاي نهايي را تعريف ميكنند توصيف ميشود.
روش مشابهي در ] [158158ارائه شده كه نمودار كالس  UMLرا از توصيف زبان طبيعي سيستم
استخراج ميكند .در اين كار ،عالوه بر استفاده از قوانين خوشتعريف براي نگاشت دادههاي مياني به
مدلهاي مقصد ،از راهکار ديگري نيز استفاده شده است .با توجه به اينکه پردازش توصيف زبان طبيعي
داراي مشکالتي نظير ابهام در عبارات ،لغات داراي چند معني و حذفهاي لفظي يا معنوي ميباشد ،براي
اينکه روال توليد خودكار مدل بتواند بر اين مشکالت غلبه كند به دانش زمينه يا دانش دامنه نياز دارد.
ايده ] ،[158158پاسخگويي به اين نياز از طريق استفاده از هستانشناسي ميباشد .به بيان دقيقتر ،از
هستانشناسي  RCyc1كه حجم زيادي از دانش پسزمينه و عمومي را بصورت رسمي و قابل پردازش
توسط كامپيوتر بازنمايي كرده است ،براي رفع ابهام مستندات استفاده شده است.
رويکرد ديگري كه در ] [159159استفاده شده است اين است كه توصيف سيستم ،بجاي زبان
طبيعي ،در قالب يک زبان كنترل شده با گرامر دقيق دريافت شود .بدين ترتيب ،با محدود و مقيد كردن
1CyCorp. ResearchCyc. http://research.cyc.com.
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توصيف ورودي ،از پيچيدگيهاي ناشي از مشکالت پردازش زبان طبيعي كاسته شده ،رويه توليد مدل
بهبود يافته و كيفيت مدلهاي خروجي نيز بهتر ميشود.
در ] ،[160160يک مجموعه قوانين خوشتعريف براي محدود كردن كاربران در توصيف متني
موارد كاربرد ارائه شده است .ايده اين است كه با مقيد كردن كاربران به رعايت اين قوانين ،توصيف متني
حاصل ،ابهامات و مشکالت كمتري خواهد داشت و در نتيجه پردازشهاي زبان طبيعي با موفقيت
بيشتري ميتوانند آن را تحليل و براي استخراج مدلهاي مقصد از آن استفاده كنند .نتيجه آزمايشها
نشان داده است كه قوانين ارائه شده ،ساده و قابل درک بوده ،يادگيري و استفاده از آنها براي كاربران
كار سختي نيست و رعايت آنها كيفيت مدلهاي استخراج شده را بهبود ميدهد.
به دليل اهميت مدلسازي مورد كاربرد ،كه معموال در نخستين مراحل توسعه نرمافزار انجام مي-
شود ] ،[117117, 161161, 162162, 163163, 164164تحقيقات زيادي بر استخراج خودكار انواع ديگر
مدلها از روي مدلهاي مورد كاربرد تمركز دارند ] .[165165, 166166, 167167, 168168, 169169به
عنوان نمونه ،در ] [170170روشي ارائه شده كه توصيف نيازمنديهاي سيستم را به شکل قالبهاي متني
ساختيافته هر مورد كاربرد دريافت كرده و نمودارهاي ماشين حالت قابل اجرا1را از روي آن استخراج
ميكند .در ] [171171نيز كارهاي مربوط به اين حوزه مورد مرور و بررسي قرار گرفته است.
در كنار روشهاي موردي براي توليد خودكار مدل ،يک رويکرد قاعدهمند در حوزه توسعه مبتني
بر مدل ديده ميشود كه در آن ،مدلها به عنوان پيشران فرآيند توسعه از اهميت اساسي برخوردار مي-
شوند ] .[172172در اين رويکرد ،برخي مدلهاي اوليه به صورت دستي ايجاد شده و سپس از روي آنها
و با استفاده از تکنيکهاي تبديل مدل به مدل ،انواع ديگر مدلها و يا نسخه اجرايي ،كه باز هم يک نوع
مدل است ،بطور خودكار يا نيمه خودكار توليد ميشوند ] .[173173, 174174در حوزه توسعه مبتني بر
مدل ،توصيف متني نيازمنديها از مقبوليت كمي برخوردار است كه دليل آن نيز ابهام ،دقت كم و عدم
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رسميت 1كافي زبان طبيعي ميباشد ] .[175175به همين دليل ،در اين حوزه تمركز بر مدلسازي
تصويري و نموداري ميباشد ].[44
به عنوان نمونه در ] ،[176176ساز و كاري ارائه شده است كه توصيف مبتني بر سناريوي
سيستم را در قالب نمودارهاي توالي  UMLدريافت كرده و طي يک فرآيند تبديل مدل به مدل ،از روي
آنها نمودارهاي فعاليت مربوطه را ايجاد ميكند .اين تبديل ،بر اساس مجموعهاي از قوانين انجام ميشود
كه نحوه نگاشت را براي الگوهاي خاص از پيش تعريف شدهاي تعريف ميكنند.
 2-4-1نتیجهگیری
همانطور كه مرور كارهاي گذشته نشان ميدهد ،روشهاي مختلفي براي توليد خودكار مدل ارائه
شده است .در حالت كلي اين روشها يک يا چند نمونه مدل به عنوان ورودي گرفته و بر اساس يکسري
قواعد تبديل ،يک يا چند نمونه مدل ديگر توليد ميكنند .روشهاي مختلف ،در نوع مدلهاي ورودي و
خروجي و همچنين قواعد مورد استفادهشان با يکديگر متفاوت هستند.
بر اساس مطالعات انجام شده ،نقدي كه بر كارهاي موجود در زمينه توليد خودكار مدل وارد است
آن است كه اين كارها ،موضوع استفاده مجدد از مدلها را مورد توجه قرار نميدهند .به عنوان مثال،
فرض كنيد مدل  M1به عنوان ورودي به روش  Aداده شده و مدل  M2به عنوان خروجي اين روش توليد
شده است .حال ،چنانچه مدل ديگري نظير  M3به عنوان ورودي داده شود ،مدل خروجي مربوط به آن،
بطور كامال مستقل از مدلهاي  M1و  M2كه پيش از اين تناظرشان برقرار شده است توليد ميشود .حتي
اگر مدل جديد ،يعني  M3بسيار شبيه مدل  M1باشد ،باز هم در توليد خروجي مربوط به آن ،هيچ
استفادهاي از خروجي مربوط به  M1نميشود .اين امر بدان معناست كه روال توليد مدل ،صرفا وابسته به
قواعد از پيش تعريف شده است و هيچ استفادهاي از دانشي كه در قالب مدلهاي موجود ،كه ممکن است
تعدادشان خيلي هم زياد باشد ،ذخيره شده است صورت نميگيرد.
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نتيجه غيرمستقيم اين امر آن است كه موفقيت روال توليد مدل ،به كيفيت ،درستي و جامعيت
قواعد تبديل بستگي دارد .تعريف قواعد مناسب ،به نوع مدلهاي ورودي و خروجي وابسته است و هرچه
مدلهاي ورودي مدلهاي سادهتر و جزئيات موجود در آنها كمتر باشد ،كيفيت و ميزان جزئيات مدل-
هاي خروجي نيز محدودتر ميباشد .به همين دليل مشاهده ميشود كه در كارهاي موجود ،براي آنکه
بتوان مدلهاي خروجي بهتري توليد كرد ،بر الزامات مدلهاي ورودي نيز افزوده ميشود .به عنوان نمونه،
در هيچيک از كارهاي موجود ،از مدلهاي مورد كاربرد ( UMLبه شکل خالص آن) به عنوان ورودي
استفاده نشده است ،چرا كه اين مدلها جزئيات خيلي كمي را بيان ميكنند كه نميتوان بر اساس آنها
قواعد تبديل مناسبي تعريف نمود .در مواردي هم كه از عنوان مورد كاربرد به عنوان مدلهاي ورودي
استفاده شده است ،نظير ] ،[165165, 166166, 159159, 170170آنچه در واقع مد نظر بوده است
توصيف جزئيات مورد كاربرد در قالب نمودار فعاليت يا قالبهاي متني ساختيافته بوده است.
ديدگاه اين رساله آن است كه بجاي آن كه دانش مورد نياز براي توليد مدلها صرفا در قواعد
تبديل خالصه شود ،بهتر است بخشي از اين دانش را در قواعد از پيش تعريف شده بيان نمود و بخشي را
نيز از نمونه مدلهاي موجود استخراج نمود .بدين ترتيب هم ميتوان با چالش تعريف قوانين مناسب
مقابله كرد و هم از حجم قابل توجه مدلهاي موجود ،كه ميتوان به عنوان مخزني از تجربه و دانش
مدلسازي بدان نگريست ،بهرهبرداري كرد.
بدين ترتيب ،روش پيشنهادي اين رساله ،به نوعي به تلفيق دو رويکرد استفاده مجدد و توليد
خودكار مدل ميپردازد .همانطور كه در بخش  2-2بدان اشاره شد ،در اكثر كارهايي كه در حوزه استفاده
مجدد از مدل انجام شده است ،صرفا به جستجو و بازيابي مدلهايي كه براي استفاده مجدد مناسب
هستند پرداخته شده است و رويه خاصي براي اينکه مدلهاي بازيابي شده به مصنوعات جديد تبديل
شوند ارائه نشده است .از آن سو ،در حوزه توليد خودكار مدل ،به اينکه در تعريف مدل ورودي و تبديل
آن به مدل خروجي ميتوان از مدلهاي موجود استفاده مجدد كرد توجهي نشده است .روش پيشنهادي
اين رساله ،از مزاياي كارهاي هر دو حوزه بدين ترتيب استفاده ميكند كه اوال با بهرهگيري از مخزن
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مدلهاي موجود ،امکان استفاده مجدد از مدلهاي موجود را فراهم ميكند و دوم آن كه با ارائه روشي
براي تطبيق مدلها امکان توليد خودكار مدل را نيز فراهم ميكند.
رويکرد رايج در روشهاي توليد خودكار مدل در شکل 4-2شکل ( 4-2قسمت باالي شکل) نشان
داده شده است .در اين روشها با استفاده از قوانين تبديل ،نگاشتي از فضاي مدل مبدأ به فضاي مدل
مقصد ايجاد ميشود .با توجه به اينکه نوع مدل مبدأ با نوع مدل مقصد متفاوت است ،ايجاد نگاشت
مناسب بين دو فضاي متفاوت كاري سخت است .مثال ايجاد يک مجموعه قوانين براي نگاشت نمودار
مورد كاربرد  UMLبه نمودار فعاليت  ،UMLبا چالشهاي زيادي همراه است چرا كه اساسا اين دو نوع
مدل ،اهداف و سطح انتزاع متفاوتي دارند.
رويکرد مربوط به روش پيشنهادي اين رساله در شکل 4-2شکل ( 4-2قسمت پايين شکل) نشان
داده شده است .طبق اين رويکرد ،چون مخزن مدلها شامل نمونههاي فراواني از زوجهاي ]مورد كاربرد،
نمودار فعاليت[ ميباشد ميتوان در توليد مدلهاي جديد ،از دانش نهفته در تناظر بين اين زوجها
استفاده كرد و نيازي نيست قواعد از پيش تعريف شدهاي براي تبديل مورد كاربرد به نمودار فعاليت ارائه
نمود .همانطور كه در فصل سوم توضيح داده خواهد شد ،روش ارائه شده در اين رساله ،نمودار مورد
كاربرد را به عنوان ورودي گرفته و نمودارهاي فعاليت مربوطه را به عنوان خروجي توليد ميكند .با اين
حال در هيچ جاي روش پيشنهادي ،قوانيني كلي براي نگاشت مورد كاربرد به نمودار فعاليت گنجانده
نشده است .در عوض ،روشي براي جستجو و بازيابي موارد كاربرد مشابه موارد كاربرد ورودي ارائه شده و
سپس نمودارهاي فعاليت مربوط به موارد كاربرد ورودي ،با تطبيق نمودارهاي فعاليت مربوط به موارد
كاربرد مشابه توليد شده است .در نتيجه اساسا قوانيني براي نگاشت بين دو فضاي متفاوت نمودارهاي
مورد كاربرد و نمودار فعاليت ارائه نشده است بلکه قوانيني براي تطبيق نمودارهاي فعاليت به نمودارهاي
فعاليت جديد ارائه شده است كه طبيعتا چون اين قوانين ،محدود به يک فضا هستند انتظار ميرود از
دقت و توانايي بيشتري برخوردار باشند.
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بدين ترتيب ،بر اساس توضيحات فوق اين امکان فراهم شده كه ورودي روش پيشنهادي تنها
نمودار مورد كاربرد  UMLباشد كه طبيعتا ايجاد آن براي كاربر هزينه خيلي كمي دارد.

شکل  4-2رويکرد رايج در روشهاي توليد خودكار مدل (باال) ،رويکرد پيشنهادي اين رساله (پايين)

 2-5مهندسی نرمافزار مبتنی بر وب معنایی
فناوريهاي وب معنايي كمک ميكنند تا معناي دادهها به همراه خود دادهها به شکلي صوري
بازنمايي شود و پردازش ،مديريت و تحليل دادهها و ارتباطات بين دادههاي مختلف توسط ماشين با
انعطافپذيري و كارايي بيشتري انجام ميشود .چند نمونه از مزاياي مدل داده وب معنايي در مقايسه با
مدل دادههاي متداولتر نظير مدل داده رابطهاي ذكر ميشود عبارتند از :بازنمايي يکسان دادهها و شماي
دادهها ،قابليت پرس و جو به شکل مشابه بر روي دادهها و شماي دادهها ،كمک به درک سادهتر شماي
دادهها بخصوص براي نرمافزارهاي بزرگ ،قابليت استنتاج خودكار ،استقالل دادهها از برنامههاي كاربردي،
توصيف دقيقتر شماي دادهها با استفاده از ساختارهايي كه زبانهاي هستانشناسي فراهم ميكنند،
انعطافپذيري مدل داده ،و سازگاري با وب ].[177177
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با توجه به مزايايي كه مدل داده وب معنايي فراهم ميكند ،كارهاي متعددي در زمينه استفاده از
فناوريهاي وب معنايي در مهندسي نرمافزار انجام شده است .با توجه به حجم و تنوع دادههايي كه در
فرآيند توسعه نرمافزار توليد ميشوند ،استفاده از فناوريهاي وب معنايي كمک ميكند ماشينها بتوانند
اين دادهها را بهتر پردازش كنند .هر چه دخالت و توانايي ماشين در پردازش اين دادهها بيشتر شود،
امکان مهار پيچيدگيهاي مهندسي نرمافزار بيشتر فراهم ميشود .اين امر ميتواند در خودكارسازي
فعاليتهاي مهندسي نرمافزار ،به عنوان مثال استخراج دادههاي آزمون از روي مدلهاي سيستم ،نمايان
شود.
به عنوان نمونهاي از كارهاي موجود در اين حوزه ميتوان به مجموعه مقاالت كارگاههاي آموزشي
 SWESE1كه از سال  2005به بعد هر سال برگزار ميشود يا به مقاالت كنفرانس SEKE2اشاره نمود.
با توجه به اينکه هستانشناسي از مهمترين فناوريهاي وب معنايي است ،در ] [178178بطور
مفصل ،درباره كاربردهاي هستانشناسي در مهندسي نرمافزار و همچنين هستانشناسيهاي مختلفي كه
تا كنون در اين حوزه ايجاد شده بحث شده است .در ] [179179ديدگاه مهندسي نرمافزار مبتني بر وب
معنايي معرفي و برخي از كاستيهاي تکنيکها و فرآيندهاي فعلي مهندسي نرمافزار ذكر شده است.
نويسندگان ] ،[179179همچنين به اين موضوع كه بکارگيري فناوريهاي وب معنايي چطور ميتواند در
حل اين مشکالت كمک كند بحث كرده و معماري يک محيط توسعه يکپارچه براي تحقق اين سبک از
مهندسي نرمافزار را ارائه كردهاند.
در مرور كارهاي موجود بايد به تفاوت فناوريهاي وب معنايي و خود وب معنايي توجه كرد .وب
معنايي به لحاظ فني بر پشتهاي از فناوريها و پروتکلها استوار است كه مهمترين آنها عبارتند از،URI :
 ،RDF ،XMLزبانهاي هستانشناسي نظير  OWLو  ،RDFSزبانهاي پرس و جو بر روي دادههاي
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معنايي نظير  RDQL ،SPARQLو  ،SerQLمخازن سهگانه1و موتورهاي استنتاج نظير Fact++ ،Pellet

و ..HermiT
نکته مهم آن است كه استفاده از اين فناوريها براي بازنمايي ،ذخيره و بازيابي دادهها لزوما به
معناي انتشار دادههاي مورد نظر بر روي وب نميباشد .به بيان ديگر ممکن است در يک سيستم ،براي
بازنمايي دادهها از مدل داده وب معنايي استفاده شود اما در نهايت ،دادهها بر روي يک سيستم بسته قرار
داشته باشند و از طريق وب قابل دسترس نباشند .در بسياري از كارهايي كه در اين بخش توضيح داده
خواهد شد چنين رويکردي به وب معنايي قابل مشاهده است.
وب معنايي كه بصورت اسم خاص مورد اشاره قرار ميگيرد عبارت است از يک فضاي داده
سراسري بر روي وب كه دادههاي آن بر اساس مدل داده وب معنايي بازنمايي شدهاند و از طريق وب قابل
دسترس ،بازيابي و استفاده مجدد هستند .در حال حاضر وب معنايي شامل حجم قابل توجهي داده از
حوزههاي مختلف است كه توسط نهادها ،سازمانها و افراد مختلف منتشر شده است .به عنوان نمونههاي
عيني از منابع تشکيل دهنده وب معنايي ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
 دادههاي فراواني كه بر روي ابر LOD2منتشر شدهاند.
 صفحات وبي كه قطعه كدهاي  RDFaيا  Microformatدر آنها تعبيه شده است.
 موتورهاي جستجوي معنايي كه دادههاي معنايي را از وب جمعآوري و نمايه كرده و امکان
جستجو بر روي آنها را فراهم ميكنند.
 هستانشناسيهاي منتشر شده بر روي وب كه هر يک حوزه خاصي را مدلسازي ميكنند.
 فايلهاي  RDFكه بصورت پراكنده در وب منتشر شدهاند ،نظير فايلهاي مربوط به پروفايل
 FOAFافراد.
با توجه به بحث فوق ،در بين كارهايي كه در زمينه مهندسي نرمافزار مبتني بر وب معنايي انجام
شده است ميتوان دو رويکرد پايه را مشاهده كرد:
1Triple Stores
2Linking Open Data
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 .1در رويکرد نخست ،از فناوريهاي وب معنايي براي بازنمايي دادههاي مربوط به مصنوعات نرم-
افزاري استفاده شده است تا از مزايايي نظير سادگي و افزايش انعطافپذيري در تحليل و بازيابي
اين دادهها استفاده شود .همچنين قابليت استنتاج خودكار بر روي دادهها نيز مورد توجه مي-
باشد.
 .2در رويکرد دوم ،از خود وب معنايي ،يعني از دادههاي معنايي يا هستانشناسيهايي كه هم
اكنون بر بستر وب منتشر شده استفاده شده است .استفاده از اين منابع ،عمدتا با اهداف زير
انجام ميشود:
 oفراهم كردن دانش الزم براي ماشين تا بتواند در يک مساله خاص تصميم گيري كرده و
عملي را بطور خودكار يا نيمهخودكار انجام دهد.
 oانجام حاشيهنويسي خودكار براي غنيسازي توصيف معنايي دادهها
در ادامه ،كارهاي انجام شده بر اساس هر يک از دو رويکرد فوق مرور ميشود.
 2-5-1رویکرد اول :استفاده از فناوریهای وب معنایی
در اين رويکرد ،از فناوريهاي وب معنايي و بطور خاص از هستانشناسي و مدل داده  RDFبراي
بازنمايي دادههاي مربوط به يک يا چند نوع از مصنوعات نرمافزاري استفاده ميشود تا دادهها براي ماشين
قابل فهم شده و امکان دسترسي به دادهها ،تحليل ،بازيابي و استنتاج بر روي آنها بهبود يابد.
در كارهايي كه بر اساس اين رويکرد انجام شدهاند ،اهداف مختلفي براي استفاده از فناوريهاي
وب معنايي وجود دارد .برخي از اين اهداف ،كه در واقع نقاط قوت و مزاياي فناوريهاي وب معنايي را نيز
مشخص ميكنند عبارتند از:
 يکپارچهسازي دادههاي مربوط به مصنوعات مختلف نرمافزاري .به عنوان مثال ،در ] [180180و
] [181181از هستانشناسي براي يکپارچهسازي معنايي برنامههاي كاربردي سازماني استفاده
شده است.
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 خودكارسازي فرآيندها .در كارهاي متعددي نظير ] [182182, 183183, 184184, 185185از
فناوريهاي وب معنايي براي خودكارسازي فعاليتهاي مهندسي نرمافزار ،نظير آزمون نرمافزار،
استفاده شده است.


افزايش قابليت استفاده مجدد مصنوعات نرمافزاري .يکي از مراحل اصلي استفاده مجدد ،بازيابي
مصنوعاتي است كه قابليت استفاده مجدد را دارند .با توجه به اينکه نقش هستانشناسيها در
بهبود جستجو و بازيابي اطالعات بطور تجربي ثابت شده است ] [186186ميتوان از آنها براي
بهبود فرآيند استفاده مجدد استفاده كرد .به عنوان نمونه ،در ] ،[1010روشي مبتني بر هستان-
شناسي براي استفاده مجدد از مدلها و بطور خاص نمودار كالس  UMLارائه شده است .در
] ،[1111راهکاري مبتني بر هستانشناسي براي بازيابي مؤلفههاي نرمافزاري مطرح شده است.

 بهبود بازنمايي و قابليت تحليل و استنتاج بر روي دادهها .در كارهاي مختلفي از هستانشناسي
براي بازنمايي صوري دادهها و استنتاج خودكار بر روي دادهها استفاده شده است .به عنوان مثال
] [1616از اين الگو در بحث انتخاب مؤلفههاي نرمافزاري استفاده كرده است .در ] [188188و
] [187187نيز فناوريهاي وب معنايي با هدف بهبود قابليت تحليل و رهگيري گزارشهاي خطا
استفاده شدهاند .در ] [189189, 2020نيز موضوع تحليل نرمافزار با استفاده از فناوريهاي وب
معنايي مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج قابل توجهي نيز ارائه شده است .همچنين در مدلسازي
صوري نيز از فناوريهاي وب معنايي استفاده شده است ].[190190


انتشار و اشتراک دادهها .به عنوان نمونه ،در ] [191191از دادههاي پيوندي براي به اشتراک
گذاري اطالعات كد منبع و فراهم كردن امکان جستجو و بازيابي بر روي آنها استفاده شده
است .بطور مشابه [192192] ،نيز از دادههاي پيوندي بمنظور انتشار اطالعات بستههاي نرم-
افزاري1پروژه متنباز  Debianاستفاده ميكند.

1Software Packages
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 بهبود قابليت مديريت ،درک و اعتبارسنجي دادهها .به عنوان نمونه ،استفاده از هستانشناسي

Formatted: F

براي مديريت پيکربندي نرمافزارهاي بزرگ در ] [193193مطرح شده است .در ] [194194از
فناوريهاي وب معنايي براي كاهش مشکالت مربوط به شناخت و نگهداري يک سيستم نرم-
افزاري بزرگ استفاده شده است .فناوريهاي وب معنايي همچنين بمنظور توصيف و مديريت

Formatted: F

الگوهاي طراحي ] ،[195195, 102102اعتبارسنجي پااليش فرآيندها ،[196196] 1مديريت و
مستندسازي نيازمنديهاي نرمافزار ] ،[197197, 198198بررسي خودكار صحت و يکپارچگي
توصيف نيازمنديها ] ،[200200, 201201, 202202مديريت پروژه ] [199199و احراز اصالت

Formatted: F

سرويسهاي نرمافزاري ] [203203استفاده شدهاند.
با معرفي دادههاي پيوندي در سال  ،2006وب معنايي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت .مي-
توان گفت دادههاي پيوندي ،مسير تحقق ايده وب معنايي را هموارتر كرد .به جهت اهميت اين موضوع،
دادههاي پيوندي در بخش بعد بطور مختصر معرفي شده و سپس يکي از پروژههايي كه به استفاده از
دادههاي پيوندي در عرصه مهندسي نرمافزار پرداخته است توضيح داده ميشود.
2-5-1-1

دادههای پیوندی

دادههاي پيوندي ،در واقع مجموعهاي از روشهاي خوب 2براي انتشار دادهها بر روي وب و
همچنين ايجاد پيوندهاي معنادار بين اين دادهها ميباشد .با پيروي از قواعد دادههاي پيوندي ميتوان به
تحقق وب داده3نزديک شد .وب داده ،بمنزله يک پايگاه داده جهاني عمل كرده كه دادههاي مربوط به
حوزههاي مختلف بصورت معنادار و قابل فهم براي كامپيوتر در آن منتشر شده است .قواعد دادههاي
پيوندي در سال  2006و توسط آقاي  Tim Berners-Leeكه مبدع وب ميباشد ،معرفي شد ] [204204و
از آن پس منابع و سازمانهاي مختلفي ،دادههاي خود را بر اساس اين قواعد بر روي وب انتشار دادهاند.

1Process Refinement
2Best Practices
3Web of Data
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مهمترين نمونه تطبيق و بکارگيري قواعد دادههاي پيوندي را ميتوان در پروژه LOD1مشاهده
كرد كه در ژانويه  2007و تحت حمايت كنسرسيوم  W3Cآغاز شد و با گذشت زمان ،با اقبال چشمگيري
مواجه گشته و سازمانهاي بزرگي نظير  ،BBCكتابخانه مجلس آمريکا و دولت بريتانيا نيز به جمع اعضاي
اين پروژه پيوستهاند.
براي نمايش حجم و ابعاد موضوعي دادههاي اين پروژه مي توان ابر  LODرا مورد توجه قرار داد
كه به شکل يک گراف جهتدار در نظر گرفته ميشود .هر گره كه با يک دايره نشان داده ميشود نماينده
يک مجموعه داده مستقل كه بر اساس قواعد دادههاي پيوندي منتشر شده ،مي باشد .يال موجود بين دو
گره به اين معناست كه بين دادههاي موجود در دو مجموعه داده متناظر با آن گرهها ،پيوند و ارتباط
وجود دارد .ضخامت يالها ،تخميني از تعداد اين پيوندها ارائه ميكند .هر چه تعداد پيوندها بيشتر باشد
ضخامت يال نيز بيشتر است .يالهاي دوسويه نيز به معناي وجود پيوند از هر يک از دو منبع به منبع
ديگر ميباشد .شکل 5-2شکل  ،5-2وضعيت ابر  LODرا در مارچ  2009و شکل 6-2شکل  6-2نيز
وضعيت اين ابر را در سپتامبر  2011نشان ميدهد.

1Linking Open Data
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شکل  .5-2وضعيت ابر

 LODدر مارچ [205205] 2009

شکل  .6-2وضعيت ابر  LODدر

سپتامبر [205205] 2011
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محاسبه حجم دقيق دادههاي موجود در وب داده عملي چالش برانگيز است ،با اين حال ،بر
اساس آمارهاي جمع آوري شده توسط انجمن  ،LOD1تخمين زده ميشود كه ابر  LODدر ماه مي
 2009شامل  4.7ميليارد سهگانه  RDFبوده است كه از طريق حدود  142ميليون پيوند  RDFبه
يکديگر متصل شدهاند .در سپتامبر  ،2011تعداد سهگانهها به بيش از  31ميليارد و تعداد پيوندها نيز به
بيش از  500ميليون افزايش يافته است.
2-5-1-2

پروژه LD2SD

پروژه  LD2SDيکي از پروژههاي مركز تحقيقات  DERIدر كشور ايرلند ميباشد كه يکي از
معتبرترين مراكز تحقيقاتي در موضوع دادههاي پيوندي و وب داده ميباشد.
پروژه  LD2SDرا ميتوان نمونه خوبي از بکارگيري فناوري دادههاي پيوندي در مهندسي نرمافزار
دانست .بطور ساده ،اين پروژه با انتشار دادههاي مربوط به مصنوعات مختلف نرمافزاري و همچنين روابط
اين دادهها ،در قالب دادههاي پيوندي ،يک روشگان سبک مبتني بر وب معنايي براي توسعه نرم افزار
ايجاد مينمايد ].[187187
از نظر پياده سازي ،روشگان  LD2SDشامل  3اليه ميباشد كه در شکل 7-2شکل  7-2نشان
داده شده است .در اليه اول ،مصنوعات مختلف نرمافزاري انتخاب شده و با استفاده از ابزارهاي مربوطه،
دادههاي مربوط به آنها به صورت دادههاي پيوندي منتشر ميگردد .در اليه دوم كه اليه

يکپارچهسازي2

است ،با استفاده از فناوريهايي نظير لولههاي معنايي 3و نمايهسازهاي معنايي 4،امکان ذخيره ،نمايه-
سازي ،پرس و جو و استفاده از دادههاي معنايي توليد شده در اليه قبل براي كاربران حرفهاي فراهم مي-
شود .در اليه سوم كه اليه تعامل 5است ،ابزارهاي معنايي 6مناسب و همچنين افزونههايي براي محيط

1http://lod-cloud.net/state/
2Integration layer
3Semantic Pipes
4Semantic Indexer
5Interaction layer
6Semantic Widget
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توسعه  Eclipseايجاد شده كه استفاده از دادههاي فوق را براي كاربراني كه متخصص وب معنايي نيستند
سادهتر ميكند.

شکل  .7-2اليههاي تعريف شده در روشگان [187187] LD2SD

 2-5-2رویکرد دوم :استفاده از وب معنایی
كارهاي محدودي در زمينه استفاده از وب معنايي ،به معناي خاص آن ،در مهندسي نرمافزار
انجام شده است .با توجه به حجم قابل توجه دادههاي منتشر شده در وب معنايي ،دو هدف كلي براي
استفاده از اين فضاي داده در مهندسي نرمافزار ميتوان در نظر گرفت:
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 استفاده از وب معنايي به عنوان منبع دانش پسزمينه يا دانش يک حوزه خاص .بدين ترتيب
ميتوان دانش مورد نظر را بجاي آنکه توسط كاربر فراهم شود ،بطور خودكار از وب معنايي
بدست آورد .اين امر ميتواند به خودكارسازي فعاليتهاي مهندسي نرمافزار كمک كند.
 استفاده از وب معنايي براي حاشيهنويسي يا برچسبزني منابع .با توجه به اينکه منابع مختلفي
در وب معنايي توصيف شدهاند ميتوان از آن براي حاشيهنويسي و برچسبزني منابع در يک
سيستم استفاده كرد .بدين ترتيب با ايجاد پيوندهاي معنايي بين منابع موجود در سيستم و
منابع موجود در وب معنايي ميتوان توصيف منابع موجود در سيستم را بهبود داده و دانش
مربوطه را غني نمود.
در ] [103103] ،[206206و ] [207207پروژه  WOP1معرفي و چارچوبي ارائه شده كه از
هستانشناسي و همچنين از فناوريهاي وب  2نظير نشانکگذاري اجتماعي2و بالگها براي به اشتراک-
گذاري دانش مهندسي نرمافزار بين توسعهدهندگان نرمافزار استفاده ميكند .ابتدا يک هستانشناسي
براي توصيف الگوهاي طراحي ارائه شده است ] [195195و سپس ابزارهايي در قالب افزونههايي براي نرم-
افزار  Eclipseايجاد شده است .از طريق اين ابزارها كاربر ،كه يک توسعهدهنده نرمافزار است ،الگوي
طراحي مورد نظرش را مشخص ميكند .سپس بطور خودكار از طريق سرويسهايي نظير ،SWOOGLE
منابع وب معنايي جستجو ميشود تا منابعي كه الگوي طراحي مورد نظر كاربر را براساس هستانشناسي
پايه توصيف ميكند بازيابي شود .پس از آن ،به كمک منابع وب  ،2نظير پايگاه  del.icio.usرتبه و ميزان
مقبوليت هر يک از اين منابع استخراج ميشود .بعد از ارائه نتايج ،كاربر منبعي را كه مناسبتر ميداند
انتخاب كرده و به كمک يک افزونه ديگر ،توصيف مربوطه را بارگذاري ميكند .در نهايت يک افزونه ديگر
با استفاده از توصيف رسمي بارگذاري شده ،پروژه كاربر را جستجو كرده و به اكتشاف نمونههاي آن الگوي
طراحي در پروژه كاربر ميپردازد .افزونههاي ديگري نيز ارائه شده كه با استفاده از آنها كاربر ميتواند
نظرش را درباره توصيف بارگذاري شده اعالم نموده و يا به آن امتياز بدهد.
1Web of Patterns
2Social bookmarking
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به عنوان نمونهاي ديگر از كارهايي كه از منابع موجود در وب معنايي براي فراهم كردن دانش
الزم استفاده كرده است ،ميتوان به ] [158158اشاره كرد كه توصيف زبان طبيعي سيستم را به عنوان
ورودي گرفته و نمودار كالس  UMLمربوط به آن را به عنوان خروجي توليد ميكند .روش كار بدين
ترتيب است كه با اجراي پردازشهاي زبان طبيعي بر روي توصيف متني ورودي ،يک سري نقشهاي
معنايي استخراج ميشود .سپس به كمک هستانشناسي  RCycيا همان  ،Research Cycكه در حکم
منبع دانش پسزمينه يا دانش عمومي استفاده ميشود اين نقشها بررسي شده و مشخص ميشود كه به
ازاي هر كدام از اين نقشها چه موجوديتي بايد ايجاد شود .مثال به ازاي برخي نقشها ،يک كالس و به
ازاي برخي ديگر يک خصيصه يا متد ايجاد ميشود .استفاده از هستانشناسي ،به رفع ابهام و در نتيجه
افزايش دقت تصميمگيري و بهبود كيفيت مدلهاي خروجي منجر ميشود.
در ] [208208نيز راهکاري براي تشخيص ابهام يا خطا در مستندات نيازمنديهاي نرمافزار ارائه
شده است كه از هستانشناسي براي رفع ابهامهاي ناشي از بکارگيري زبان طبيعي استفاده ميكند .در
] [209209نيز تشخيص ناسازگاري در توصيف نيازمنديهاي سيستم با بکارگيري هستانشناسيهاي
موجود در وب معنايي انجام شده است.
كارهاي محدودي نيز در زمينه استفاده از وب معنايي در مهندسي نرمافزار با هدف ايجاد حاشيه-
نويسي و برچسبزني انجام شده كه به عنوان مثال ميتوان به ] [191191اشاره كرده كه در آن توصيف
معنايي كد منبع با منابع مناسب در پايگاههايي نظير  Freebase ،DBpediaو  OpenCycاز ابر LOD

حاشيهنويسي شده است .در ] [187187نيز چنين ديدگاهي درباره ايجاد پيوند بين منابع سيستم با منابع
موجود در  DBpediaمطرح شده است .همچنين در ] [210210ابزار  SmartLinkمعرفي شده كه يک
ويرايشگر و محيط جستجوي تحت وب است كه امکان ايجاد توصيفهاي سبک براي وب سرويسها به
كمک منابع داده پيوندي را فراهم ميكند .بدين ترتيب ميتوان خصيصههاي عملياتي و غيرعملياتي
سرويسها را در قالب دادههاي پيوندي توصيف نمود .اين ابزار ،براي حاشيهنويسي سرويسها از منابع وب
داده نظير  DBpediaو موتور جستجوي  Watsonاستفاده ميكند .اين حاشيهنويسيها يا برچسبها،
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كاربران انساني يا ماشيني را در كشف سرويسهاي مورد نيازشان كمک ميكند .به عنوان يک مثال ،اگر
يک

سرويس

كارش

ارائه

متادادههاي

منابع

است،

ميتواند

با

منبع

 http://dbpedia.org/resource/Metadataكه مفهوم متاداده را توصيف ميكند ،برچسب زده شود.
2-5-3

نتیجهگیری
مرور كارهاي انجام شده در زمينه مهندسي نرمافزار مبتني بر وب معنايي نشان ميدهد كه عمده

اين كارها مبتني بر رويکرد اول هستند و با بکارگيري فناوريهاي وب معنايي درصدد بهبود فرآيند
توسعه نرمافزار ميباشند .در كارهاي مختلف ،مصنوعات مختلف نرمافزاري مد نظر بوده و اطالعات آنها با
استفاده از هستانشناسيهاي مختلف به فضاي دادههاي معنايي منتقل شده است تا از مزايايي نظير
بهبود قابليت جستجو ،استنتاج خودكار ،قابليت يکپارچهسازي دادههاي مختلف و افزايش انعطافپذيري
استفاده شود .بنابراين با توجه به رويکرد اول ،نقد خاصي به كارهاي موجود وارد نيست چرا كه مزاياي اين
رويکرد بارها بطور تجربي به اثبات رسيده است.
اما نقدي كه به كارها و محققان حوزه مهندسي نرمافزار مبتني بر وب معنايي وارد است آن است
كه در حال حاضر كارهاي خيلي كمي بر اساس رويکرد دوم انجام شده است .اگر استفاده از فناوريهاي
وب معنايي براي ايجاد يک مخزن محلي از مصنوعات نرمافزاري ميتواند در بهبود فعاليتهاي مهندسي
نرم افزار مفيد باشد ،آيا استفاده از خود وب معنايي كه يک مخزن سراسري با مقياس بزرگ است نبايد به
طريق اولي مفيد باشد؟ آيا حجم قابل توجه دادههاي معنايي منتشر شده بر روي وب معنايي ،مثال داده-
هاي ابر  ،LODقابليت استفاده در فرآيندهاي مهندسي نرمافزار را ندارند؟ آيا اين دادهها نميتوانند
قسمتي از دانشي كه در فعاليتهاي مهندسي نرمافزار مورد نياز است را فراهم كنند .اگر پاسخ مثبت
است ،كدام فعاليتها پتانسيل بيشتري براي استفاده از دادههاي وب معنايي دارند؟ همچنين اگر پاسخ
منفي است ،پرسشهاي جديدي مطرح ميشود :آيا چالش ذاتي خاصي در اين زمينه وجود دارد يا
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مشکل ،صرفا به فقدان دادههاي مورد نياز برميگردد؟ چه نوع دادههايي مورد نياز است؟ آيا مشکل ،نبود
هستانشناسيهاي الزم است يا كمبود دادههاي نمونه1؟
بررسي و تشخيص علت اين كه چرا از رويکرد دوم خيلي كم استفاده شده است تحقيق جداگانه-
اي را طلب ميكند تا بتوان به پرسشهايي نظير موارد فوق پاسخ داد .به نظر ميرسد جاي چنين
تحقيقي در عرصه مهندسي نرمافزار مبتني بر وب معنايي خالي است و در صورت انجام اين مهم ،نتايج
آن ميتواند براي مهندسان نرمافزار و همچنين محققين حوزه وب معنايي بسيار ثمربخش باشد.
تحقيق جاري در صدد ارائه پاسخ دقيق براي پرسشهاي فوق نيست اما با توجه به اينکه روش
ارائه شده اين رساله ،از هر دو رويکرد استفاده ميكند ،چنانچه نتايج ارزيابي نشان دهد كه روش ارائه
شده از كيفيت خوبي برخوردار است ،آنگاه ميتوان از نتايج آن در پاسخ به پرسشهاي فوق بهره جست.
ارتباط تحقيق جاري با وب معنايي بدين ترتيب است كه در روش ارائه شده ،از هر دو رويکرد
مورد اشاره استفاده شده است .يعني هم از فناوريهاي وب معنايي براي ايجاد يک اليه معنايي روي
مدلها استفاده شده است و هم از خود وب معنايي به عنوان يک منبع دانش كه ميتواند در
خودكارسازي توليد مدلها استفاده شود بهرهگيري شده است.
در رابطه با رويکرد دوم ،فرضيه تحقيق جاري آن است كه دادههاي موجود در وب معنايي (نظير
منابع داده ابر  ،LODموتورهاي جستجوي معنايي) فضاي مفهومي مناسبي را ايجاد ميكنند كه استفاده
از آن ميتواند به توليد خودكار برخي مدلها كمک كند .بطور خاص ،فرضيه اين تحقيق آن است كه
اطالعاتي از نوع آنچه در نمودار كالس توصيف ميشود را ميتوان از منابع وب معنايي نظير هستان-
شناسيها و موتورهاي جستجوي معنايي بازيابي كرد .از آنجا كه نمودارهاي كالس ،بخش مهمي از مدل-
هاي طراحي يک برنامه كاربردي تحت وب هستند ،چنانچه بتوان اطالعات آنها را از وب معنايي جمع-
آوري كرد ،اين بدان معناست كه فضاي مفهومي ارائه شده توسط وب معنايي به عنوان منبعي جديد،
جايگزين قسمتي از مدلهاي طراحي شده است.
1Instance Data
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درستي فرضيه فوق به نتايج ارزيابي روش ارائه شده بستگي دارد و چنانچه روش ارائه شده در
توليد خودكار مدلهاي هدف موفق باشد ،يعني وب معنايي توانسته است نيازمنديهاي الزم براي درستي
فرضيه فوق را برآورده كند.
استفاده از رويکرد دوم در اين تحقيق با اين هدف انجام شده است كه بخشي از دانش مورد نياز
براي توليد خودكار نمودارهاي فعاليت ،بجاي آن كه توسط كاربر فراهم شود ،از منابع وب معنايي كسب
شود .در نتيجه ،ورودي گرفته شده از كاربر پيچيدگي خيلي كمي دارد .در واقع ،كاربر تنها يک نمودار
مورد كاربرد به عنوان ورودي ارائه ميكند و بقيه دانش مورد نياز ،مثال اينکه مفاهيم موجود در اين نمودار
مورد كاربرد با يکديگر چه روابطي دارند و هر يک چه خصيصههايي دارند ،از منابع وب معنايي استخراج
ميشود .اگر از رويکرد دوم استفاده نميشد الزم بود همه دانش الزم از كاربر گرفته شود و در نتيجه الزم
بود كاربر عالوه بر نمودار مورد كاربرد ،نمودارهاي ديگري نظير نمودار كالس را نيز بطور دستي ايجاد
نمايد .چنين استفادهاي از دادههاي وب معنايي به عنوان يک منبع پشتيبان دانش در فرآيند استفاده
مجدد از مدلها ،يکي از ايدههاي اصلي اين تحقيق و همچنين يکي از جنبههاي نوآوري آن ميباشد.
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 -3روش پیشنهادی
در اين فصل روش پيشنهادي تحقيق جاري توضيح داده ميشود .هدف اين تحقيق ،ارائه يک
راهکار استفاده مجدد از مدلهاي موجود براي توصيف مدل نيازمنديهاي برنامههاي كاربردي تحت وب
ميباشد .در اين راهکار ،از فناوريهاي وب معنايي به عنوان زيرساختي براي بازنمايي اطالعات مدلها و از
وب معنايي به عنوان منبعي كه ميتواند نيازمنديهاي اطالعاتي را پاسخ دهد ،استفاده شده است.
راهکار ارائه شده بر مدل نيازمنديها و بطور خاص مدل نيازمنديهاي عملياتي تمركز دارد .يکي
از روشهاي رايج براي توصيف اين نيازمنديها استفاده از مدلسازي مورد كاربرد است كه طي آن،
نيازمنديها در دو مرحله توصيف ميشوند .در مرحله نخست ،يک توصيف كلي و مستقل از

محاسبات1

در قالب نمودار مورد كاربرد  UMLايجاد ميشود و در مرحله بعد هر يک از مورد كاربردها با استفاده از
تکنيک ديگري ،مثال نمودار فعاليت  UMLيا قالبهاي متني ساختيافته ،بطور جزئيتر توصيف ميشوند.
در تحقيق جاري ،بمنظور انطباق با استانداردها و پيروي از رويههاي مرسوم ،توصيف جزئي نيازمنديهاي
عملياتي در قالب نمودار فعاليت  UMLدر نظر گرفته شده است.
نماي كلي روش پيشنهادي در شکل 1-3شکل  1-3نشان داده شده است .همانطور كه در اين
شکل ديده ميشود ،اين روش شامل دو فرآيند اصلي است:
 .1فرآيند آمادهسازي مخزن معنايي مدلها
 .2فرآيند استفاده مجدد
بطور خالصه ،در فرآيند آمادهسازي مخزن معنايي مدلها ،مدلهاي مربوط به برنامههاي
كاربردي موجود مورد پردازش قرار گرفته ،اطالعات آنها استخراج و با استفاده از يک هستانشناسي در
قالب دادههاي وب معنايي بازنمايي ميشود .اين انتقال به فضاي دادههاي معنايي ،مزايايي دارد كه مهم-
ترين آنها سهولت دستيابي به جزئيات اطالعات ،تحليل و استنتاج بر روي آنها ميباشد .عالوه بر ايجاد
بازنمايي معنايي ،فرآيند آمادهسازي مخزن معنايي مدلها شامل يک فعاليت ديگر تحت عنوان حاشيه-
1Computationally Independent
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نويسي مدلها ميباشد .هدف اين فعاليت آن است كه با انجام پردازشهايي بر روي مدلهاي ذخيره شده
در مخزن و با ايجاد حاشيهنويسيهايي بر روي آنها ،زمينه و آمادگي استفاده مجدد از آنها را فراهم
كند.
در فرآيند استفاده مجدد ،كاربر توصيف كلي نيازمنديهاي عملياتي مربوط به برنامه كاربردي
جديد را در قالب نمودار مورد كاربرد به عنوان ورودي به روش پيشنهادي ميدهد .سپس ،فرآيند استفاده
مجدد با بهرهگيري از مخزن معنايي مدلها ،مخزن هستانشناسيها و همچنين منابع وب معنايي نظير
دادههاي پيوندي ،بطور نيمهخودكار ،توصيف جزئي نيازمنديهاي عملياتي را در قالب نمودارهاي فعاليت
توليد ميكند.
در ادامه ،ابتدا برخي مفاهيم پايه كه در روش پيشنهادي مورد استفاده قرار گرفته است مطرح
شده و سپس جزئيات مربوط به هر يک از اين دو فرآيند توضيح داده ميشود.

شکل  1-3نماي كلي روش پيشنهادي
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 3-1مقدمه
نيازمنديهاي عملياتي سيستم ،در قالب نمودار مورد كاربرد و نمودارهاي فعاليت ،به ترتيب براي
توصيف كلي و توصيف جزئي نيازمنديها ،بيان ميشود .فرض بر آن است كه به ازاي هر مورد كاربرد
تعريف شده در نمودار مورد كاربرد ،يک نمودار فعاليت براي توصيف دقيق آن مورد كاربرد وجود دارد.
هر مورد كاربرد ،رفتار مشخصي از سيستم را معرفي ميكند ،كه اين رفتار ميتواند شامل ايجاد و
استفاده از اشيايي از انواع مختلف باشد .چنانچه نمودار مورد كاربرد با دقت ايجاد و مورد كاربردها بخوبي
نامگذاري شود ،نام هر مورد كاربرد بايد به رفتار و همچنين مهمترين انواع اشيايي كه در آن رفتار نقش
دارند اشاره داشته باشد .به عنوان مثال ،يک مورد كاربرد با نام ’ ‘Edit Accountبخوبي نشان ميدهد كه
اين مورد كاربرد ،رفتار ويرايش ( )Editرا ارائه ميكند و ضمناً اين رفتار مستلزم ايجاد يا دستکاري اشيايي
از نوع حساب كاربري ( )Accountميباشد .براي مورد كاربرد  ،UCمجموعه مفاهيم برابر مجموعهاي
شامل مفاهيم يا انواع موجوديتهايي كه در نام مورد كاربرد  UCذكر شدهاند تعريف ميشود.
در اين رساله ،هر مورد كاربرد  UCiدر قالب يک چندگانه به شکل زير در نظر گرفته ميشود:
}UCi = {namei, Si, Bi, Ai, Ei, Ii, Gi, Ci
كه  nameiنام مورد كاربرد  Si ،UCiنام سيستم مربوطه كه  UCiبه آن تعلق دارد و  Biمجموعه

رفتارهاي اعالن شده  UCiميباشد .همچنين بقيه عناصر اين چندگانه به شکل زير تعريف ميشوند.
}Ai = {A | there is a direct/indirect Association relationship between actor A and UCi
}Ei = {UCj | there is a direct/indirect Extend relationship from UCi to use case UCj
}Ii = {UCj | there is a direct/indirect Include relationship from UCi to use case UCj
}Gi = {UCj | there is a direct/indirect Generalization relationship from UCi to use case UCj
}Ci = {C | behavior of UCi involves manipulating concept C

با داشتن مورد كاربرد  UCiو همچنين نمودار مورد كاربرد مربوط به آن ،يعني  ،UCDiتعيين
 Ii ،Ei ،Ai ،Si ،nameiو  Giساده است چرا كه اين عناصر بطور صريح در نمودار مورد كاربرد بيان شدهاند،
اما تشخيص  Biو  Ciامري بديهي نيست .ايده اين رساله آن است كه اگر مورد كاربرد  UCiبه شکل
مناسبي نامگذاري شده باشد ،بايد در نام آن به رفتاري كه اين مورد كاربرد ارائه ميكند و همچنين به
مهمترين مفاهيمي كه در اين رفتار استفاده ميشوند اشارهاي شده باشد .به بيان ديگر بايد بتوان  Biو Ci
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را از  ،nameiيعني نام مورد كاربرد استخراج كرد .الگوريتمي كه در ادامه توضيح داده ميشود به همين
منظور طراحي شده است.
 3-1-1الگوریتم تشخیص مفاهیم و رفتار مورد کاربرد
الگوريتم پيشنهادي براي تشخيص  Ciو  ،Biيعني مجموعه مفاهيم و رفتار مورد كاربرد  ،UCiاز
روي  ،nameiيعني نام مورد كاربرد  ،UCiبه شرح زير است:
ابتدا عمل جداسازي كلمات1را روي نام مورد كاربرد انجام داده و سپس با درج يک نويسه فضاي
خالي بين هر دو كلمه متوالي ،عبارت  expرا توليد ميشود .به عنوان مثال اگر نام موردكاربرد برابر
’ ‘searchMovieInIMDBباشد ،عبارت حاصل برابر ’ exp=’search Movie In IMDBخواهد بود .در
ادامه ،عبارت  ،expبه حروف كوچک تبديل شده و يک رشته خاص تحت عنوان چاشني به ابتداي آن
افزوده ميشود .عبارت حاصل ،به يک ابزار برچسبزننده نقش كلمات2داده ميشود و كلماتي كه برچسب
اسمي به آنها تعلق گرفته است به عنوان عناصر مجموعه مفاهيم مورد كاربرد ،يعني  ،Ciو كلماتي كه
برچسب فعلي به آنها انتساب داده شده به عنوان عناصر مجموعه رفتار مورد كاربرد ،يعني  ،Biانتخاب
ميشوند.
از آنجا كه نام مورد كاربرد معموال يک رشته كوتاه است و نه يک جمله كامل ،عمل برچسب زني
نقش كلمات بر روي آن با اشکال مواجه شده و دقت خوبي ندارد .به عنوان نمونه براي مورد كاربردي با
نام ’ ،‘search contactsاگر ابزار برچسب زننده نقش كلمات استنفورد3بر روي نام اين مورد كاربرد اجرا
شود ،به هر دو كلمه ’ ‘searchو ’ ‘contactsبرچسب اسمي انتساب داده ميشود و اين با آنچه مورد
انتظار است سازگاري ندارد ،چرا كه براي اين مورد كاربرد ،كلمه ’ ‘contactsتنها عنصر سازنده مجموعه
مفاهيم مورد كاربرد است و كلمه ’ ‘searchدر واقع بيانگر رفتار اين مورد كاربرد است.

1Tokenization
2Part-Of-Speech (POS) Tagger
3http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml
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هدف از بکارگيري رشته چاشني آن است كه عبارت حاصل از نام مورد كاربرد ،تا حد ممکن به
يک جمله كامل شبيه شود تا ابزار برچسب زننده با دقت بيشتري كار خود را انجام دهد .به عنوان مثال
درباره مورد كاربرد ’ ‘search contactsچنانچه از رشته ’ ‘I want toبه عنوان چاشني استفاده شود
عبارت حاصل برابر ’ ‘I want to search contactsخواهد بود كه ابزار برچسب زننده نقش كلمات
استنفورد ،اين بار بدرستي ،تنها به كلمه ’ ‘contactsبرچسب اسمي انتساب ميدهد.
الگوريتم تشخيص مفاهيم و رفتار مورد كاربرد ،در چند نقطه از روش پيشنهادي مورد استفاده
قرار ميگيرد ،بهمين دليل ،پيش از معرفي جزئيات روش پيشنهادي ،توضيح داده شد .براي استفاده از
اين الگوريتم ،الزم است يک مقدار مناسب به عنوان رشته چاشني انتخاب شود .خوشبختانه چنان كه در
بخش  6-4نشان داده خواهد شد ،نتايج ارزيابي اين الگوريتم نشان ميدهد كه انتخاب مقدار مناسب براي
چاشني ،ساده و دقت و كارايي اين الگوريتم بسيار خوب ميباشد.
 3-2فرآیند آمادهسازی مخزن معنایی مدلها
مخزن معنايي مدلها1مخزني است كه اطالعات مدلهاي مربوط به برنامههاي كاربردي موجود
را در قالب دادههاي معنايي ذخيره ميكند .منظور از دادههاي معنايي ،دادههايي است كه بر اساس مدل
داده وب معنايي بازنمايي شده است .در اين مدل داده ،دادهها در قالب سهگانههاي  RDFبيان ميشوند.
همچنين شماي دادهها با استفاده از يک يا تعدادي هستانشناسي توصيف ميشود .مدل داده وب معنايي
در مقايسه با مدل دادههاي متداولتر نظير مدل داده رابطهاي مزايايي دارد كه برخي از آنها در بخش -2
 5مورد اشاره قرار گرفت .با توجه به همين مزايا ،در طراحي روش پيشنهادي نيز از اين مدل داده استفاده
شده است.
نماي كلي فرآيند آمادهسازي مخزن معنايي مدلها در شکل 2-3شکل  2-3نشان داده شده
است .همانطور كه در اين شکل ديده ميشود اين فرآيند شامل سه مرحله اصلي است:
 .1اعتبارسنجي مدلها
 1بمنظور سادگي بحث ،در ادامه از "مخزن مدلها" يا "مخزن" براي ارجاع به "مخزن معنايي مدلها" استفاده ميشود.
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 .2ايجاد بازنمايي معنايي مدلها
 .3حاشيهنويسي مدلها
جزئيات اين سه مرحله در بخشهاي بعد توضيح داده ميشود.

شکل  2-3نماي كلي فرآيند آمادهسازي مخزن معنايي مدلها

 3-2-1اعتبارسنجی مدلها
مدلهاي ذخيره شده در مخزن با هدف استفاده مجدد در آينده ذخيره ميشوند .بنابراين انتظار
ميرود اين مدلها از كيفيت خوبي برخوردار باشند و بتوان آنها را الگوهاي مناسبي براي ايجاد مدلهاي
جديد به حساب آورد .از اين رو الزم است پيش از ذخيره يک مدل در مخزن ،بررسي شود كه آيا آن مدل
شرايط الزم براي آنکه فرآيند ارائه شده بتواند بخوبي از آن استفاده مجدد كند را دارد يا خير .به بيان
ديگر ،فرآيندي كه تحقيق جاري براي استفاده مجدد ارائه كرده است ،داراي الگوريتمهايي است و اين
الگوريتمها نقاط ضعف و قوت و در نتيجه پيشنيازهايي دارند .هرچه مدلهاي موجود در مخزن ،اين
پيشنيازها را برآورده كنند ،فرآيند استفاده مجدد ارائه شده موفقتر خواهد بود.
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در مرحله اعتبارسنجي مدلها ،مدلهاي ورودي كه قرار است در مخزن ذخيره شوند ،مورد
بررسي قرار گرفته و اشکالهاي احتمالي آنها به مدير مخزن ،يعني كاربري كه مديريت مخزن معنايي
مدلها را بر عهده دارد ،گزارش ميشود .مدير مخزن ميتواند نسبت به رفع يا ناديده گرفتن هر مورد
گزارش شده تصميم گرفته و سپس اعتبار مدل مورد نظر را تأييد نمايد تا آن مدل به مخزن افزوده شود.
بررسيهايي كه براي اعتبارسنجي مدلها انجام ميشود شامل دو مرحله است.
در مرحله نخست ،هر يک از مورد كاربردهاي موجود در مدل مورد نظر ،بررسي ميشود تا
مشخص شود آيا رفتار مشخصي را صريحا اعالن كرده است يا خير .اين كار با اجراي الگوريتمي كه در
بخش  1-1-3براي تشخيص رفتار و مفاهيم يک مورد كاربرد معرفي شده است انجام ميشود .رفتار يک
مورد كاربرد ،ويژگي مهمي است كه در محاسبه شباهت آن مورد كاربرد با ديگر موارد كاربرد نقش
تأثيرگذاري دارد .اگر يک مورد كاربرد ،فاقد رفتار مشخصي باشد ،بدان معناست كه شباهت آن با ديگر
موارد كاربرد با دقت خيلي كمي محاسبه ميشود و درنتيجه فرآيند استفاده مجدد نميتواند بخوبي از
پتانسيل آن مدل استفاده كند ..بهمين دليل در اعتبارسنجي مدلها ،هر يک از مورد كاربردهايي كه فاقد
يک رفتار صريح باشند به مدير مخزن گزارش ميشود تا در صورت تمايل ،با ويرايش نام آنها مشکل را
حل كند.
در مرحله دوم اعتبارسنجي مدلها ،نام هر يک از مورد كاربردها و همچنين كليه برچسبهاي
موجود در نمودارهاي فعاليتي كه در مدل مورد نظر وجود دارند ،استخراج شده و عمل جداسازي

كلمات1

بر روي آن انجام ميشود .سپس
 هر كلمه از نظر اماليي بررسي ميشود و چنانچه داراي غلط اماليي باشد ،بهمراه ليست
كلمات پيشنهادي (براي جايگزين كردن) به مدير مخزن گزارش ميشود.
 هر كلمه مورد ريشهيابي قرار ميگيرد و چنانچه ريشهيابي آن ناموفق باشد به مدير
مخزن گزارش ميشود.
1Tokenization
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علت بررسيهاي فوق آن است كه اگر برچسبها و نامهاي موجود در مدل شامل غلطهاي اماليي
و نامهاي اختصاري نامأنوس يا كلماتي كه ريشهيابي آنها با مشکل مواجه ميشود باشد ،عالوه بر اينکه
دقت معيار ارائه شده براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد كاهش مييابد ،كارايي الگوريتم ارائه شده
براي حاشيهنويسي نمودارهاي فعاليت و به تبع آن كيفيت الگوريتم تطبيق نيز افت ميكند.
يکي از ويژگيهايي كه در طراحي رويه اعتبارسنجي مدلها در نظر گرفته شده است آن است كه
اين رويه ،سختگير و زمانبر نباشد و تعامل با آن براي مدير مخزن مشکل نباشد .در واقع ،مدير اين
امکان را دارد كه هر يک از موارد گزارش شده را اصالح كرده يا از آن چشمپوشي كند.
 3-2-2ایجاد بازنمایی معنایی مدلها
پس از آنکه اعتبارسنجي مدل ورودي ،با تأييد مدير مخزن به اتمام رسيد ،نوبت به ايجاد بازنمايي
معنايي آن مدل ميرسد .روش پيشنهادي ،براي ايجاد و استفاده از بازنمايي معنايي مدلها از سه جزء
اصلي استفاده ميكند:
 .1يک هستانشناسي كه مفاهيم و روابط موجود در مدلهاي  UMLرا به صورت رسمي توصيف
ميكند.
 .2يک مترجم 1كه فايلهاي حاوي مدلهاي  UMLرا پردازش ،اطالعات آنها را استخراج و اين
اطالعات را بر اساس دامنه لغاتي كه توسط هستانشناسي فوق فراهم شده است ،در قالب داده-
هاي معنايي منتشر ميكند.
 .3يک مخزن معنايي كه قابليت ذخيره دادههاي معنايي و اجراي پرس و جو بر روي آنها را فراهم
ميكند .پس از آنکه مترجم ،بازنمايي معنايي مدلها را ايجاد كرد ،آنها را در مخزن معنايي
ذخيره ميكند.
در ادامه ،هر يک از اين سه عنصر با جزئيات بيشتري معرفي ميشوند.

1Parser
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3-2-2-1

هستانشناسی UML

زبان  UMLزباني غني است كه ساختارها و امکانات متعددي دارد .ايجاد يک هستانشناسي كه
فرامدل 1زبان  UMLرا بطور كامل پوشش دهد كاري پيچيده و زمانبر است .به همين علت هستان-
شناسياي كه براي پيادهسازي روش پيشنهادي ايجاد شده است ،تنها بخشي از مفاهيم و امکانات زبان
 UMLرا پوشش ميدهد كه در روش پيشنهادي از آنها استفاده شده است .به عنوان مثال ،مفاهيم مورد
كاربرد ،نمودار مورد كاربرد و نمودار فعاليت در اين هستانشناسي توصيف شدهاند.
براي ايجاد هستانشناسي مورد نظر ،ابتدا بستههاي فرامدل  [211211] UMLمورد بررسي قرار
گرفته تا مشخص شود كدام عناصر از كدام بستهها بطور مستقيم يا غيرمستقيم در روش پيشنهادي مورد
استفاده قرار ميگيرند .سپس براي هر يک از اين بستهها يک هستانشناسي به زبان  OWLايجاد شده
است كه عناصر مورد نظر را توصيف ميكند .به عنوان نمونه ،شکل 3-3شکل  3-3هستانشناسي ايجاد
شده براي بسته ( UseCasesاز سطح  1فرامدل) را نشان ميدهد .اين هستانشناسي ،مفاهيمي نظير
 Actorو  UseCaseو همچنين روابطي نظير  ownedUseCaseو  includingCaseرا تعريف ميكند.
همچنين اين هستانشناسي ،هستانشناسيهاي مربوط به بستههاي  Kernelو  Communicationsرا نيز
درونبُرد2ميكند.

1Metamodel
2Import
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شکل  .3-3قسمتي از هستانشناسي UML

از آنجا كه فرآيند آمادهسازي مخزن معنايي مدلها شامل الگوريتمي براي حاشيهنويسي مدلها
ميباشد و حاشيهنويسيهاي توليد شده توسط اين الگوريتم نيز بايد در قالب معنايي بازنمايي شده و در
مخزن ذخيره شود ،يک هستانشناسي ديگر نيز ايجاد گرديد كه مفاهيم مربوط به حاشيهنويسي ،كه در
توصيف الگوريتم مربوطه معرفي خواهند شد را در بر ميگيرد.
اين هستانشناسيها در نرمافزار  Protégéايجاد شدهاند كه ابزاري شناخته شده در عرصه
مهندسي دانش مبتني بر هستانشناسي است .در نهايت ،همه اين هستانشناسيها در قالب يک هستان-
شناسي يکپارچه درونبُرد شدهاند.
3-2-2-2

مترجم

مترجم ،مسئول خواندن فايلهاي حاوي مدلها و توليد بازنمايي معنايي اين مدلها ميباشد.
بسته به اينکه از چه نرمافزاري براي ايجاد مدلها استفاده شده باشد ،ساختار فايل اين مدلها متفاوت
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است .با اين حال ،نرمافزارهاي رايج عمدتاً از استاندارد XMI1پشتيباني كرده و امکان تبديل مدلها به
قالب  XMIرا فراهم ميكنند .اين استاندارد ،نحوه بازنمايي اطالعات مدلهاي  UMLبا استفاده از قواعد
نحوي  XMLرا بيان ميكند .در پيادهسازي مترجم ،از كتابخانههاي مربوط به پردازش  XMLبراي
پردازش فايلهاي مدلها در قالب  XMIاستفاده شده است.
مترجم ،اطالعات مختلفي را درباره مدلها استخراج و اين اطالعات را بصورت دادههاي معنايي
بازنمايي ميكند .عالوه بر اطالعات مربوط به ساختار و اجزاي موجود در مدلها ،مترجم با استفاده از
الگوريتم ارائه شده در بخش  ،3-1-1مفاهيم و رفتارهاي هر يک از مورد كاربردهاي موجود در مدل را
تشخيص و اطالعات مربوطه را در قالب سهگانههايي به بازنمايي معنايي مدل ميافزايد.
پس از آنکه مترجم ،بازنمايي معنايي مدلها را ايجاد كرد ،با بارگذاري2قوانين موجود در پايگاه
قوانين ،به استنتاج بر روي بازنمايي معنايي مدلها ميپردازد .در نتيجه ممکن است بواسطه استنتاج،
سهگانههاي  RDFجديدي نيز توليد شود كه اين سهگانهها نيز به بازنمايي معنايي مدلها افزوده شده و
به نوعي آن را غني ميكند.
بدين ترتيب ،با توجه به اينکه برخي از سهگانههاي توليد شده توسط مترجم ،از عمل استنتاج
حاصل شدهاند ميتوان گفت بخشي از قابليتهاي مترجم ،از طريق تعريف قوانين در پايگاه قوانين پياده-
سازي شده است و نه از طريق پيادهسازي در داخل كد منبع مترجم .پيادهسازي قابليتهاي مترجم از
طريق اعالن قوانين ،مزيت مهمي است كه بواسطه استفاده از مدل داده معنايي حاصل شده است و از
پيچيدگي پيادهسازي مترجم كاسته است .اين امر ،همچنين موجب افزايش انعطافپذيري مترجم شده
است ،زيرا پس از آنکه مترجم پيادهسازي شد ،و حتي در زمان اجراي آن ،ميتوان با افزودن قوانين جديد
به پايگاه قوانين ،با هزينه كمي ،قابليتهاي مترجم را افزايش داد.
الزم به ذكر است كه پايگاه قوانين ميتواند در قالب يک فايل متني ساده كه حاوي اعالن قوانين
مورد نظر است پيادهسازي شود .در ارزيابيهايي كه در فصل  4توضيح داده شده است ،بهمين شکل عمل
1XML Metadata Interchange
2Load
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شده است .دو نمونه از قوانين مورد استفاده مترجم در شکل 4-3شکل  4-3نشان داده شده است .بطور
خالصه ،قانون اول بيان ميكند كه خصيصههاي يک ابركالس ،به زيركالسهاي آن به ارث ميرسد.
همچنين قانون دوم بيان ميكند كه اگر يک عامل ،از مورد كاربرد خاصي استفاده ميكند ،از همه مورد
كاربردهايي كه از آن عامل مشتق ميشوند نيز ميتواند استفاده كند.
اگر در توسعه مترجم از پايگاه قوانين استفاده نشده بود ،آنگاه رويههاي الزم براي تشخيص چنين
مواردي بايد در كد مترجم پيادهسازي ميشد .معموال چنين رويههايي نيازمند الگوريتمهاي بازگشتي
هستند كه پيادهسازي آنها نياز به دقت زيادي دارد و اشکالزدايي آنها نيز مشکل است .در حالي كه با
استفاده از پايگاه قوانين ،افزودن قابليتهاي فوق ،صرفا مستلزم تعريف منطق قوانين مورد نظر است و
عمل استنتاج بطور خودكار و توسط موتورهاي استنتاج دادههاي معنايي قابل انجام است ،در نتيجه
پيچيدگي و هزينه پيادهسازي قابليتهاي مورد نظر كاهش چشمگيري مييابد.
[rule1: (?subclass rdf:type uml2rdf:Class),
(?generalization rdf:type uml2rdf:Generalization),
(?generalization uml2rdf:hasSpecific ?subclass),
(?generalization uml2rdf:hasGeneral ?superclass),
(?superclass rdf:type uml2rdf:Class),
)(?superclass uml2rdf:containsAttribute ?attribute
])-> (?subclass uml2rdf:containsAttribute ?attribute
[rule2: (?extend rdf:type uml2rdf:Extend),
(?extend uml2rdf:extendedCase ?uc1),
(?extend uml2rdf:extension ?uc2),
)(?actor uml2rdf:usesUseCase ?uc1
])-> (?actor uml2rdf:usesUseCase ?uc2
شکل  .4-3برخي از قوانين مورد استفاده مترجم

با توجه به اينکه مترجم ميخواهد اطالعات مدلها را در قالب دادههاي معنايي منتشر كند ،الزم
است الگويي براي اختصاص شناسههاي يکتا از جنس  URIبه موجوديتهاي مورد توصيف در نظر گرفته
شود .مترجم توسعه داده شده ،از الگوي ساده زير براي اين كار استفاده ميكند:
}{base_URI}{wa_name}_obj_{value
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كه  base_URIيک عبارت تحت اللفظي دلخواه wa_name ،نام برنامه كاربردي كه مدلهاي آن
مورد پردازش هستند و  valueمقدار يک شمارنده است .زماني كه پردازش مدلهاي يک برنامه كاربردي
شروع ميشود ،مقدار شمارنده برابر صفر است و هر بار كه مترجم به موجوديت جديدي ميرسد و نيازمند
تخصيص شناسه ميباشد يک واحد به شمارنده اضافه كرده و سپس مقدار آن را به عنوان  valueدر
الگوي فوق استفاده ميكند.
به عنوان يک نمونه ،قسمت كوچکي از بازنمايي معنايي توليد شده مربوط به نمودار مورد كاربرد
شکل 5-3شکل  ،5-3در شکل 6-3شکل  6-3نشان داده شده است.

شکل  .5-3مثالي از نمودار مورد كاربرد UML

; uml2rdf:AddressBook_obj_1
"CreateContact" .

uml2rdf:AddressBook_obj_257
a
; uml2rdf:UseCase
uml2rdf:hasSoftwareCase
uml2rdf:name

; uml2rdf:AddressBook_obj_1
"Save" .

uml2rdf:AddressBook_obj_252
a
; uml2rdf:UseCase
uml2rdf:hasSoftwareCase
uml2rdf:name
uml2rdf:AddressBook_obj_250
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a
; uml2rdf:Extend
uml2rdf:extendedCase
; uml2rdf:AddressBook_obj_257
uml2rdf:extension
; uml2rdf:AddressBook_obj_249
شکل  .6-3قسمت كوچکي از بازنمايي معنايي مربوط شکل 5-3شکل 5-3

3-2-2-3

مخزن معنایی مدلها

مخزن معنايي مدلها ،مخزني است كه بازنمايي معنايي مدلها را ذخيره ميكند .سازوكار پايه
براي دسترسي به اطالعات ذخيره شده در مخزن ،از طريق ارسال پرس و جوهاي  SPARQLبه مخزن و
دريافت پاسخ ميباشد.
هرچه هستانشناسي مورد استفاده براي بازنمايي معنايي مدلها غنيتر و كاملتر باشد ،دادههاي
ذخيره شده در مخزن ،اطالعات بيشتري را در بر ميگيرد و پرس و جوهاي متنوعتري قابل ايجاد و
استفاده خواهد بود .در نتيجه پتانسيل بيشتري براي بازيابي اطالعات مدلها از طريق پرس و جو بر روي
مخزن وجود خواهد داشت.
3-2-3

حاشیهنویسی مدلها

پس از آنکه بازنمايي معنايي مدلها ايجاد و در مخزن ذخيره شد ،عمل حاشيهنويسي بر روي اين
مدلهاي انجام ميشود .در ادامه ،ابتدا ايده حاشيهنويسي مدلها توضيح داده خواهد شد و سپس
الگوريتم حاشيهنويسي با جزئيات توصيف ميشود.
حاشيهنويسي مدلها مبتني بر اين ايده است كه بطور طبيعي ،نمودار فعاليتي كه مسئول
توصيف جزئي يک مورد كاربرد است ،بايد جزئيات رفتار آن مورد كاربرد را توصيف كند .بنابراين در اين
نمودار فعاليت بايد ارجاعهايي به اشيايي كه توسط آن رفتار مورد پردازش قرار ميگيرند وجود داشته
باشد .ديدگاه اين رساله آن است كه اگر اين ارجاعها بطور صريح مشخص شوند ،امکان استفاده مجدد از
نمودارهاي فعاليت را فراهم ميكنند .هدف مرحله حاشيهنويسي مدلها ،كشف اين ارجاعها و سپس
بازنمايي صريح آنها ميباشد ،اما اينکه اين امر چگونه به استفاده مجدد مدلها ميانجامد موضوعي است
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كه در توضيح فرآيند استفاده مجدد و بطور خاص در معرفي الگوريتم تطبيق ارائه شده ،درباره آن بحث
خواهد شد.
ديدگاه اين رساله آن است كه اگر مدلسازي سيستم مورد نظر بخوبي انجام شده باشد ،آنگاه هر
يک از مفاهيم مورد كاربرد بايد به يکي از موارد زير ارجاع داشته باشد )1 :كالسي كه در نمودار كالس
سيستم مورد نظر تعريف شده است )2 ،خصيصهاي از يکي از كالسهاي موجود در نمودار كالس و )3
يک كنشگر كه از آن مورد كاربرد استفاده مينمايد .در غير اينصورت ،يعني اگر يکي از مفاهيم مورد
كاربرد به مقصدي ارجاع داشته باشد كه در بين اين سه دسته عناصر نباشد ،اين امر بمنزله وجود ابهام در
تعريف مورد كاربرد ميباشد و اين ابهام ميتواند در زمان ايجاد توصيف دقيق مورد كاربرد منجر به بروز
مشکالتي شود.
با توجه به اينکه الگوريتم ارائه شده براي حاشيهنويسي ،نيازمند تشخيص مجموعه مفاهيم يک
مورد كاربرد ميباشد ،ابتدا به اين موضوع پرداخته و سپس الگوريتم حاشيهنويسي توضيح داده ميشود.
3-2-3-1

الگوریتم حاشیهنویسی مدلها

الگوريتم حاشيهنويسي مدلها در قالب شبه كد در شکل  7-3نشان داده شده است .در مرحله
حاشيهنويسي مدلها ،اين الگوريتم بر روي كليه نمودارهاي فعاليت ذخيره شده در مخزن اجرا ميشود.
ورودي اين الگوريتم يک نمودار فعاليت  ADكه به برنامه كاربردي  WAتعلق دارد بهمراه نمودار
كالس مربوطه ( )CDو نمودار مورد كاربرد مربوطه ( )UCDميباشد .خروجي اين الگوريتم نيز ليست
حاشيهنويسيهاي نمودار فعاليت  ADاست.
Input:
AD: an activity diagram from web application WA
CD: class diagram associated with WA
UCD: use case diagram associated with WA
Output:
annotations: a list of annotations created for AD
Algorithm
1. classes = list of the classes declared in CD
2. attributes = list of the attributes of the classes declared in CD
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3. actors = list of the actors declared in UCD
4. entities = {classes, attributes, actors}
5. labels = list of the labels declared in AD
6. annotations = an empty list
7. foreach label L in labels {
8.
annotationsL = an empty list
9.
words = list of the words of L
10.
for N=1 to MAX_NGRAM_LENGTH {
11.
foreach N-gram text from words list {
12.
foreach entity ent in entities {
13.
if(ent.name == text) {
14.
annotL = new Annotation
15.
annotL.source = identifier of the element to which label L
belongs
16.
annotL.target = ent.identifier
17.
annotL.text = text
18.
annotL.type = determine annotation type
19.
annotationsL.add(annotL)
20.
}
21.
}
22.
}
23.
}
24.
if(annotationsL.size > 1) {
25.
annotationsL = annotation_resolution(annotationsL)
26.
}
27.
annotations.add(annotationsL)
28. }
29. return annotations
 شبه كد الگوريتم حاشيهنويسي نمودار فعاليت.7-3 شکل
entities  اين الگوريتم ابتدا يک ليست با نام، نشان داده شده است7-3 همانطور كه در شکل

 خصيصههاي تعريف شده براي اين،CD ايجاد ميكند كه شامل كالسهاي اعالن شده در نمودار كالس
 سپس ليستي با نام.)4  تا1  ميباشد (خطهايUCD كالسها و عاملهاي موجود در نمودار مورد كاربرد
.)5  ميباشد (خطAD  ايجاد ميشود كه شامل همه برچسبهاي موجود در نمودار فعاليتlabels
- شامل ليست حاشيه، كه در ابتدا تهي است و در پايان اجراي الگوريتمannotations همچنين ليست
، بعد از ايجاد اين ليستها.)6  است ايجاد ميشود (خطAD نويسيهاي ايجاد شده براي نمودار فعاليت
 ايجاد ميشود كهannotationsL  يک ليست از حاشيهنويسيها با نام،labels  از ليستL براي هر برچسب
 ابتدا، براي اين منظور.)23  تا7  است (خطهايL شامل حاشيهنويسيهاي ايجاد شده براي برچسب
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برچسب  Lبه ليست كلمات سازندهاش تجزيه شده و سپس  N-gramهاي مختلف حاصل از اين ليست
كلمات ،در ليست  entitiesجستجو ميشوند .به ازاي هر  N-gramكه با يکي از عناصر اين ليست مطابقت
داشته باشد يک حاشيهنويسي ايجاد و به ليست  annotationsLافزوده ميشود (خطهاي  14تا  .)19هر
حاشيهنويسي شامل چهار مشخصه است كه عبارتند از:
 .4منبع 1:برابر شناسه عنصري از نمودار فعاليت  ADاست كه برچسب  Lبه آن تعلق دارد.
 .5مقصد 2:برابر شناسه عنصري كه نامش با  N-gramمطابقت داشته است.
 .6متن 3:برابر رشته  N-gramمورد مطابقت
 .7نوع :يک مقدار عددي كه نوع حاشيهنويسي را مشخص ميكند.
پس از آنکه همه حاشيهنويسيهاي ممکن براي برچسب  Lايجاد شد ،چنانچه بيش از يک
حاشيهنويسي در ليست  annotaionsLوجود داشته باشد يک روال حل تعارض اجرا ميشود تا مشخص
شود كدام حاشيهنويسي نسبت به بقيه از اولويت بيشتري برخوردار است و كدام حاشيهنويسيها قابل
حذف هستند (خطهاي  24تا  .)26در نهايت ،همه عناصر باقيمانده در  annotationsLبه ليست
 annotationsافزوده ميشود و در پايان الگوريتم ،اين ليست به عنوان خروجي الگوريتم بازگردانده مي-
شود.

3-2-3-2

انواع حاشیهنویسیها

الگوريتم ارائه شده براي حاشيهنويسي مدلها ،قادر به ايجاد انواع مختلفي از حاشيهنويسيها مي-
باشد كه اين انواع را به دو گروه حاشيهنويسيهاي متصل و حاشيهنويسيهاي غيرمتصل ميناميم .يک
حاشيهنويسي متصل را ميتوان به عنوان يک پيوند4معنايي كه مسيري صريح از نمودار فعاليت  ADبه

1Source
2Target
3Text
4Link
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مورد كاربرد  UCبرقرار ميكند به حساب آورد .يک حاشيهنويسي غيرمتصل ،چنين مسير صريحي ايجاد
نميكند.
در حال حاضر پنج نوع حاشيهنويسي متصل توسط الگوريتم حاشيهنويسي قابل توليد است كه در
ادامه توضيح داده شدهاند .بمنظور درک بهتر حاشيهنويسيها ،براي هر نوع ،مثال سادهاي ارائه شده است.
در همه اين مثالها از يک مورد كاربرد فرضي با نام ’ ‘Create Accountاستفاده شده است .در نتيجه
مجموعه مفاهيم مورد كاربرد برابر }’ {‘Accountميباشد .همچنين فرض شده است كه نمودار كالس
برنامه كاربردي مربوطه شامل كالسي به نام ’ ‘Accountاست.
 .1حاشيهنويسي نوع  :1نمودار فعاليت  ADشامل برچسب  Lاست كه اين برچسب ،شامل نام كالس
( CLاز نمودار كالس مربوطه) ميباشد و اين كالس نيز با مفهوم  Cكه در مجموعه مفاهيم UC
قرار دارد انطباق دارد .اين حاشيهنويسي را ميتوان به عنوان مسيري به شکل [AD  L  CL
]  C  UCبه حساب آورد .به عنوان مثال ،فرض كنيد  ADشامل برچسب L=’new

’ Accountباشد .از آنجا كه  Lشامل نام كالس ’ ‘Accountاست كه با يکي از مفاهيم مورد
كاربرد ،يعني ’ ،C=’Accountانطباق دارد ،يک حاشيهنويسي نوع  1براي برچسب  Lايجاد مي-
شود كه مقصد آن كالس ’ CL=’Accountاست.
 .2حاشيهنويسي نوع  :2نمودار فعاليت  ADشامل برچسب  Lميباشد كه اين برچسب شامل نام
خصيصه  Aاز كالس  CLميباشد و اين كالس با مفهوم  Cاز مجموعه مفاهيم  UCتطبيق دارد.
اين حاشيهنويسي را ميتوان به عنوان مسيري به شکل ][AD  L  A  CL  C  UC

به حساب آورد .به عنوان مثال ،فرض كنيد  ADشامل برچسب ’ L=’enter usernameباشد و
كالس ’ CL=’Accountخصيصهاي به نام ’ A=’usernameداشته باشد .در اين حالت ،يک
حاشيهنويسي نوع  2براي برچسب  Lايجاد ميشود كه مقصد آن خصيصه  Aاست.
 .3حاشيهنويسي نوع  :3نمودار فعاليت  ADشامل برچسب  Lاست كه اين برچسب شامل نام كالس
 CLاست و اين كالس يک ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم (مثال از نوع  )Generalizationبا
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كالس ’ CLدارد و كالس ’ CLبا مفهوم  Cاز مجموعه مفاهيم  UCتطبيق دارد .اين حاشيه-
نويسي را ميتوان در قالب مسيري به شکل ] [AD  L  CL  CL’  C  UCبه
حساب آورد .به عنوان مثال ،فرض كنيد  ADشامل برچسب ’ L=’notify userباشد و كالس
’ CL=’Userبا كالس ’ CL’=’Accountرابطه داشته باشد .در اين حالت ،يک حاشيهنويسي نوع
 3براي برچسب  Lايجاد ميشود كه مقصد اين حاشيهنويسي كالس ’ CL=’Userاست.
 .4حاشيهنويسي نوع  :4نمودار فعاليت  ADشامل برچسب  Lميباشد كه اين برچسب شامل نام
خصيصه  Aاز كالس  CLاست و اين كالس ارتباطي مستقيم يا غيرمستقيم با كالس ’ CLدارد
كه كالس ’ CLنيز با مفهوم  Cاز مجموعه مفاهيم  UCانطباق دارد .اين حاشيهنويسي را ميتوان
به عنوان يک مسير به شکل ] [AD  L  A  CL  CL’  C  UCبه حساب آورد .به
عنوان مثال ،فرض كنيد نمودار  ADشامل برچسب ’ L=’gender == maleباشد و كالس
’ CL=’Userكه خصيصهاي به نام ’ ‘genderدارد با كالس ’ CL’=’Accountارتباط داشته
باشد .در اين حالت ،يک حاشيهنويسي نوع  4براي برچسب  Lايجاد ميشود كه مقصد آن
خصيصه  Aميباشد.
 .5حاشيهنويسي نوع  :5نمودار فعاليت  ADشامل برچسب  Lاست كه اين برچسب شامل نام عامل
 ACاست كه اين عامل با مورد كاربرد  UCدر ارتباط است .اين حاشيهنويسي را ميتوان به عنوان
يک مسير به شکل ] [AD  L  AC  UCبه حساب آورد .به عنوان مثال فرض كنيد
نمودار  ADشامل برچسب ’ L=’send notification to adminباشد و يک عامل با نام
’ AC=’adminبا مورد كاربرد  UCدر ارتباط باشد .در اين حالت يک حاشيهنويسي نوع  5براي
برچسب  Lايجاد ميشود كه مقصد آن عامل  ACميباشد.
افزون بر پنج نوع حاشيهنويسي متصل فوق ،دو نوع حاشيهنويسي غيرمتصل نيز توسط الگوريتم
حاشيهنويسي قابل ايجاد است:
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 .6حاشيهنويسي نوع  :6نمودار فعاليت  ADشامل برچسب  Lاست كه اين برچسب شامل نام كالس
 CLاست و اين كالس با هيچيک از عناصر مجموعه مفاهيم  UCتطبيق ندارد و همچنين ،هيچ
كالس ’ CLبگونهاي كه كالس  CLبا ’ CLارتباط داشته باشد و كالس ’ CLبا يکي از عناصر
مجموعه مفاهيم  UCتطبيق داشته باشد وجود ندارد .به بيان ساده ،برچسب  Lشامل نام كالس
 CLاست اما در نام مورد كاربرد  UCهيچ اشارهاي به كالس  CLيا كالس ديگري كه با كالس
 CLدر ارتباط باشد وجود ندارد .به عنوان مثال فرض كنيد نمودار  ADشامل برچسب L=’show
’ CAPTCHAو كالسي با نام ’ CL=’CAPTCHAوجود دارد .برچسب  Lشامل نام كالس CL

است اما اين كالس با هيچيک از مفاهيم مورد كاربرد انطباق ندارد .همچنين اين كالس با
هيچيک از كالسهايي كه با مفاهيم مورد كاربرد منطبق هستند نيز ارتباطي ندارد .در چنين
حالتي يک حاشيهنويسي نوع  6ايجاد ميشود كه مقصد آن كالس ’ CL=’CAPTCHAاست.
مشخص است كه اين نوع حاشيهنويسي ،هيچ مسير مشخصي بين  ADو  UCايجاد نميكند.
 .7حاشيهنويسي نوع  :7نمودار فعاليت  ADشامل برچسب  Lاست كه اين برچسب شامل نام
خصيصه  Aاز كالس  CLاست و اين كالس با هيچيک از عناصر مجموعه مفاهيم  UCتطبيق
ندارد و همچنين هيچ كالس ’ CLبگونهاي كه كالس  CLبا ’ CLارتباط داشته باشد و ’ CLبا
يکي از عناصر مجموعه مفاهيم  UCتطبيق داشته باشد وجود ندارد .به بيان ساده ،برچسب L
شامل نام خصيصه  Aاز كالس  CLاست اما در نام مورد كاربرد  UCهيچ اشارهاي به كالس CL

يا كالس ديگري كه با كالس  CLدر ارتباط باشد وجود ندارد .به عنوان مثال فرض كنيد نمودار
 ADشامل برچسب ’ L=’complexity_level < 5باشد و كالس ’ CL=’CAPTCHAشامل
خصيصه ’ A=’complexity_levelباشد .كالس  CLبا هيچيک از مفاهيم مورد كاربرد UC

انطباق ندارد .حال اگر كالس  CLبا هيچيک از كالسهايي كه با مفاهيم  UCمنطبق هستند نيز
رابطه نداشته باشد ،در اين حالت يک حاشيهنويسي نوع  7ايجاد ميشود كه مقصد آن خصيصه
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’ A=’complexity_levelاست .مشخص است كه اين نوع حاشيهنويسي نيز هيچ مسيري بين
 ADو  UCايجاد نميكند.
با توجه به الگوريتم حاشيهنويسي ارائه شده ،ممکن است براي برچسب  Lهيچ حاشيهنويسي
ايجاد نشود ،يا بيش از يک حاشيهنويسي ايجاد شود .مثال براي برچسب ’ ‘ShowAddressBookممکن
است يک  2-gramبا مقدار ’ ‘AddressBookبا نام كالس ’ ‘AddressBookاز ليست  classesتطبيق يابد
و همچنين ممکن است يک  1-gramبا مقدار ’ ‘Addressبا عنصري به همين نام از ليست ،attributes
مثال خصيصه  addressاز كالس  Userتطبيق يابد .در چنين مواردي ،يعني در صورت ايجاد بيش از يک
حاشيهنويسي براي يک برچسب ،رويهاي تحت عنوان حل تعارض اجرا ميشود تا مشخص شود كدام
حاشيهنويسي از اولويت بيشتري برخوردار است و كداميک قابل حذف است .اين رويه در ادامه توضيح
داده شده است.
3-2-3-3

رویه حل تعارض

اگر يک كاربر انساني بخواهد از بين حاشيهنويسيهاي يک برچسب ،مناسبترين مورد را انتخاب
كند ،احتماال ابتدا مهمترين مفاهيمي كه در نمودار فعاليت مربوطه وجود دارند را تشخيص داده و بدين
ترتيب زمينه مفهومي نمودار را مشخص ميكند .سپس حاشيهنويسيهاي موجود را بررسي كرده و
موردي كه به زمينه مورد نظر مرتبطتر است را انتخاب ميكند .الگوريتمي كه براي حل تعارض حاشيه-
نويسيها ارائه شده است بر اين ايده استوار است و سعي ميكند به روشي مشابه عمل كند.
ورودي الگوريتم ،برچسب  Lبهمراه مجموعه حاشيهنويسيهاي توليد شده براي آن ميباشد و
خروجي آن نيز زيرمجموعهاي غيرتهي از حاشيهنويسيهاي ورودي است .اين الگوريتم ابتدا به هر يک از
حاشيهنويسيهاي ورودي يک سطح اولويت از بين سطوح اولويت "زياد"" ،متوسط" و "كم" اختصاص
ميدهد .اين عمل بر اساس يکسري قواعد انتساب اولويت انجام ميشود .پس از انتساب اولويت ،برخي
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حاشيهنويسيها بر اساس قواعد پااليه 1حذف ميشوند .حاشيهنويسيهاي باقيمانده ،به عنوان خروجي
الگوريتم برگردانده ميشوند.
قواعد انتساب اولويت به حاشيهنويسيها بدين شرح ميباشند:
 اگر مقصد يک حاشيهنويسي ،خصيصهاي از كالس  CLباشد و برچسب  Lشامل نام
كالس  CLباشد ،آنگاه اين حاشيهنويسي داراي سطح اولويت زياد خواهد بود .اين قاعده
بر اين ايده استوار است كه خود برچسب  Lبا ذكر نام كالس  CLبطور صريح ارجاعي به
زمينه فراهم كرده است.


اگر مقصد يک حاشيهنويسي ،كالس  CLيا يکي از خصيصههاي آن يا يک عامل AC
باشد ،آنگاه اگر نام كالس  CLيا عامل  ACبا يکي از مفاهيم موجود در مورد كاربرد UC

مطابقت داشته باشد ،سطح اولويت اين حاشيهنويسي متوسط خواهد بود .اين امر مبتني
بر اين ايده است كه نام مورد كاربرد ،با ذكر صريح مفاهيم اصلي كه توسط نمودار
فعاليت مربوطه پردازش ميشوند ،زمينه نمودار را مشخص كرده است.
 اگر حاشيهنويسي با هيچ يک از دو قاعده فوق مطابقت نداشت ،سطح اولويت آن برابر
اولويت كم در نظر گرفته ميشود.
پس از انتساب سطح اولويت به همه حاشيهنويسيهاي برچسب  ،Lهر يک از اين حاشيهنويسيها
بررسي ميشود و هر حاشيهنويسي  ،ANNOTiكه در حداقل يکي از شرايط زير صدق كند ،حذف ميشود:
 حاشيهنويسي ديگري به نام  ANNOTjوجود دارد بطوري كه  Textj=Textiو ،PLj>PLi
كه  PLiو  PLjبه ترتيب ،سطح اولويت حاشيهنويسي  ANNOTiو  ANNOTjرا مشخص
ميكند.
 حاشيهنويسي ديگري به نام  ANNOTjوجود دارد كه  Textjشامل  Textiميشود.

1Filtering Rules
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 حاشيهنويسي ديگري به نام  ANNOTjوجود دارد بطوري كه  Textj=Textiو مقصد
 ANNOTjيک كالس و مقصد  ANNOTiيک عامل است.
بمنظور درک سادهتر الگوريتم حل تعارض و قواعد مربوط به آن ،مثالهايي از عملکرد آن در
بخش  5-4و در طي ارزيابي روش پيشنهادي ارائه خواهد شد.
نکتهاي كه درباره الگوريتم حل تعارض الزم است به آن توجه شود آن است كه حتي بعد از
اجراي اين الگوريتم ،ممکن است هنوز بيش از يک حاشيهنويسي براي برچسب  Lباقي مانده باشد.
همانطور كه در بخش  3-3-2توضيح داده خواهد شد ،حاشيهنويسيها نقش مهمي در الگوريتم تطبيق و
فرآيند استفاده مجدد دارند .بنابراين وجود چند حاشيهنويسي براي برچسب  Lبه معناي شانس بيشتر
براي تطبيق اين برچسب ميباشد ،چرا كه احتمال اينکه الگوريتم تطبيق بتواند حداقل يکي از حاشيه-
نويسيهاي برچسب  Lرا تطبيق بدهد افزايش مييابد .از طرف ديگر ،وجود چند حاشيهنويسي در زمان
اجراي الگوريتم تطبيق ميتواند به توليد نتايج متفاوت منجر شده و قطعيت عمل تطبيق را كاهش دهد.
در نتيجه ،بهتر است حداكثر تعداد حاشيهنويسيهاي يک برچسب عدد كوچکي ،مانند  2يا  ،3باشد.
خوشبختانه نتايج ارزيابي كه در بخش  4-4گزارش شده است ،نشان ميدهد الگوريتم ارائه شده براي حل
تعارض اين شرط را احراز ميكند.
 3-3فرآیند استفاده مجدد
نماي كلي فرآيند استفاده مجدد در شکل 8-3شکل  8-3نشان داده شده است .ورودي اين
فرآيند ،توصيف كلي نيازمنديهاي عملياتي يک برنامه كاربردي جديد  WAnewدر قالب نمودار مورد
كاربرد  UCDnewميباشد .خروجي اين فرآيند نيز ،يک نمودار فعاليت  ADnewبه ازاي هر مورد كاربرد
 UCnewاز نمودار مورد كاربرد  UCDnewميباشد .نمودارهاي فعاليت خروجي كه به روشي نيمهخودكار و با
استفاده از مخزن معنايي مدلها توليد شدهاند ،نسخه ابتدايي توصيف جزئي نيازمنديهاي عملياتي
سيستم  WAnewميباشند.
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شکل  8-3نماي كلي فرآيند استفاده مجدد

ايده اصلي فرآيند استفاده مجدد آن است كه سيستمهاي مختلف تحت وب ،داراي قابليتهاي
مشابه و در نتيجه نيازمنديهاي عملياتي مشابهي هستند .با دريافت توصيف كلي نيازمنديهاي عملياتي
يک برنامه كاربردي جديد ،ميتوان از بين برنامههاي كاربردي موجود ،مواردي كه نيازمنديهاي
عملياتيشان شبيه برنامه جديد است را پيدا كرده و سپس با استفاده از مدلهاي مربوط به آن برنامهها،
توصيف جزئي نيازمنديهاي عملياتي سيستم جديد را بطور خودكار توليد كرد .فرآيند استفاده مجدد
شامل دو مرحله است .مرحله نخست ،يعني پيشنهاد مورد كاربرد ،براي پيدا كردن شبيهترين برنامههاي
كاربردي موجود در نظر گرفته شده و هدف مرحله دوم ،يعني تطبيق نمودار فعاليت ،استفاده از مدلهاي
برنامههاي مشابه براي توليد نسخه اوليه مدلهاي نيازمنديهاي عملياتي برنامه جديد ميباشد.
در ادامه ،اين دو مرحله به تفکيک معرفي ميشوند.
 3-3-1پیشنهاد مورد کاربرد
الگوريتم پيشنهاد مورد كاربرد ،مورد كاربرد  UCiرا به همراه نمودار مورد كاربرد مربوطه ،يعني
 ،UCDiبه عنوان ورودي گرفته و سپس با استفاده از معيار شباهت ارائه شده ،كه در بخش بعد معرفي
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ميشود ،شباهت هر يک از مورد كاربردهاي موجود در مخزن معنايي مدلها را با مورد كاربرد ورودي
محاسبه كرده و در پايان ليست مرتب (مرتب شده نزولي)  Kمورد كاربردي كه بيشرين شباهت به مورد
كاربرد ورودي را دارند را بر ميگرداند .بدين ترتيب ،عنصر اصلي در الگوريتم پيشنهاد مورد كاربرد ،معيار
شباهتي است كه براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد ارائه شده است .اين معيار در بخش بعد توضيح
داده ميشود.
3-3-1-1

معیار شباهت مورد کاربرد

يک ايده ساده براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد آن است كه براي هر يک ،ليستي شامل
كلمات موجود در نام آن مورد كاربرد و همچنين كلمات موجود در نام عاملها يا موارد كاربرد مرتبط با
آن مورد كاربرد ايجاد كرده و سپس ليست كلمات مربوط به دو مورد كاربرد را با يکديگر مقايسه كرده و
با استفاده از معيارهاي مشابهت متني ،ميزان شباهت آنها را محاسبه كرد .چنين روشي در كارهايي نظير
] [124124استفاده شده است .با اين حال ،استفاده از شباهت متني ساده داراي مشکالت شناخته شدهاي
است .به عنوان مثال ،ممکن است دو مورد كاربرد ،مثال ’ ‘Buy Bookو ’ ،‘Purchase Productاز نظر
معنا و مفهوم خيلي شبيه هم باشند اما به لحاظ متني شباهت خيلي كمي داشته باشند.
بمنظور محاسبه شباهت دو مورد كاربرد ،جنبهها يا اجزاي مختلف آنها بايد مورد توجه قرار
گيرد .اين اجزا را ميتوان به دو گروه تقسيم كرد :اجزاي متني و اجزاي رابطهاي .براي مورد كاربرد ،UCi
اجزاي متني عبارتند از  Bi ،Siو  Ciو اجزاي رابطهاي عبارتند از  Ii ،Eiو  .Aiمعيار پيشنهادي براي محاسبه
شباهت دو مورد كاربرد  UCiو  UCjبر اساس رابطه ( )1-3تعريف ميشود.
()1-3

)sim(UCi, UCj) = Wsem * semSimUC(UCi, UCj) + Wrel * relSim(UCi, UCj

كه در اين رابطه semSimUC(UCi, UCj) ،شباهت معنايي اجزاي متني دو مورد كاربرد  UCiو
 Ucjاست و ) relSim(UCi, UCjشباهت رابطهاي يا به بيان ديگر شباهت معنايي اجزاي رابطهاي دو مورد
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كاربرد  UCiو  UCjرا مشخص ميكند .همچنين  Wsemو  Wrelپارامترهايي هستند كه وزن هر يک از دو
شباهت فوق را در شباهت نهايي دو مورد كاربرد مشخص ميكنند.
در ادامه ،نحوه محاسبه شباهت معنايي و همچنين شباهت رابطهاي توضيح داده ميشود.
شباهت معنایی
در رابطه با اجزاي متني توجه به اين نکته حائز اهميت است كه تنها با مقايسه متني اين اجزا
نميتوان شباهت آنها را بدرستي اندازهگيري كرد .به عنوان مثال ،براي دو مورد كاربرد  UCiو  ،UCjاگر

داشته باشيم ’ namei=’remve userو ’ namej=’delete userآنگاه }’ Bi={‘removeو }’.Bj={‘delete
حال اگر  Biو  Bjرا از نظر متني با هم مقايسه كنيم شباهت خيلي كمي به هم دارند ،در حالي كه از نظر
معنايي خيلي شبيه هم هستند و هر دو عمل مشابهي را معرفي ميكنند .در نتيجه در معيار پيشنهادي،
براي جنبههاي متني از شباهت معنايي و نه شباهت متني استفاده ميشود .براي بدست آوردن شباهت
معنايي دو كلمه نيازمند منبعي هستيم كه ارتباط كلمههاي مختلف را به شکلي بيان كرده باشد تا بتوان
از روي ميزان ارتباط دو كلمه مورد نظر ،شباهت معنايي آنها را محاسبه نمود .يکي از معتبرترين منابعي
كه براي محاسبه شباهت معنايي كلمههاي انگليسي استفاده ميشود شبکه واژگان [212212] WordNet

است .الگوريتمهاي مختلفي براي محاسبه شباهت معنايي دو كلمه با استفاده از شبکه واژگاني نظير
 WordNetارائه شده كه به عنوان نمونه ميتوان به الگوريتمهاي  [214214] Linو Wu-Palmer

] [213213اشاره نمود.
با توجه به توضيحات باال ،شباهت معنايي دو مورد كاربرد  UCiو  UCjبر اساس رابطه ()2-3
محاسبه ميشود.
)semSimUC(UCi, UCj) = WS * semSimS(Si, Sj) + WB * semSimB(Bi, Bj
()3-2

)+ WC * semSimC(Ci, Cj
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كه  semSimB ،semSimSو  semSimCبه ترتيب برابر شباهت معنايي عنوان سيستم ،رفتارهاي
مورد كاربرد و مفاهيم مورد كاربرد است كه محاسبه آنها به ترتيب بر اساس رابطههاي ( )3-4( ،)3-3و
( )3-5انجام ميشود .همچنين  WB ،WSو  WCوزن هر يک از اين شباهتها ميباشند.
)) ∑(semSimT ( t m , t n

∑

t m ∈ Si t n ∈ S j

()3-3

Si . S j
)) ∑(semSimT ( t m , t n

∑

t m ∈ Bi t n ∈ B j

()4-3

Bi . B j
)) ∑(semSimT ( t m , t n

= ) semSimB (Bi , B j

∑

t m ∈ Ci t n ∈ C j

()5-3

= ) semSimS (Si , S j

Ci . C j

= ) semSimC (Ci , C j

كه ) semSimT(tm, tnشباهت معنايي دو كلمه  tmو  tnاست كه بر اساس يک لغتنامه ،هستان-
شناسي يا شبکه واژگان محاسبه ميشود.
شباهت رابطهای
شباهت رابطهاي ،شباهت دو مورد كاربرد  UCiو  UCjرا بر حسب شباهت بين عناصر مرتبط با
 UCiو عناصر مرتبط با  UCjمحاسبه مينمايد .اين امر مبتني بر اين ايده است كه هرچه عناصر مرتبط با
 UCiبه عناصر مرتبط با  UCjشباهت بيشتري داشته باشند ،دو مورد كاربرد  UCiو  UCjنيز شباهت
بيشتري به هم دارند .به عنوان نمونه ،اگر  UCmعضو  Eiو  UCnعضو  Ejباشد ،آنگاه هرچه  UCmو UCn

شباهت بيشتري به يکديگر داشته باشند ،شباهت  UCiو  UCjنيز بيشتر خواهد بود.
در اين رساله ،هشت نوع رابطه جهتدار با نامهاي  R1تا  R8تعريف شده است كه يک مورد
كاربرد ميتواند در آنها نقش داشته باشد .يک رابطه از نوع  )1≤k≤6( Rkاز  UCiبه  UCjوجود دارد اگر و
تنها اگر شرط  )1≤k≤6( Ckبرقرار باشد ،كه
C1: UCj is a member of EXTi, i.e. UCi extends UCj
C2: UCi is a member of EXTj, i.e. UCi is extended by UCj
C3: UCj is a member of INCi, i.e. UCj is included by UCi
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C4: UCi is a member of INCj, i.e. UCi includes UCj
C5: UCj is a member of Gi, i.e. UCj generalizes UCi
C6: UCi is a member of Gj, i.e. UCi generalizes UCj
Ck  وجود دارد اگر و تنها اگر شرطA  به يک عاملUCi ) از7≤k≤8( Rk  يک رابطه از نوع،بعالوه

 كه،) برقرار باشد7≤k≤8(
C7: there is an association from UCi to A
C8: there is an association from A to UCi

: نمادهاي زير را تعريف مينماييم،در ادامه
UCk,i = {UCx | there is a Rk relation from UCi to UCx} for 1≤k≤6
Ak,i = {Ax | there is a Rk relation from UCi to actor Ax} for 7≤k≤8

 وUCi  شباهت رابطهاي دو مورد كاربرد،با توجه به هشت نوع رابطهاي كه در باال تعريف شد
:) محاسبه ميشود3-6(  بر اساس رابطهUCj
relSim( UCi , UC j ) =

1 8
∑ F ( UCi , UC j )
8 k =1 k

)6-3(

[ بمنزله شباهت دو مورد0, 1] ) تابعي است كه مقداري در بازه1≤k≤8( Fk كه در اين رابطه
 شش تابع نخست توسط رابطه، از بين اين هشت تابع. برميگرداندRk  بر اساس رابطهUCj  وUCi كاربرد
.) تعريف ميشوند8-3( ) و دو تابع آخر بر اساس رابطه3-7(
Fk ( UC i , UC j ) =
∑

∑

UC x ∈UCk ,i UC y ∈UCk , j

(semSimUC ( UC x , UC y ))
for 1 ≤k ≤6

)7-3(

UC k ,i . UC k , j

Fk ( UC i , UC j ) =
∑

∑

A x ∈A k , i A y ∈A k , j

(semSimA (A x , A y ))

)8-3(

for 7 ≤k ≤8

A k,i . A k, j
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كه ) semSimA(Ax, Ayشباهت معنايي دو عامل  Axو  Ayاست كه بر اساس رابطه ( )3-9محاسبه
ميشود:
()9-3

3-3-2

)semSimA(Ax, Ay)  semSimT(name of Ax,name of Ay

تطبیق نمودار فعالیت

پس از آنکه الگوريتم پيشنهاد مورد كاربرد ،ليست مرتب  kمورد كاربرد پيشنهادي را براي مورد
كاربرد ورودي  UCnewايجاد كرد ،كاربر به بررسي اين پيشنهادها پرداخته و موردي را كه از نظر خودش
مناسبتر است انتخاب كرده و به عنوان مورد كاربرد پيشنهادي UCold ،به الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت
ميدهد .اين الگوريتم با دريافت  UCnewو  UColdبه عنوان ورودي ،نسخه اوليه نمودار فعاليت ،UCnew
يعني  ،ADnewرا با تطبيق نمودار فعاليت مرتبط با  ،UColdيعني  ،ADoldتوليد مينمايد .توضيح اين
الگوريتم در بخش  3-3-2-1ارائه ميشود ،اما پيش از آن ،مبناي ايده تطبيق نمودار فعاليت به اختصار
توضيح داده ميشود.
چهار حالت كلي در رابطه با مشابهت دو مورد كاربرد  UColdو  UCnewوجود دارد:
 .1دو مورد كاربرد ،از نظر رفتار و مفاهيم مربوطه با هم متفاوت هستند.
 .2دو مورد كاربرد ،رفتارها و مفاهيم مشابهي دارند.
 .3دو مورد كاربرد ،رفتارهاي مشابه و مفاهيم متفاوتي دارند.
 .4دو مورد كاربرد ،رفتارهاي متفاوت و مفاهيم مشابهي دارند.
در حالت نخست چون دو مورد كاربرد هيچ شباهتي به هم ندارند ،انتظار نميرود نمودارهاي
فعاليت مربوط به آنها مشابه هم باشند .در نتيجه انتظار نميرود تطبيق نمودار فعاليت  ADoldبراي ايجاد
نمودار فعاليت  ADnewاميدبخش باشد .در حالت دوم ،با توجه به اينکه دو مورد كاربرد از نظر رفتار و
مفاهيم مشابه هم هستند ،طبيعتا انتظار ميرود نمودار فعاليت مربوط به آن دو نيز مشابه هم و در نتيجه
عمل تطبيق نمودار فعاليت نيز اميدبخش باشد.
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در حالت سوم كه رفتار دو مورد كاربرد يکسان است با توجه به اينکه اساسا نمودار فعاليت مي-
خواهد جزئيات يک رفتار را با استفاده از انواع محدودي اجزاي گرافيکي توصيف كند انتظار ميرود
نمودارهاي فعاليت مربوط به دو مورد كاربرد مشابه ،از نظر ساختار و اجزا مشابه هم باشند .البته با توجه
به اينکه مفاهيم دو مورد كاربرد متفاوت هستند ،انتظار ميرود تفاوتهايي نيز در دو نمودار فعاليت وجود
داشته باشد ،منتها ديدگاه اين رساله آن است كه اين نقاط تفاوت ،عموما خود را در برچسب عناصر
موجود در نمودار فعاليت نشان ميدهند و نه در نوع اجزاي بکار رفته در نمودار فعاليت .در نتيجه ،نمودار
فعاليت  UCnewبايد شبيه نمودار فعاليت  UColdباشد با اين تفاوت كه برچسبهايي در نمودار  ADoldكه
وابسته به مفاهيم  UColdهستند بايد براي مفاهيم  UCnewتطبيق يابند .اين ايده پايهاي الگوريتم تطبيق
نمودار فعاليت است كه با جايگزين كردن وابستگيهاي بين  ADoldو مفاهيم  UColdبا وابستگيهاي بين
مفاهيم  UCnewميخواهد نمودار فعاليت  ADnewرا ايجاد كند.
در حالت چهارم ،ايده بر اين است كه چون دو مورد كاربرد از نظر رفتار با هم متفاوتاند در
نتيجه ساختار و شماي نمودارهاي فعاليت مربوط به آنها نيز متفاوت خواهد بود و اين دو نمودار فعاليت
قابل تطبيق به يکديگر نيستند .عليرغم آن كه مفاهيم موجود در هر دو مورد كاربرد مشابه هم هستند اما
اين شباهت منجر به شباهت ساختاري دو نمودار فعاليت نميشود بلکه موجب ميشود برچسبهاي دو
نمودار فعاليت با يکديگر شباهتهايي داشته باشند .در نتيجه در اين حالت نيز اميدي نيست كه عمل
تطبيق نمودارهاي فعاليت موفق باشد.
بطور خالصه ،مبناي ايده تطبيق نمودار فعاليت آن است كه اگر دو مورد كاربرد داراي رفتارهاي
مشابه باشند ،بواسطه شباهت نمودارهاي فعاليت مربوطهشان ،ميتوان نمودار فعاليت يکي را با تطبيق
نمودار فعاليت ديگري ايجاد نمود .اين امر بدان معناست كه در مرحله پيشنهاد مورد كاربرد ،زماني كه
مشابهت معنايي مورد كاربرد ورودي با موارد كاربرد موجود در مخزن محاسبه ميشود بهتر است بيش از
مشابهت مفاهيم ،به مشابهت رفتار دو مورد كاربرد توجه شود .اين نکته ،در بخش  4-6-1كه مقادير وزن-
هاي مربوط به معيار مشابهت ارائه شده مشخص شده است تأييد ميشود.
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3-3-2-1

الگوریتم تطبیق نمودار فعالیت

الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت بر اساس مفهوم حاشيهنويسي كه پيشتر در بخش  3-2-3توضيح
داده شد كار ميكند .به بيان ساده اگر هيچ حاشيهنويسي براي نمودار فعاليت  ADoldايجاد نشده باشد
اين نمودار فعاليت قابليت تطبيق ندارد .از سوي ديگر ميتوان گفت هر چه حاشيهنويسيهاي بيشتر و
دقيقتري براي  ADoldموجود باشد ،پتانسيل بيشتري براي تطبيق اين نمودار فعاليت براي مورد
كاربردهاي جديد وجود دارد.
با توجه به انواع مختلف حاشيهنويسيهايي كه الگوريتم حاشيهنويسي ميتواند توليد كند ،الزم به
ذكر است كه در حال حاضر ،الگوريتم تطبيق ،تنها حاشيهنويسيهاي متصل را پوشش ميدهد .به بيان
ديگر هنوز راهکاري براي تطبيق حاشيهنويسيهاي غيرمتصل ارائه نشده است و الگوريتم تطبيق به اين
حاشيهنويسيها توجهي نميكند .اگرچه اين امر يکي از نقاط ضعف الگوريتم تطبيق ارائه شده بحساب
ميآيد ،اما ايده اين رساله آن است كه اگر سيستم مورد نظر بدرستي و با دقت مدلسازي شده باشد،
بيشتر حاشيهنويسيهاي آن بايد از نوع متصل باشند .در بخش ارزيابي راهکاري پيشنهادي ،با ذكر مثال-
هايي ،اين موضوع بيشتر توضيح داده خواهد شد.
الگوريتم ارائه شده براي تطبيق نمودار فعاليت به شکل شبه كد در شکل  9-3نشان داده شده
است .ورودي اين الگوريتم عبارت است از:
 :UCnew مورد كاربرد مربوط به برنامه كاربردي جديد كه قرار است مدلسازي شود
 :UCDnew نمودار مورد كاربرد مربوط به برنامه كاربردي جديد
 :UCold مورد كاربرد متعلق به برنامه كاربردي موجود كه مدلهاي آن در مخزن معنايي مدلها
ذخيره شدهاند.
همچنين ،خروجي الگوريتم تطبيق عبارت است از:
 :ADnew نسخه اوليه نمودار فعاليت مربوط به  UCnewكه با تطبيق  ،ADoldنمودار فعاليت مربوط
به  ،UColdتوليد شده است.
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Input:
UCnew: a use case of a new web application WAnew
UCDnew: use case diagram of UCnew
UCold: a use case of an existing web application WAold
Output:
ADnew: activity diagram of UCnew
Algorithm
1. retrieve ADold from model repository
2. ADnew = copy of ADold
3. labelsold = list of the labels declared in ADold
{ 4. foreach label Lold in labelsold
5.
Lnew = null
6.
annotationsLold = list of annotations of Lold
7.
{ foreach annotation annotLold in annotationsLold
8.
L = generate equivalent label of Lold based on annotLold
9.
{ if L is not null
10.
;Lnew = L
11.
;break
12.
}
13.
}
14.
{ if Lnew is not null
15.
replace Lold in ADnew with Lnew
16.
}
}19.
20. return ADnew
شکل  .9-3شبه كد الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت

الگوريتم تطبيق بدين شرح است :نخست نمودار فعاليت  ADoldاز مخزن بازيابي شده و يک كپي
از آن به عنوان نسخه اوليه نمودار فعاليت  ADnewايجاد ميشود (خطهاي  .)2-1سپس ،ليست برچسب-
هاي موجود در نمودار فعاليت  ADoldبازيابي شده (خط  )3و براي هر برچسب  Loldمتعلق به اين ليست،
كليه حاشيهنويسيهاي متصل آن از مخزن معنايي مدلها بازيابي شده و هر يک از اين حاشيهنويسيها
توسط يک زيرالگوريتم توليد برچسب مورد پردازش قرار ميگيرد (خطهاي  6تا  .)19زيرالگوريتم توليد
برچسب ،حاشيهنويسي  ANNOToldمتعلق به برچسب  Loldرا به عنوان ورودي گرفته و برچسب  Lnewرا
به عنوان خروجي توليد ميكند (خط  .)8سپس الگوريتم تطبيق ،برچسب  Loldدر  ADnewرا با برچسب
 Lnewجايگزين ميكند.
با توجه به توضيح فوق ،مشخص ميشود كه قسمت اصلي عمليات تطبيق ،زيرالگوريتم توليد
برچسب است .همانطور كه در بخش  3-2-3-2توضيح داده شد ،حاشيهنويسي متصل  ANNOToldرا مي-
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توان بمنزله يک مسير صريح از  ADoldبه  UColdبحساب آورد .ايده زيرالگوريتم توليد برچسب آن است
كه با پيمايش اين مسير در جهت عکس و توليد يک مسير معادل از  UCnewبه  ADnewميتوان برچسب
مورد نياز ،يعني  ،Lnewرا ايجاد كرد .اين امر ،بسته به نوع حاشيهنويسي  ،ANNOToldبه رويههاي متفاوتي
نياز دارد كه در ادامه توضيح داده ميشوند.
حاشیهنویسی نوع  :1اين نوع حاشيهنويسي يک مسير از  ADoldبه  UColdبه شکل
] [ADold  Lold  CLold  Cold  UColdايجاد ميكند .بنابراين مسير معادل از  UCnewبه ADnew

بايد به شکل ] [UCnew  Cnew  CLnew  Lnew  ADnewباشد كه اين مسير از چپ به راست
ساخته ميشود .بدين منظور ،ابتدا بايد  Cnewايجاد شود .هر مفهوم متعلق به مجموعه مفاهيم  UCnewبه
عنوان يک مقدار مجاز براي  Cnewدر نظر گرفته ميشود .توجيه اين امر آن است كه  Coldنيز يکي از
عناصر مجموعه مفاهيم  UColdبوده است .سپس مقدار  CLnewنيز برابر مقدار  Cnewدر نظر گرفته ميشود،
چرا كه  CLoldنيز با  Coldتطبيق داشته است .در نهايت ،از آنجا كه  Loldشامل نام  CLoldبوده استLnew ،

نيز با جايگزين كردن  CLoldبا  CLnewدر  Loldبدست ميآيد.
حاشیهنویسی نوع  :2اين نوع حاشيهنويسي يک مسير از  ADoldبه  UColdبه شکل
] [ADold  Lold  Aold  CLold  Cold  UColdايجاد ميكند .در نتيجه مسير معادل از UCnew

به  ADnewبايد به شکل ] [UCnew  Cnew  CLnew  Anew  Lnew  ADnewباشد .ابتدا هر مفهوم
متعلق به مجموعه مفاهيم  UCnewبه عنوان يک مقدار مجاز براي  Cnewدر نظر گرفته ميشود .سپس
 CLnewبرابر كالسي در نظر گرفته ميشود كه نامش با نام  Cnewيکسان است .در ادامه Anew ،برابر هر يک
از خصيصههاي مناسب كالس  CLnewدر نظر گرفته ميشود ،چرا كه  Aoldنيز يکي از خصيصههاي كالس
 CLoldبوده است.
چالشي كه در اينجا وجود دارد آن است كه اگرچه نام كالس  CLnewمعلوم است (برابر نام ،Cnew
يعني برابر نام هر يک از مفاهيم موجود در مجموعه مفاهيم  ،)UCnewاما خصيصههاي آن ناشناختهاند.
چرا كه هنوز هيچ نمودار كالسي براي سيستم جديد وجود ندارد (ورودي فرآيند استفاده مجدد ،شامل
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نمودار كالس سيستم جديد نميباشد) .بنابراين به راهکاري نياز است كه بتواند ابتدا توصيفي از كالس
 CLnewپيدا كرده و سپس در صورتي كه چنين توصيفي بدست آمد ،خصيصههاي اين كالس را بررسي
كرده و مناسبترين خصيصه را تشخيص داده و به عنوان نتيجه برگرداند .سپس اين خصيصه به عنوان
 Anewدر نظر گرفته ميشود ،و از آنجا كه  Loldشامل نام  Aoldبوده است Lnew ،نيز با جايگزين كردن نام
 Aoldبا  Anewدر  Loldبدست ميآيد.
دو مشکل در اينجا وجود دارد :نخست ،بدست آوردن توصيفي از كالس مورد نظر و دوم،
تشخيص مناسبترين خصيصه اين كالس.
راهکار پيشنهادي براي پيدا كردن كالس مورد نظر ،شامل دو مرحله است .در مرحله نخست،
زيرالگوريتم توليد برچسب ،به مخزن مراجعه كرده و به دنبال كالسي با نام مورد نظر ميگردد .اين كالس
ممکن است در نمودار كالس يکي از سيستمهاي موجود كه مدلهايش در مخزن ذخيره شده است وجود
داشته باشد .اگر چنين كالسي پيدا شد ،به روشي كه توضيح داده خواهد شد ،خصيصههاي آن ارزيابي و
بهترين مورد انتخاب ميشود .اما اگر جستجو در مخزن معنايي مدلها نتيجهاي نداشت ،مرحله دوم اجرا
ميشود.
ايده مرحله دوم ،استفاده از فضاي دادهاي است كه توسط وب معنايي فراهم شده است .ديدگاه
اين است كه وب معنايي تا حد كافي رشد كرده كه بتواند دانش حوزههاي عمومي و يا تخصصي را به
شکلي قابل فهم براي ماشين ارائه كنند .به بيان ديگر انتظار ميرود دانشي در حد آنچه در يک نمودار
كالس  UMLبازنمايي ميشود را بتوان از منابع گسترده و غني موجود در وب معنايي ،بخصوص ابر
 ،LODاستخراج كرد.
بطور دقيقتر ،در اين مرحله ،ابتدا مخزن هستانشناسيها مورد جستجو قرار ميگيرد تا هستان-
شناسيهايي كه كالسي با نام مورد نظر ،يعني  ،CLnewتعريف كردهاند بازيابي شوند .اگر اين جستجو
نتيجهاي نداشت ،جستجو در وب معنايي انجام ميشود .با توجه به اينکه منابع متعدد و متنوعي در وب
معنايي وجود دارد ،طبيعي است كه انجام جستجويي جامع روي همه اين منابع قابل انجام نيست .بهمين
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دليل ،روش پيشنهادي ،در حال حاضر بر روي دو منبع خاص تمركز دارد كه عبارتند از ابر  LODو موتور
جستجوي  .SWOOGLEبدين ترتيب ابتدا جستجويي بر روي ابر ( LODاز طريق درگاه SPARQL

آن1

ميباشد) و سپس جستجويي بر روي موتور جستجوي وب معنايي  SWOOGLE2اجرا ميشود .نتايج
بازيابي شده از اين جستجوها ،براي استفاده احتمالي در آينده ،به عنوان هستانشناسيهاي جديدي در
مخزن هستانشناسيها ذخيره ميشوند .مخزن هستانشناسيها ميتواند در ابتدا تهي باشد و يا اينکه از
همان ابتدا ،هستانشناسيهاي مناسبي توسط فرد خبره به آن درونبُرد شده باشد .در نهايت با اجراي
پرس و جوهايي بر روي مخزن هستانشناسيها ،كالس مورد نظر پيدا ميشود.
پس از آنکه توصيف كالس مورد نظر پيدا شد ،خصيصههاي آن بازيابي ميشود .براي تشخيص
مناسبترين خصيصه ،ابتدا بررسي ميشود كه آيا اين كالس خصيصهاي با نام  Aoldدارد يا خير .اگر جواب
مثبت بود اين خصيصه به عنوان خصيصه  Anewدر نظر گرفته ميشود .در غير اينصورت ،خصيصههايي كه
از نظر نوع داده (مثال نوع داده رشتهاي يا عدد صحيح) ،با خصيصه  Aoldيکسان هستند ،انتخاب شده و از
بين آنها خصيصهاي كه كمترين فاصله معنايي را با خصيصه  Aoldدارد به عنوان خصيصه  Anewانتخاب
ميشود .فاصله معنايي با استفاده از تركيبي از فاصله معنايي و فاصله ويرايشي3محاسبه ميشود .فاصله
معنايي توسط تركيبي از الگوريتمهاي مبتني بر شبکه واژگان  [212212] WordNetنظير Wu-Palmer

] [213213و  ،[214214] Linو فاصله ويرايشي نيز توسط الگوريتم  [215215] Levenshteinمحاسبه
ميشود .اگر هم هيچ خصيصهاي كه همنوع  Aoldباشد وجود نداشت ،از بين همه خصيصههاي موجود،
خصيصهاي كه كمترين فاصله معنايي با  Aoldرا دارد به عنوان خصيصه  Anewانتخاب ميشود.
حاشیهنویسی نوع  :3اين نوع حاشيهنويسي يک مسير از  ADoldبه  UColdبه شکل
] [ADold  Lold  CLold  CL’old  Cold  UColdايجاد ميكند .در نتيجه مسير معادل از
 UCnewبه  ADnewبايد به شکل ] [UCnew  Cnew  CL’new  CLnew  Lnew  ADnewباشد .ابتدا،

1http://lod.openlinksw.com/
2http://swoogle.umbc.edu/
3Edit distance
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هر يک از عناصر موجود در مجموعه مفاهيم  UCnewبه عنوان  Cnewدر نظر گرفته ميشوند .سپس
 CL’newبرابر كالسي كه نامش با نام  Cnewيکسان است در نظر گرفته ميشود .از آنجا كه بين  CLoldو
 CL’oldرابطهاي وجود داشته است ،هر كالسي كه با كالس  CL’newهمان نوع رابطه را داشته باشد به
عنوان  CLnewدر نظر گرفته ميشود .به عنوان مثال ،اگر يک رابطه  Associationاز  CL’oldبه CLold

وجود داشته باشد ،آنگاه بايد از  CL’newبه  CLnewهم يک رابطه  Associationوجود داشته باشد .در آخر،
 Lnewبا جايگزين كردن  CLoldبا  CLnewدر  Loldبدست ميآيد.
روش پيدا كردن توصيف كالس  CL’newپيشتر توضيح داده شد .پيدا كردن كالس  CLnewنيز به
روش مشابهي انجام ميشود .از آنجا كه  CLoldو  CL’oldدو كالس از نمودار كالس سيستم  SColdهستند،
انواع مختلفي از رابطه ممکن است بين آنها وجود داشته باشد،Generalization ،Association :
 Aggregationو  .Compositionبراي پيدا كردن  CLnewكه همان نوع رابطه را با  CL’newداشته باشد،
ابتدا جستجويي در مخزن معنايي مدلها صورت ميگيرد تا كالس مورد نياز از مدلهاي سيستمهاي
موجود پيدا شود.
اگر جستجو در مخزن معنايي مدلها نتيجهاي نداشته باشد ،جستجوي مشابهي در مخزن
هستانشناسيها انجام ميشود .با اينحال از آنجا كه اين مخزن شامل هستانشناسيهايي است كه پيشتر
از وب معنايي جمعآوري شدهاند ،طبيعي است كه از لغات و شِماي متفاوتي ،به نسبت مخزن معنايي
مدلها ،براي توصيف دادهها استفاده ميكنند .در نتيجه ،پيدا كردن دو كالس كه رابطه خاصي بين آنها
برقرار باشد ،در يک هستانشناسي كه ساختار آن از پيش معلوم نيست ،با چالش مواجه است .در حال
حاضر ،روش پيشنهادي تنها از روابط  Generalizationو  Associationپشتيباني ميكند .رابطه نخست با
استفاده از مسند  rdfs:subClassOfقابل جستجو است .به عنوان مثال ،پرس و جوهاي شکل  10-3مي-
توانند براي پيدا كردن زيركالسهاي كالس ’ ‘Studentبکار روند.
{ SELECT ?CL2 WHERE
?CL1 rdfs:subClassOf ?CL2 .
”?CL1 rdfs:label “Student
}
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{ SELECT ?CL2 WHERE
?CL1 rdfs:subClassOf ?CL2 .
))"FILTER(regex(str(?CL1), "#Student$", "i
}
شکل  .10-3دو نمونه پرس و جوي  SPARQLبراي بازيابي زيركالسهاي كالس Student

در مورد رابطه  ،Associationديدگاه اين است كه اين نوع رابطه در هستانشناسيها ،در صفات
شيئي1بازتاب پيدا ميكند .به بيان ديگر ،يک رابطه  Associationاز كالس  CL1به كالس  ،CL2در قالب
يک صفت شيئي كه دامنه و برد آن به ترتيب برابر كالسهاي  CL1و  CL2هستند ديده ميشود .در
نتيجه ،ميتوان از پرس و جويي نظير پرس و جوي شکل  11-3براي پيدا كردن كالسهايي كه كالس
’ ‘Studentبا آنها رابطهاي از نوع  Associationدارد استفاده كرد.
{ SELECT ?CL2 WHERE
?assoc rdf:type
owl:ObjectProperty .
?assoc
rdfs:domain ?CL1 .
?assoc rdfs:range ?CL2 .
”?CL1 rdfs:label “Student
}
شکل  .11-3يک نمونه پرس و جوي  SPARQLبراي بازيابي كالسهاي مرتبط با كالس Student

حاشیهنویسی نوع  :4اين نوع حاشيهنويسي يک مسير از  ADoldبه  UColdبه شکل
] [ADold  Lold  Aold  CLold  CL’old  Cold  UColdايجاد ميكند .در نتيجه مسير معادل
از  UCnewبه  ADnewبايد به شکل ][UCnew  Cnew  CL’new  CLnew  Anew  Lnew  ADnew

باشد .ابتدا ،هر يک از مفاهيم موجود در مجموعه مفاهيم  UCnewبه عنوان  Cnewدر نظر گرفته ميشود و
 CL’newكالسي در نظر گرفته ميشود كه نامش با نام  Cnewبرابر است .سپس هر كالسي كه با CL’new

رابطهاي از همان نوع رابطه بين  CLoldو  CL’oldدارد به عنوان  CLnewانتخاب ميشود .هر يک از
خصيصههاي مناسب كالس  CLnewبه عنوان  Anewاستفاده ميشود و در نهايت Lnew ،با جايگزين كردن
 Aoldبا  Anewدر  Loldبدست ميآيد.

1Object properties
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حاشیهنویسی نوع  :5اين نوع حاشيهنويسي يک مسير از  ADoldبه  UColdبه شکل
] [ADold  Lold  ACold  UColdايجاد ميكند .در نتيجه مسير معادل از  UCnewبه  ADnewبايد به
شکل ] [UCnew  ACnew  Lnew  ADnewباشد .ابتدا ،هر يک از كنشگرهايي كه از مورد كاربرد
 UCnewاستفاده ميكنند به عنوان  ACnewانتخاب ميشوند و سپس  Lnewبا جايگزين كردن  AColdبا
 ACnewدر  Loldبدست ميآيد.
بدين ترتيب ،الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت ،بر اساس قواعدي كه در باال توضيح داده شد ،براي
هر يک از برچسبهاي  ،ADoldحاشيهنويسيهاي آن را استخراج كرده و از روي اين حاشيهنويسيها،
برچسبهاي جديدي توليد ميكند .در نهايت با جايگزين كردن برچسبهاي قديم با برچسبهاي جديد،
نمودار فعاليت مربوط به  UCnewرا توليد ميكند.
 3-4خالصه
در اين فصل ،رويکرد پيشنهادي اين رساله كه شامل دو مرحله اصلي است معرفي شده است .در
مرحله نخست ،يک مخزن معنايي از مدلهاي موجود آماده ميشود .با بکارگيري فناوريهاي وب معنايي
در ايجاد اين مخزن ،يک اليه معنايي بر روي مدلهاي موجود ايجاد ميشود كه در نتيجه جستجو،
بازيابي و دسترسي به اجزاي مدلهاي موجود با سهولت و انعطافپذيري بيشتري انجام ميشود و قابليت
استنتاج خودكار بر روي اطالعات مدلها فراهم ميشود .همچنين ،يک فرآيند مهم در اين مرحله،
حاشيهنويسي نمودارهاي فعاليت موجود در مخزن ميباشد .اين حاشيهنويسيها ارتباط بين برچسبهاي
نمودارهاي فعاليت را با ديگر اجزاي مدلها ،نظير نمودار كالس ،بطور صريحي بازنمايي ميكنند.
در مرحله دوم ،فرآيند استفاده مجدد ،با استفاده از مخزن معنايي آماده شده اجرا ميشود .اين
فرآيند با دريافت نمودار مورد كاربرد يک برنامه كاربردي تحت وب جديد و با استفاده از مخزن مدلها ،به
ايجاد نمودارهاي فعاليت مورد نياز ميپردازد .ايجاد نمودارهاي فعاليت ،بر اساس الگوريتم تطبيق نمودار
فعاليت انجام ميشود كه اين الگوريتم نيز از وب معنايي و دادههاي پيوندي استفاده ميكند .همانطور كه
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در اين فصل توضيح داده شد ،حاشيهنويسيهاي انجام شده در مرحله نخست ،اساس كار الگوريتم تطبيق
هستند.
در كل ،روش ارائه شده ،از ديدگاه كاربر روشي سبک است چرا كه الزامات بسيار اندكي بر كاربر
تحميل ميكند .در واقع ،روش ارائه شده تا حد زيادي خودكار ميباشد .كاربر پس از فراهم كردن نمودار
مورد كاربرد ورودي ،تنها در يک مرحله ،يعني انتخاب مورد كاربرد مناسبتر از بين موارد كاربرد پيشنهاد
شده توسط روش ارائه شده ،نقش دارد .با توجه به اينکه موارد كاربرد پيشنهادي بر حسب ميزان مشابهت
با مورد كاربرد ورودي مرتب و به كاربر ارائه ميشوند ،پردازش ذهني كه كاربر بايد انجام دهد سنگين و
پيچيده نميباشد .در نهايت ،پس از آنکه نسخههاي اوليه نمودارهاي فعاليت توسط روش پيشنهادي ايجاد
شد ،كاربر ميتواند با اعمال تغييراتي در اين نسخهها ،نمودارهاي فعاليت مورد نظر خودش را ايجاد نمايد.
ايده استفاده از مخزن معنايي براي ذخيره مصنوعات نرمافزاري ايده جديدي نيست ،اما مباحثي
نظير حاشيهنويسي نمودارهاي فعاليت و استفاده از پايگاه قوانين در طراحي روش پيشنهادي ،جزء جنبه-
هاي نوآوري اين رساله ميباشد .همچنين ارائه يک معيار براي محاسبه شباهت معنايي دو مورد كاربرد
 UMLبراي نخستين بار انجام شده است .در مرحله دوم ،يعني فرآيند استفاده مجدد نيز الگوريتمهاي
ارائه شده براي تطبيق نمودار فعاليت كه از دادههاي پيوندي استفاده ميكنند جزء جنبههاي نوآوري اين
رساله ميباشد .همچنين بر اساس مطالعات انجام شده ،روش پيشنهادي ،نخستين روش استفاده مجدد از
مدلها است كه ورودي آن تنها يک نمودار مورد كاربرد است .روشهاي موجود ،يا بطور كلي از مورد
كاربرد به عنوان مبدأ استفاده مجدد استفاده نميكنند يا توصيف جزئيات مورد كاربرد را نيز به عنوان
ورودي از كاربر دريافت ميكنند.
روش ارائه شده كه جزئيات آن در اين فصل تشريح شد ،ميتواند براي توليد خودكار مدل
نيازمنديهاي عملياتي يک برنامه كاربردي تحت وب بر اساس نمودار مورد كاربرد مربوط به آن مورد
استفاده قرار گيرد .با توجه به نقش و اهميت اين مدلها در كل فرآيند توسعه ،فراهم كردن امکان
استفاده مجدد بدين شکل ميتواند هزينه و پيچيدگي كل فرآيند توسعه را كاهش دهد.
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 -4ارزیابی
بمنظور ارزيابي روش و الگوريتمهاي پيشنهادي ،نمونه اوليهاي 1به زبان جاوا پيادهسازي و
آزمايشهايي انجام شده است .اين نمونه اوليه ،از كتابخانه  Jena2براي پردازش دادههاي معنايي ،از
كتابخانه  JAWS3براي محاسبه شباهت معنايي لغات بر اساس  ،WordNetاز كتابخانه  SAX4براي
پردازش فايلهاي مدلها و از كتابخانه OpenRDF5براي پيادهسازي مخزن معنايي مدلها استفاده مي-
كند .در شکل  1-4و شکل  2-4دو نما از واسط گرافيکي اين نمونه اوليه نشان داده شده است .در شکل
اول ،ليست مورد كاربردهاي پيشنهادي براي مورد كاربرد انتخاب شده توسط كاربر نمايش داده شده است
و كاربر با انتخاب يکي از پيشنهادها ،عمل تطبيق را اجرا كرده است .نتيجه عمل تطبيق در شکل دوم
نشان داده شده است.

شکل  .1-4نمايي از واسط گرافيکي نمونه اوليه
1Prototype
2http://jena.apache.org
3Java API for WordNet Searching: http://lyle.smu.edu/~tspell/jaws/index.html
4Simple API for XML
5http://www.aduna-software.com/
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شکل  .2-4نمايي از واسط گرافيکي نمونه اوليه

اگر چه نمونه اوليه پيادهسازي شده از ديدگاه واسط گرافيکي و كاربر پسند بودن ،نياز به
بهبودهاي زيادي دارد ،اما ميتواند براي ارزيابي روش پيشنهادي مورد استفاده قرار گيرد .در اين بخش به
گزارش ارزيابيهايي كه با استفاده از اين نمونه اوليه انجام شده است پرداخته ميشود .آزمايشها بر روي
يک سيستم با مشخصات پردازنده از نوع  2.26( Intel Core2 Dueو  2.27گيگاهرتز) 4 ،گيگابايت
حافظه  RAMو سيستم عامل  64 Windows Vistaبيتي اجرا شده است.
در ادامه ،ابتدا سواالتي كه قرار است در اين ارزيابي به آنها پاسخ داده شود مطرح ميشود.
سپس در بخش  4-2نحوه آمادهسازي مخزن معنايي مدلها كه در ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته است
توضيح داده ميشود .پس از آن ،با ارزيابي قسمتهاي مختلف روش پيشنهادي ،سواالت مورد نظر پاسخ
داده ميشود.
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 4-1سوالهای تحقیق
يکي از جنبههاي روش ارائه شده آن است كه از وب معنايي به عنوان منبعي براي بدست آوردن
اطالعات مورد نياز درباره كالسها و خصيصههاي آنها استفاده ميكند .در نتيجه سوالي كه مطرح مي-
شود آن است كه:
سوال  :1آيا ميتوان اطالعات مربوط به كالسها و خصيصههايي كه در يک نمودار كالس UML

توصيف شدهاند را با كارايي مناسبي از وب معنايي جمعآوري كرد؟
همچنين با توجه به اينکه هدف روش پيشنهادي از جستجوي اطالعات كالسها و خصيصهها در
وب معنايي ،استفاده از اين اطالعات در الگوريتم تطبيق ميباشد ،سوال ديگري كه ايجاد ميشود آن است
كه:
سوال  :2استفاده از وب معنايي چقدر بر نتايج الگوريتم تطبيق تأثير ميگذارد؟
با توجه به اينکه هدف اصلي روش پيشنهادي ،استفاده مجدد از مدلهاي موجود از طريق
بکارگيري الگوريتمهاي حاشيهنويسي و تطبيق است ،سوال اصلي كه بايد به آن پاسخ داد عبارت است از:
سوال  :3آيا روش ارائه شده ميتواند به شکل كارايي ،امکان استفاده مجدد از مدلهاي موجود
براي ايجاد نمودار فعاليت متناظر با يک مورد كاربرد جديد را فراهم كند؟
براي پاسخ به سوال  ،3الزم است اجزاي اصلي روش پيشنهادي كه در فرآيند استفاده مجدد
دخالت و تأثير دارند مورد ارزيابي قرار گيرند .بهمين منظور ،الگوريتم حاشيهنويسي ،معيار شباهت مورد
كاربرد و الگوريتم تطبيق در بخشهاي جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفتهاند.
 4-2آمادهسازی مخزن معنایی مدلها
بمنظور آمادهسازي مخزن معنايي مدلها بايد مجموعهاي از نمونه برنامههاي كاربردي تحت وب
شناسايي و انتخاب شده و مدلهاي  UMLآنها براساس فرآيند پيشنهادي به بازنمايي معنايي تبديل
شود و در نهايت در يک مخزن با ويژگيهاي مورد نظر ذخيره گردد .ضمنا عمل حاشيهنويسي نيز بايد بر
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روي اين مدلها انجام شود .در اين بخش ،ابتدا مجموعه دادهاي كه براي انجام آزمايشها آماده شده است
معرفي و سپس فرآيند حاشيهنويسي مدلها ارزيابي ميشود.
 4-2-1مجموعه داده
عليرغم اينکه  UMLرايجترين زبان مدلسازي در مهندسي نرمافزار است ،متأسفانه هيچ مجموعه
داده استانداردي از مدلهاي  UMLوجود ندارد كه بتوان براي انجام آزمايشها از آن استفاده كرد .در
نتيجه ،بمنطور ارزيابي روش پيشنهادي ،يک مجموعه داده شامل مدلهاي برنامههاي كاربردي تحت وب
جمعآوري شد .اين مدلها عبارتند از:
 مدلهاي مربوط به  13برنامه كاربردي تحت وب كه بر اساس روشگان  UWEمدلسازي شدهاند.
اين مدلها از پايگاه UWE1دانلود شدهاند.
 توصيف مربوط به  27برنامه كاربردي ديگر از منابعي نظير كتابهاي مربوط به  UMLو مدل-
سازي شيءگرا ] [216216, 217217, 218218جمعآوري شده و مدلهاي مربوطه بصورت دستي
در ابزار MagicDraw2ايجاد شدهاند.


توصيف نيازمنديهاي مربوط به  10برنامه كاربردي ديگر از توسعهدهندگان UCDB

][219219دريافت شده و مدلهاي آنها بصورت دستي در ابزار  MagicDrawايجاد شدهاند.
در نهايت ،مجموعه دادهاي شامل مدلهاي مربوط به  50نمونه برنامه كاربردي تحت وب آماده
شد و مترجم توسعه داده شده بر روي فايلهاي مربوط به اين مدلها اجرا شده و سهگانههاي RDF

حاصل ،در مخزن معنايي مدلها ذخيره شده است.در جدول 1-4جدول  1-4آماري درباره اين فرآيند
ارائه شده است.
جدول  1-4آماري درباره فرآيند بازنمايي معنايي مدلها

1http://uwe.pst.ifi.lmu.de/
2http://www.nomagic.com/products/magicdraw.html
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تعداد نمونه برنامههاي كاربردي ورودي

60

تعداد سهگانههاي حاصل از بازنمايي معنايي 156364
زمان ايجاد بازنمايي معنايي (ميليثانيه)
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 4-3آمادگی وب معنایی
از آنجا كه روش پيشنهادي از وب معنايي به عنوان بستري براي تأمين نيازهاي اطالعاتي خود
استفاده ميكند ،الزم است ميزان آمادگي منابع وب معنايي براي پاسخگويي به اين نيازها مورد سنجش
قرار گيرد .بدين منظور ،آزمايشي انجام شده است تا مشخص شود براي چند درصد از كالسهاي موجود
در مخزن ميتوان يک تعريف مناسب بر روي منابع وب معنايي پيدا نمود .همچنين براي چند درصد از
اين كالسها ،ميتوان خصيصههاي مناسبي از وب معنايي استخراج كرد .از آنجا كه وب معنايي شامل
منابع متعدد و گستردهاي است ،امکان جستجو بر روي كل وب معنايي وجود ندارد .در نتيجه در اين
آزمايش ،دو منبع مشخص به عنوان نماينده وب معنايي مورد استفاده قرار گرفتهاند:
 موتور جستجوي  :SWOOGLE1اين موتور جستجو ،اسناد وب معنايي را از وب جمعآوري و
نمايه كرده و امکانات خوبي براي جستجو بر روي آنها فراهم ميكند .در اين آزمايش ،براي پيدا
كردن يک كالس خاص به اسم  Xو همچنين خصيصههاي آن ،بطور خودكار جستجويي بر روي
 SWOOGLEانجام ميشود تا هستانشناسيهايي كه شامل تعريفي از مفهوم  Xهستند بازيابي
شود .در واقع ،جستجويي بر اساس كلمه كليدي  Xانجام ميشود .هستانشناسيهايي كه بدين
طريق بازيابي شدهاند ،در يک مخزن محلي ذخيره شده و سپس ،با استفاده از پرس و جوهاي
 SPARQLشبيه آنچه در شکل 3-4شکل  3-4نشان داده شده است ،جستجو بر روي اين مخزن
انجام ميشود و كالسهاي مورد نظر بهمراه خصيصههايشان بازيابي ميشوند .الزم به ذكر است
كه پرس و جوي شکل 3-4شکل  ،3-4شکل سادهاي از پرس و جويي است كه در اين آزمايش
مورد استفاده قرار گرفته است .برخي جزئيات فني وجود دارد كه بر اساس آن ميتوان اين پرس
و جو را اصالح كرد تا نتايج بيشتري برگردانده شود .به عنوان مثال ،در برخي از هستانشناسيها
1http://swoogle.umbc.edu/
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براي تعريف يک كالس ،بجاي مسند  ،rdfs:Classاز مسند  owl:Classاستفاده شده است .مي-
توان پرس و جوي شکل 3-4شکل  3-4را تغيير داد و با استفاده از عملگر اجتماع 1،عمل
جستجو را برحسب هر دو مسند فوق انجام داد .چنين تغييراتي ،اندازه و پيچيدگي پرس و جو را
افزايش و ميزان  recallآن را بهبود ميدهند.
 ابر پروژه  .LOD2يکي از منابع غني بر روي وب معنايي ،ابر  LODاست كه ميتوان با ارسال
پرس و جوهاي  SPARQLبه درگاه آن 3،به جستجو بر روي دادههايش پرداخت .براي پيدا كردن
يک كالس خاص بهمراه خصيصههايش ،پرس و جويي مشابه آنچه در شکل 3-4شکل  3-4نشان
داده شده است بطور خودكار به درگاه  LODارسال شده و نتايج آن كه شامل شناسههاي URI

مربوط به كالسها و خصيصههاي مورد نظر هستند ،بازيابي شده است.
{ SELECT ?CL ?attribute WHERE
?CL rdf:type
rdfs:Class .
?CL rdfs:label
”“Student
} OPTIONAL { ?attribute rdfs:domain ?CL .
}
شکل  .3-4يک پرس و جوي  SPARQLبراي بازيابي كالس ’ ‘Studentبهمراه خصيصههاي آن

در اين آزمايش ،يک مجموعه شامل  50كالس از كالسهاي موجود در مخزن معنايي مدلها به
عنوان دادههاي تست انتخاب شدهاند .براي هر كالس ،هر دو منبع فوق مورد جستجو قرار گرفته و
كالسهاي معادل كالس مورد نظر ،بهمراه خصيصههايشان بازيابي شدهاند .نتايج اين آزمايش در جدول
2-4جدول  2-4نشان داده شده است .همانطور كه در اين جدول ديده ميشود ،براي  %94كالسهاي
مورد آزمون ،حداقل يک كالس معادل از طريق جستجو بر روي  SWOOGLEبدست آمده است.
همچنين براي  %88از كالسهاي مورد آزمون ،حداقل يک خصيصه از اين طريق پيدا شده است .در مورد
جستجو بر روي ابر  ،LODاين مقادير به ترتيب برابر  %72و  %50ميباشد .به عنوان مثال ،براي دو كالس

1Union
2Linking Open Data
3http://lod.openlinksw.com/sparql
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آزمون با نامهاي ’ ‘Dateو ’ ،‘Artistبرخي از خصيصههايي كه از طريق موتور جستجوي SWOOGLE

بازيابي شدهاند در جدول 3-4جدول  3-4نشان داده شده است.
جدول  2-4نتايج آزمايش آمادگي وب معنايي
جستجو بر روي ابر

جستجو از طريق
موتور جستجوي

LOD

SWOOGLE

كالسهاي داراي معادل در وب معنايي

94%

72%

كالسهايي با حداقل يک خصيصه در وب معنايي

88%

50%

جدول  3-4برخي از نتايج جستجو بر روي موتور جستجوي
نام كالس
Date
Artist

SWOOGLE

نام خصيصهها
day, month, year, laterThan, date
artist_description, birthday, collaborated_with, currentProject,
gender, hasAddress, hasFax, nativeLanguage, phone, weblog

عالوه بر نتايجي كه در جدول 2-4جدول  2-4نشان داده شده است ،الزم است زمان اجراي
رويههايي كه براي جستجو بر روي دو منبع وب معنايي ارائه شده است نيز ارزيابي شود .در مورد جستجو
بر روي  ،SWOOGLEزمان اجرا شامل زمان اجراي هر يک از مراحل زير ميباشد:
 .1جستجو براي هستانشناسيهايي كه شامل كلمه كليدي مورد نظر ميباشند.
 .2دانلود هستانشناسيهاي حاصل از جستجو
 .3ذخيره هستانشناسيها در مخزن محلي
 .4اجراي پرس و جوي  SPARQLبر روي مخزن معنايي
الزم به ذكر است كه در اين آزمايش ،در مرحله دوم ،ليست هستانشناسيها تا زماني كه 10
هستانشناسي با موفقيت دانلود شوند يا اينکه ليست به انتها برسد ،پردازش شده است .براي دانلود هر
هستانشناسي ،نسخهاي كه بصورت محلي در پايگاه  SWOOGLEذخيره شده دانلود شده است .اين امر،
در مقايسه با دانلود هستانشناسي از پايگاه اصلي آن ،داراي چند مزيت است:
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 از آنجايي كه  SWOOGLEهستانشناسيهايي كه اندازهشان از حد مشخصي كمتر است را
بصورت محلي ذخيره ميكند 1،دانلود نسخه محلي ،تضميني در رابطه با زمان دانلود هستان-
شناسيها فراهم ميكند .در نتيجه از اينکه زمان اجرا بواسطه دانلود هستانشناسيهاي خيلي
بزرگ هدر رود ،جلوگيري ميشود ،چرا كه اساسا اين هستانشناسيها نسخه محلي ندارند و در
نتيجه واحد دانلود كننده از آنها صرف نظر ميكند.
 از آنجا كه همه هستانشناسيها از يک منبع (پايگاه  )SWOOGLEدانلود ميشوند ،زمان دانلود
نسبتا يکنواخت و قابل تخمين خواهد بود.
 دانلود نسخه محلي احتمال مواجهه با پيوندهاي شکسته2يا مرده3را كاهش ميدهد.
زمان اجراي هر مرحله براي هر يک از  50كالس مورد آزمون اندازهگيري شده و مقدار متوسط
محاسبه شده است .نتايج در جدول 4-4جدول  4-4نشان داده شده است .همانطور كه در اين جدول
ديده ميشود ،متوسط زمان اجرا براي جستجو از طريق  SWOOGLEدر حدود  15ثانيه است و زمان
دانلود هستانشناسيها ،سهم عمدهاي در اين زمان دارد .زمان متوسط جستجو بر روي  ،LODكه صرفا
نيازمند ارسال پرس و جوي  SPARQLو بازيابي جواب ميباشد ،برابر  13ثانيه است كه كمي بهتر از
جستجو در  SWOOGLEاست .با اين حال ،اگر بنا باشد نتايج جستجوي هر يک از اين دو رويه ،به مخزن
هستانشناسيها افزوده و در آينده مورد استفاده قرار گيرد ،جستجو در  SWOOGLEمفيدتر خواهد بود
چرا كه بواسطه آن ،هستانشناسيهاي كاملي بازيابي و به مخزن افزوده ميشوند ،در حاليکه نتيجه
جستجو در  LODصرفا تعدادي سهگانه  RDFاست و نه اسناد يا هستانشناسيهاي كامل.
اين آزمايش نشان ميدهد كه رويههاي ارائه شده براي جستجو بر روي وب معنايي ،براي استفاده
در حالت تعاملي ،خيلي مناسب نيستند .اما با اين حال ،ديدگاه ما اين است كه با استفاده از روش ارائه
شده ،به مرور كه مخزن هستانشناسيها غني شده و نتايج جستجوهاي قبلي بر روي وب معنايي به آن

 1در زمان اجراي آزمايشها ،اين حد آستانه برابر  5مگابايت ميباشد.
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2Broken links
3Dead links

افزوده ميشود ،قابليت پاسخگويي آن نيز افزايش يافته و نياز به جستجو بر روي وب معنايي كاهش مي-
يابد .هرچه مخزن محلي غنيتر باشد ،احتمال اينکه نيازهاي اطالعاتي آتي را پاسخ دهد بيشتر ميشود و
در نتيجه ،زمان اجراي جستجو بر روي وب معنايي ،اثر كمتري خواهد داشت.
جدول  4-4زمان اجراي دو رويه جستجو بر روي وب معنايي
متوسط زمان اجرا (ميليثانيه)
جستجو از طريق موتور جستجوي

SWOOGLE

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

مجموع

2145

14387

534

118

15184

جستجو بر
روي ابر LOD
13160

در مجموع ،نتايج اين آزمايش ،پاسخ مثبتي به سوال شماره ( 1بخش  )4-1ميدهد .به بيان
ديگر ،فضاي دادهاي كه وب معنايي فراهم ميكند ،براي پاسخ به نيازهاي اطالعاتي روش پيشنهادي
اميدواركننده است .در اين آزمايش ،تنها دو نمونه از منابع وب معنايي مورد استفاده قرار گرفت ،در حالي
كه منابع ديگري نظير موتور جستجوي  Sindice1وجود دارد كه آنها نيز ميتوانند در اين امر مورد
استفاده قرار گيرند .همچنين ،ديدگاه ما اين است كه ميتوان با بهبود پرس و جوهاي مورد استفاده ،نتايج
جستجو را تقويت كرد .براي اين منظور الزم است پرس و جوهايي ايجاد شود كه روشهاي مختلفي كه
براي تعريف يک كالس يا خصيصه ميتواند استفاده شود را پوشش دهند.
 4-4حاشیهنویسی مدلها
بمنظور ارزيابي الگوريتم ارائه شده براي حاشيهنويسي مدلها ،آزمايشي انجام شده است كه در
اين بخش توضيح داده ميشود .در اين آزمايش 20 ،نمودار فعاليت از  3نمونه برنامه كاربردي تحت وب،
از بين مدلهاي موجود در مخزن معنايي مدلها انتخاب شده است .ابتدا اين نمودارهاي فعاليت بصورت
دستي و توسط شركت كنندگان در آزمايش ،حاشيهنويسي شدند .براي اين كار از هر فرد خواسته شده
برچسبهاي موجود در هر نمودار فعاليت را با موجوديتهاي مناسب از مدلهاي مربوط به آن برنامه
1http://sindice.com
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كاربردي حاشيهنويسي كند .موجوديتهاي مجاز نيز عبارتند از كالسهايي كه در نمودار كالس تعريف
شدهاند ،خصيصههاي اين كالسها و همچنين عاملهاي موجود در نمودار مورد كاربرد مربوطه.
نتايج حاشيهنويسي دستي به عنوان استاندارد طاليي 1در نظر گرفته شده است كه برخي
اطالعات مربوط به آن در جدول 5-4جدول  5-4و جدول 6-4جدول  6-4نشان داده شده است .الزم به
ذكر است كه بطور متوسط ،هر نمودار فعاليت موجود در استاندارد طاليي داراي  10حاشيهنويسي مي-
باشد .همانطور كه در جدول 6-4جدول  6-4ديده ميشود ،در حدود  %91حاشيهنويسيهاي استاندارد
طاليي از نوع حاشيهنويسيهاي متصل ،يعني از انواع  1تا  ،5هستند كه تطبيق آنها توسط الگوريتم
تطبيق ارائه شده پشتيباني ميشود .همچنين ،تقريبا  %79اين حاشيهنويسيهاي متصل (كه  %72كل
حاشيهنويسيها هستند) از انواع  1و  2هستند .اين بدان معناست كه تطبيق موفق اين نوع حاشيهنويسي-
ها نقش بسزايي در موفقيت كل الگوريتم تطبيق دارد.

1Golden Standard
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جدول  5-4اطالعاتي درباره بخشي از استاندارد طاليي براي ارزيابي الگوريتم حاشيهنويسي
نام برنامه كاربردي تحت
وب

عنوان نمودار فعاليت

Philoponella

تعداد حاشيهنويسي-
ها

Browse LinkInfos

14

Add Image

5

Add Friend

7

Add Favorite

6

Add Comment

26

Adapt Suggestions

6

ChangeBrowseSettings

9

Adapt LinkList

9

VoteMovie

8

SelectTheaters

4

Register

10

Register2

14

IMDB

Rate Comment

6

Logout

1

Login

5

CommentMovie

8

Buy Ticket

12

CreateContact

18

DeleteContact

7

UpdateContact

18

Address Book with
Content Updates

جدول  6-4اطالعاتي درباره استاندارد طاليي براي ارزيابي الگوريتم حاشيهنويسي
تعداد

درصد

حاشيهنويسيهاي نوع 1

62

32

حاشيهنويسيهاي نوع 2

77

40

حاشيهنويسيهاي نوع 3

18

9

حاشيهنويسيهاي نوع 4

13

7

حاشيهنويسيهاي نوع 5

6

3

حاشيهنويسيهاي از انواع ديگر

17

9

كل حاشيهنويسيها

193

100
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پس از آمادهسازي استاندارد طاليي ،الگوريتم حاشيهنويسي ارائه شده بر روي نمودارهاي فعاليت
مورد آزمون اجرا شده و نتايج آن با استاندارد طاليي مقايسه شده است .همانطور كه در شکل 4-4شکل
 4-4نشان داده شده است ،كمترين مقدار  precisionو  ،recallبه ترتيب برابر  %80و  %71است.
همچنين مقدار متوسط  recall ،precisionو  f-measureبه ترتيب برابر  %97 ،%98و  %97ميباشد كه
انحراف معيار آنها نيز به ترتيب برابر  %8 ،%5و  %5است .اين بدان معناست كه الگوريتم حاشيهنويسي
ارائه شده ،با توجه به استاندارد طاليي ،از دقت و كارايي بسيار خوبي برخوردار است .بعالوه ،زمان متوسط
براي حاشيهنويسي يک نمودار فعاليت برابر  230ميليثانيه است كه نشان ميدهد الگوريتم ارائه شده از
ديدگاه زمان اجرا ،كارايي خوبي دارد .نکته آخر اينکه همانطور كه در بخش  3-2-3-2اشاره شد ،بهتر
است تعداد حاشيهنويسيهاي ايجاد شده براي يک برچسب ،عدد كوچکي باشد .در ارتباط با اين موضوع،
الزم به ذكر است كه در اين آزمايش ،براي برچسبهايي كه داراي حداقل يک حاشيهنويسي بودهاند،
تعداد متوسط حاشيهنويسيهاي ايجاد شده برابر  1.1حاشيهنويسي بوده است كه نشان ميدهد الگوريتم
ارائه شده ،از اين منظر نيز اميدواركننده است.

شکل  .4-4نتايج ارزيابي الگوريتم حاشيهنويسي نمودار فعاليت
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به عنوان مثال ،نمودار فعاليت ’ ‘CreateContactاز برنامه كاربردي ’ ‘AddressBookدر شکل
5-4شکل  5-4نشان داده شده است .حاشيهنويسيهاي انجام شده بصورت دستي (توسط فرد خبره) در
اين شکل شمارهگذاري شدهاند و جزئياتشان در جدول 7-4جدول  7-4ذكر شده است .خوشبختانه،
الگوريتم حاشيهنويسي ارائه شده در تشخيص همه اين حاشيهنويسيها موفق عمل كرده است.
اگرچه نتايج ارزيابي الگوريتم حاشيهنويسي نشان از كارايي خوب و دقت باالي آن دارد اما اين
الگوريتم دو نقطه ضعف اصلي دارد .نخست آنکه چون الگوريتم حاشيهنويسي از تطبيق  N-gramبراي
مقايسه برچسب عناصر نمودار فعاليت و نام كالسها ،خصيصهها و عاملها استفاده ميكند ،نسبت به
تفاوتهاي متني حساسيت دارد .به عنوان مثال ،اگر در نمودار فعاليت نشان داده شده در شکل 5-4شکل
 5-4برچسب ’ ‘postalAddrMainبا برچسب ’ ‘postalAddressMainجايگزين شود ،آنگاه الگوريتم
حاشيهنويسي نميتواند برچسب جديد را با خصيصه ’ ‘postalAddrMainاز كالس ’ ‘Contactحاشيه-
نويسي كند ،در حالي كه چنين حاشيهنويسي ميتواند درست تلقي شود.
نقطه ضعف دوم الگوريتم حاشيهنويسي آن است كه اگر در مدلهاي يک برنامه كاربردي
عناصري با نامهاي يکسان وجود داشته باشد آنگاه ممکن است مقصد يک حاشيهنويسي بطور نادرست
تشخيص داده شود .به عنوان نمونه فرض كنيد نمودار كالس يک برنامه كاربردي شامل دو كالس
’ ‘Bookو ’ ‘DVDميباشد و هر دو كالس نيز خصيصهاي با نام ’ ‘titleدارند .حال اگر برچسب يک
نمودار فعاليت شامل كلمه ’ ‘titleباشد ،ممکن است الگوريتم حاشيهنويسي نتواند بدرستي تشخيص دهد
كه كلمه ’ ‘titleبايد با خصيصه ’ ‘titleاز كدام يک از دو كالس فوق حاشيهنويسي شود.
براي رفع نقطه ضعف اول ،الزم است بجاي استفاده از تطبيق قطعي  N-gramها از يک روش
تطبيق غيرقطعي استفاده شود كه بتواند از تغييرات محدود و جزئي چشمپوشي كند .همچنين براي آنکه
اين نقطه ضعف اثر كمتري روي نتايج الگوريتم حاشيهنويسي داشته باشد ،الزم است كه عبارات و لغاتي
كه در برچسبهاي نمودارهاي فعاليت استفاده شدهاند ،حتي االمکان با نامهاي كالسها ،خصيصهها و
عاملها سازگار و منطبق باشند .به عنوان مثال ،اگر نام خصيصه يک كالس برابر ’ ‘last_nameاست ،در
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نمودارهاي فعاليت مرتبط با آن ،براي ارجاع به اين خصيصه از عبارت ’ ‘familyيا ’ ‘surnameاستفاده
نشده باشد.
باور ما بر اين است كه اين الزامات ،انتظارات فوقالعادهاي نيستند و رعايت آنها توسط طراحان
مدلها امري سخت ،پيچيده و نامتداول نيست .همچنين ،اين نيازمنديها تنها مربوط به روش ارائه شده
نميباشد و هر روش ديگري هم كه بخواهد پردازشهاي خودكاري را در اين سطح ،بر روي مدلها فراهم
كند نسبت به سازگاري بين عناوين و لغات بکاررفته در مدلها حساس خواهد بود .حتي اگر قرار باشد
نمودارهاي فعاليت مورد نظر توسط برنامهنويسان به كد تبديل شوند ،وجود اين قبيل ناسازگاريها ،منجر
به ابهام و پيادهسازي غيردقيق ميشود .در نتيجه ،هرچه مدلهايي كه در مخزن معنايي مدلها قرار مي-
گيرند از سازگاري و دقت بيشتري برخوردار باشند ،عمل حاشيهنويسي نيز موفقتر خواهد بود و در نتيجه
كل روش ارائه شده اميدواركنندهتر ميباشد.
براي رفع مشکل دوم ،يعني تشخيص مقصد يک حاشيهنويسي ،الگوريتم حل تعارض ارائه شده
است كه از مفهوم اولويت استفاده ميكند .قواعد سادهاي كه براي انتساب اولويت به حاشيهنويسيها ارائه
شده مبتني بر اين ايده است كه براي تشخيص درست مقصد يک حاشيهنويسي ،بايد نه تنها به برچسب
مورد نظر ،بلکه به زمينه و موضوع كل نمودار فعاليت توجه كرد و در ضمن ،نام يک نمودار فعاليت
انعکاسدهنده زمينه و موضوع آن ميباشد .اگر دو عنصر براي مقصد يک حاشيهنويسي قابل انتخاب
باشند ،آنگاه عنصري كه با زمينه مرتبطتر و از لحاظ مفهومي به آن نزديکتر باشد از اولويت بيشتري
برخوردار است.
به عنوان نمونه در مثالي كه پيشتر ذكر شد ،اگر نام مورد كاربرد مربوط به نمودار فعاليت مورد
نظر برابر ’ ‘Buy DVDباشد آنگاه مقصد حاشيهنويسي ،خصيصه ’ ‘titleاز كالس ’ ‘DVDاست و اگر نام
اين مورد كاربرد برابر ’ ’Buy Bookباشد آنگاه مقصد حاشيهنويسي برابر خصيصه ’ ‘titleاز كالس ’‘Book

است .مشخص است كه اگر نام مورد كاربرد برابر ’ ‘Buy Productباشد ،آنگاه هر دو گزينه موجود مي-
توانند به عنوان مقصد حاشيهنويسي انتخاب شوند و گزينه صحيح براي الگوريتم قابل تشخيص نميباشد.
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بهر حال ،با توجه به اهميت و نقش الگوريتم حل تعارض ،الزم است عملکرد اين الگوريتم مورد
ارزيابي قرار گيرد .اين امر ،در قسمت بعد توضيح داده شده است.

شکل  .5-4نمودار فعاليت ’ ‘CreateContactبه همراه حاشيهنويسيهاي آن
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جدول  7-4جزئيات حاشيهنويسيهاي نمودار فعاليت
شماره

برچسب

’‘CreateContact

مقصد حاشيهنويسي

نوع حاشيهنويسي

1

CreateContact

كالس

Contact

1

2

CreateContactButtonPressed

كالس

Contact

1

3

ContactDateInput

كالس

Contact

1

4

name

خصيصه  nameاز كالس

Contact

2

5

email

خصيصه  emailاز كالس

Contact

2

6

postalAddrMain

7

postalAddrAlternative

8

phoneMain

9

phoneAlternative

10

newContact

خصيصه  postalAddrMainاز كالس
Contact
 postalAddrAlternativeاز

خصيصه

كالس

Contact

خصيصه  phoneMainاز كالس
خصيصه

Contact
 phoneAlternativeاز كالس

2
2
2
2

Contact
كالس Contact

1

11

reEditingContact

كالس

Contact

1

12

saveNewContact

كالس

Contact

1

13

newContact

كالس

Contact

1

14

showAddressBook

كالس  AddressBookكه با كالس
 Contactرابطهاي از نوع
 Associationدارد

3

15

newContact

كالس

Contact

1

15

saveContact

كالس

Contact

1

17

searchForContactInAddressBook

كالس

Contact

1

18

كالس  AddressBookكه با كالس
 Contactرابطهاي از نوع
searchForContactInAddressBook
 Associationدارد

3

 4-5الگوریتم حل تعارض حاشیهنویسی
در اين بخش ،جزئيات بيشتري درباره عملکرد الگوريتم ارائه شده براي حل تعارض حاشيه-
نويسيها بيان ميشود .آزمايشي كه در بخش قبل گزارش شده است شامل حاشيهنويسي  20نمودار
فعاليت ميباشد .در اين آزمايش ،الگوريتم حل تعارض ،در مجموع  53مرتبه (يعني براي  53برچسب
مختلف) فراخواني شده است .به بيان ديگر ،بطور متوسط براي هر نمودار فعاليت ،اين الگوريتم  3مرتبه
فراخواني شده است .همچنين اين فراخوانيها ،در مجموع منجر به حذف  84حاشيهنويسي شده است.
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به عنوان يک مثال ،نمودار فعاليت ’ ‘Add Imageدر شکل 6-4شکل  6-4نشان داده شده است.
اين نمودار شامل دو برچسب ’ ‘nameاست كه الگوريتم حاشيهنويسي ،ابتدا براي هر كدام از اين
برچسبها  5حاشيهنويسي ايجاد كرده است .تفاوت اين حاشيهنويسيها در مقصدهاي آنها است كه
عبارتند از :خصيصه ’ ‘nameاز كالسهاي ’ ‘Keyword’ ،‘LinkInfo’ ،‘LinkCategory’ ،‘Imageو
’ .‘Userجهت سهولت درک اين حاشيهنويسيها ،نمودار كالس مربوطه در شکل 7-4شکل  7-4نشان
داده شده است .اگر چه همه اين  5كالس داراي خصيصهاي با نام ’ ‘nameهستند اما الگوريتم حل
تعارض ،به حاشيهنويسي اول سطح اولويت متوسط را انتساب داده است ،چرا كه مفهوم ’ ‘Imageدر نام
مورد كاربرد مربوطه (مورد كاربرد ’ )‘Add Imageذكر شده است .بعالوه ،الگوريتم حل تعارض ،به 4
حاشيه نويسي باقيمانده سطح اولويت كم را انتساب داده است .در نتيجه اين  4حاشيهنويسي حذف شده
و تنها حاشيهنويسي اول باقي مانده است كه نتيجه درستي هم ميباشد.
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شکل  .6-4نمودار فعاليت

’‘Add Image

شکل  .7-4نمودار كالس مربوط به سيستم ’‘Philoponella

به عنوان يک مثال ديگر ،نمودار فعاليت ’ ‘Browse LinkInfosدر Error! Reference source

not found.شکل  8-4نشان داده شده است .اين نمودار شامل يک برچسب ’ ‘userNameاست كه
الگوريتم حاشيهنويسي 7 ،حاشيهنويسي مختلف براي آن ايجاد كرده است 2 :حاشيه نويسي براي كلمه
’ ‘userو  5حاشيهنويسي هم براي كلمه ’ .‘Nameدر مورد كلمه ’ ‘userمقصد يکي از حاشيهنويسيها
كالس ’ ‘Userو مقصد حاشيهنويسي دوم عامل ’ ‘Userاست .الگوريتم حل تعارض ،به هر دو حاشيه-
نويسي سطح اولويت كم انتساب داده است .با اين حال ،بر اساس قاعده سوم از قواعد مربوط به پااليش
حاشيهنويسيها ،حاشيهنويسي دوم حذف شده و حاشيهنويسي نخست باقي مانده است كه درست هم
ميباشد .در مورد كلمه ’ 5 ،‘nameحاشيهنويسي ايجاد شده كه مقصدهاي آنها خصيصه ’ ‘nameاز
كالسهاي ’ ‘Keyword’ ،‘LinkInfo’ ،‘LinkCategory’ ،‘Imageو ’ ‘Userميباشد .از بين اين 5
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حاشيهنويسي ،مورد سوم داراي سطح اولويت متوسط است چرا كه نام كالس ’ ‘LinkInfoدر مجموعه
مفاهيم مورد كاربرد مربوطه وجود دارد .حاشيهنويسي پنجم داراي سطح اولويت زياد ميباشد چرا كه
برچسب ’ ‘userNameشامل نام كالس ’ ‘Userكه داراي خصيصه ’ ‘nameاست ميباشد .همچنين 3
حاشيهنويسي باقيمانده داراي سطح اولويت كم ميباشند .در نتيجه الگوريتم حل تعارض 4 ،حاشيهنويسي
اول را حذف كرده و مورد پنجم را به عنوان حاشيهنويسي مناسبتر انتخاب كرده است .در اين مثال هم،
الگوريتم حل تعارض درست عمل كرده است .الزم به ذكر است كه در اين مثال ،هر دو كالس
’ ‘LinkInfoو ’ ‘Userداراي خصيصه ’ ‘nameهستند اما نام كالس ’ ‘Userدر خود برچسب  Lو در كنار
نام خصيصه ’ ‘nameظاهر شده است در حاليکه نام كالس ’ ‘LinkInfoدر نام مورد كاربرد و نمودار
فعاليت مربوطه ظاهر شده است .با توجه به اينکه فاصله فيزيکي محل ظهور كالس ’ ‘Userبا محل وقوع
خصيصه ’ ،‘nameدر مقايسه با فاصله كالس ’ ‘LinkInfoو خصيصه ’ ‘nameكمتر است ،كالس ’‘User

را ميتوان نماينده بهتري براي زمينه برچسب  Lبحساب آورد و در نتيجه آن را مالک اين خصيصه
دانست .اين امر ،در واقع ايدهاي كه الگوريتم حل تعارض بر اساس آن رفتار كرده است را توضيح ميدهد.
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شکل  8-4نمودار فعاليت

’‘Browse LinkInfos

براي آنکه نقش الگوريتم حل تعارض در كيفيت نتايج الگوريتم حاشيهنويسي مشخص شود،
آزمايش ديگري انجام شده است .در اين آزمايش ،الگوريتم حاشيهنويسي بر روي همان مجموعه داده
آزمون مربوط به آزمايش قبل تکرار شده است ،اما اين بار از الگوريتم حل تعارض استفاده نشده است و در
نتيجه همه حاشيهنويسيهاي توليد شده توسط الگوريتم حاشيهنويسي ،حفظ شده و به عنوان جواب
برگردانده شده و با استاندارد طاليي آزمايش قبل مقايسه شدهاند .نتايج اين آزمايش در شکل 9-4شکل
 9-4و جدول 8-4جدول  8-4نشان داده شده است.
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تحليل نتايج نشان ميدهد كه تعداد زيادي حاشيهنويسيهاي نادرست در بين نتايج وجود دارد.
در نتيجه در مقايسه با آزمايش قبلي ،مقدار متوسط  precisionو  f-measureبه ترتيب از  %98به  %79و
از  %97به  %85كاهش يافته است ،اما  recallتغييري نکرده است .عدم تغيير  recallبه معناي آن است
كه هيچ يک از حاشيهنويسيهايي كه در آزمايش قبلي توسط الگوريتم حل تعارض حذف شده بودند،
حاشيهنويسيهاي درستي نبودهاند .به بيان ديگر ،الگوريتم حل تعارض ،هيچ حاشيهنويسي درستي را به
اشتباه حذف نکرده است.
اين آزمايش نشان ميدهد الگوريتم حل تعارض ،تأثير قابل توجهي روي افزايش precision

الگوريتم حاشيهنويسي دارد و در عين حال تأثير خاصي روي كاهش  recallندارد .در نتيجه ميتوان گفت
استفاده از الگوريتم ارائه شده براي حل تعارض در الگوريتم حاشيهنويسي موجب افزايش دقت و كيفيت
آن ميشود.

شکل  .9-4نتايج ارزيابي الگوريتم حاشيهنويسي بدون استفاده از الگوريتم حل تعارض حاشيهنويسي
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جدول  8-4ارزيابي نقش الگوريتم حل تعارض در الگوريتم حاشيهنويسي
الگوريتم حاشيهنويسي
بهمراه الگوريتم حل تعارض

الگوريتم حاشيهنويسي بدون
الگوريتم حل تعارض

مقدار متوسط )%( Precision

98

79

مقدار متوسط )%( Recall

97

97

مقدار متوسط )%( F-measure

97

85

كمترين مقدار )%( Precision

80

38

كمترين مقدار )%( Recall

71

71

كمترين مقدار )%( F-measure

83

55

 4-6الگوریتم تشخیص مفاهیم و رفتار مورد کاربرد
بمنظور ارزيابي الگوريتم ارائه شده براي تشخيص مفاهيم و رفتار مورد كاربرد ،آزمايشي انجام شد
كه در اين قسمت توضيح داده ميشود .در اين آزمايش ،مجموعهاي شامل  475مورد كاربرد از مخزن
مدلها استخراج شده و از شركت كنندگان خواسته شده است كه براي هر مورد كاربرد ،كلمهاي را در نام
آن مشخص كنند كه مشخص كننده رفتار آن مورد كاربرد باشد .همچنين كلمه يا كلماتي در نام مورد
كاربرد كه مفاهيم مورد كاربرد را مشخص ميكنند .از شركت كنندگان خواسته شده است كه در

تشخيص مفاهيم مورد كاربرد ،اين نکته را در نظر داشته باشند" :يک لغت  Cدر نام مورد كاربرد ،يک
مفهوم براي آن مورد كاربرد ميباشد ،بشرطي كه لغت  Cگزينه مناسبي براي نامگذاري يک كالس در
نمودار كالس سيستم مربوطه ،يا خصيصهاي از يک كالس و يا نام يک عامل در نمودار مورد كاربرد
باشد".
الزم به ذكر است كه در بين موارد كاربرد انتخاب شده براي آزمايش 9 ،مورد كاربرد وجود دارد
كه فاقد رفتار صريح ميباشند ،به عنوان مثال مورد كاربرد ’ ‘Homeيا ’ .‘Customer Statisticsاگرچه
ممکن است گفته شود كه رفتار اين موارد كاربرد بطور ضمني بيان شده و براي انسان قابل حدس است و
احتماال منظور از ’ ‘Homeهمان ’ ‘Show Homeاست و رفتار ’ ‘showمد نظر است ،اما بهرحال از آنجا
كه در نام اين موارد كاربرد هيچ اشاره صريحي به رفتارشان نشده است طبيعي است كه الگوريتم
تشخيص رفتار كه بر اساس نام موارد كاربرد عمل ميكند قادر به تشخيص اين رفتارهاي ضمني و پنهان
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نميباشد .به همين دليل در ارزيابي نتايج ،اين موارد كاربرد فاقد رفتار در نظر گرفته شده و چنانچه
الگوريتم مورد نظر هيچ رفتاري تشخيص نداده است عملکرد آن درست در نظر گرفته شده است .به
عنوان مثال براي دو مورد كاربرد ’ ‘Homeو ’ ‘Customer Statisticsهيچ رفتاري تشخيص داده نشده
است .در برخي موارد نيز الگوريتم تشخيص رفتار ،اشتباه عمل كرده است و اين موارد در حکم مثبت
نادرست 1در نظر گرفته شدهاند .مثال براي دو مورد كاربرد ’ ‘damage statisticsو ’‘lost password

الگوريتم تشخيص رفتار به اشتباه كلمات ’ ‘damageو ’ ‘lostرا به عنوان رفتار مورد كاربرد تشخيص
داده است .همچنين در موارد محدودي ،الگوريتم پيشنهادي به اشتباه ،هيچ رفتاري را براي مورد كاربرد
تشخيص نداده است ،مثال براي مورد كاربرد ’ ‘Unarchive Clinical Recordsيا ’.‘Backup data
بررسي دقيقتر نشان ميدهد كه ضعف ابزار برچسبزننده نقش كلمات و عدم پوشش كلماتي نظير
’ ‘backupمنجر به چنين اشتباهاتي شده است.
نتايج بدست آمده از شركت كنندگان به عنوان استاندارد طاليي در اين آزمايش مورد استفاده
قرار گرفته است .الگوريتم ارائه شده براي تشخيص مفاهيم و رفتار مورد كاربرد ،بر روي تک تک مورد
كاربردهاي آزمون اجرا شده و نتايج آن با استاندارد طاليي مقايسه شده است .با توجه به اينکه براي
استفاده از اين الگوريتم ،ابتدا بايد مقدار پارامتر چاشني را تنظيم كرد ،در اين آزمايش 9 ،مقدار مختلف به
عنوان چاشني مورد بررسي قرار گرفته است .اين مقادير بهمراه نتايج آزمايش در جدول 9-4جدول 9-4
نشان داده شده است (در هر ستون ،خانههايي كه داراي بيشترين مقدار هستند به رنگ خاكستري نشان
داده شدهاند).
در حالت اول ،مقدار چاشني يک رشته تهي انتخاب شده است تا بتوان ضرورت استفاده از
چاشني را بررسي كرد .در هر يک از  8حالت ديگر ،مقدار چاشني يک رشته مشخص است .در همه 9
حالت ،از ابزار Stanford2براي برچسب زني نقش كلمات استفاده شده است.

1False positive
2http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml
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همانطور كه در جدول 9-4جدول  9-4ديده ميشود ،در تشخيص رفتار مورد كاربرد ،همه 9
حالت از دقت خيلي بااليي ،بين  %92تا  ،%94برخوردارند ،اما مقدار فراخواني براي حالتهاي مختلف
متفاوت است و از  %55تا  %93تغيير ميكند .در حالت اول ،مقدار فراخواني خيلي كم است و ميتوان
نتيجه گرفت كه استفاده از چاشني مناسب ضروري است .در بين  8حالت ديگر ،در برخي حاالت مقدار
فراخواني كم است (حالت چهارم و نهم) ،در حاليکه حداقل  3حالت با مقدار فراخواني خيلي خوب وجود
دارد ،يعني حالتهاي دوم ،پنجم و هفتم كه مقدار فراخوانيشان بين  %92تا  %03است.
در مورد تشخيص مفاهيم ،در همه حاالت ،مقدار فراخواني خيلي باال (بين  %92تا  )94%است،
اما مقدار دقت كمتر است و در بازه  %69تا  %87تغيير ميكند .در حالت اول كه عمال از چاشني استفاده
نشده است ،دقت الگوريتم تقريبا كمترين مقدار خود را دارد كه ميتواند به عنوان تأكيدي دوباره بر
ضرورت استفاده از چاشني قلمداد شود .همچنين ،سه حالت دوم ،پنجم و هفتم كه در تشخيص رفتار
مورد كاربرد ،از بقيه موفقتر هستند ،در تشخيص مفاهيم نيز بهترين نتايج را توليد كردهاند .در نتيجه
ميتوان نتيجه گرفت كه مقدار چاشني استفاده شده در اين حاالت ،مقدار مناسب و قابل اطميناني است.
اين آزمايش نشان ميدهد كه الگوريتم ارائه شده براي تشخيص مفاهيم و رفتار مورد كاربرد،
كارايي و دقت خيلي خوبي دارد .همچنين ميتوان گفت با در نظر گرفتن مقدار چاشني يکسان ،عمل
تشخيص رفتار ،در مقايسه با تشخيص مفاهيم ،از دقت بيشتري برخوردار است ،اما با انتخاب بهترين
چاشني ،هر دو عمل ،از فراخواني تقريبا مشابهي ،يعني  ،%93برخوردار هستند.
نتيجه ديگري كه از اين آزمايش بدست ميآيد آن است كه انتخاب يک چاشني مناسب ،سخت
نيست و همچنين بيش از يک مقدار مناسب وجود دارد .ديدگاه ما اين است كه انتخاب چاشني مناسب،
با حدس زدن چند مقدار و سپس آزمايش كردن آنها ميتواند بدون چالش خاصي انجام شود .مقاديري
كه در اين آزمايش بررسي شدند ،بر اساس اين ايده حدس زده شدهاند كه نام يک مورد كاربرد ،معموال با
يک فعل شروع ميشود و بنابراين چون مقدار چاشني به ابتداي نام مورد كاربرد افزوده ميشود ،پس
چاشني بايد رشتهاي باشد كه بتواند با يک فعل دنبال شده و معناي مناسبي داشته باشد.
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در مجموع با توجه به نتايج اين آزمايش ،رشته “  “I want toبه عنوان بهترين گزينه انتخاب
شده و در بقيه آزمايشها به عنوان چاشني مورد استفاده قرار گرفته است.
اينکه چرا تشخيص مفاهيم مورد كاربرد ،در مقايسه با تشخيص رفتار ،دقت كمتري دارد ،مورد
بررسي قرار گرفته است .تحليل جزئيات نتايج بدست آمده از الگوريتم نشان ميدهد كه تعدادي كلمه
وجود دارد كه در نام مورد كاربردها ذكر شدهاند اما عامتر از آن هستند كه به عنوان مفاهيم مورد كاربرد
شناخته شوند ،در حاليکه ابزار برچسبزني نقش كلمات ،اين كلمات را به عنوان مفاهيم مورد كاربرد
تشخيص ميدهد و اين امر منجر به افزايش تعداد مثبت نادرست1و در نتيجه كاهش دقت الگوريتم مي-
شود .به عنوان مثال ،در مورد كاربرد ’ ،‘Save customer informationالگوريتم تشخيص مفاهيم ،هر دو
كلمه ’ ‘customerو ’ ‘informationرا به عنوان مفاهيم مورد كاربرد تشخيص داده است در حاليکه همه
شركت كنندگان در آزمايش ،تنها كلمه ’ ‘customerرا انتخاب كردهاند .در واقع ،نظر شركت كنندگان
اين بوده است كه كلمه ’ ‘informationيک كلمه عمومي و تکرارشونده است و بايد از آن صرفنظر كرد،
چرا كه ’ ‘informationگزينه مناسبي براي نامگذاري يک كالس ،خصيصه يا يک عامل نميباشد.
از نتايج اين تحليل اينطور نتيجه گرفته ميشود كه استفاده از يک ليست فهرست ايستواژه
احتماال به بهبود دقت در تشخيص مفاهيم مورد كاربرد منجر ميشود .بدين ترتيب ميتوان برخي كلمات
پرتکرار و عمومي را از ليست نتايج الگوريتم حذف كرد تا دقت آن افزايش يابد .با اين حال ،ديدگاه ما اين
است كه اين ليست بايد بطور خاص و با در نظر گرفتن زمينه بحث ،يعني مورد كاربرد  ،UMLتنظيم شود
و يک ليست عمومي كه در كاربردهاي مختلف پردازش متن استفاده ميشود ،مثال ليست ارائه شده در
] ،[220220احتماال براي استفاده در الگوريتم ارائه شده مناسب نميباشد .براي ارزيابي اين موضوع،
تغييري در الگوريتم تشخيص مفاهيم اعمال شد تا كلمات موجود در ليست ايستواژههاي ] [220220را از
نتايج حذف كند .پس از اين تغيير ،آزمايش دوباره تکرار شد ،اما بهبود خاصي در نتايج آزمايش ديده نشد
و دقت و فراخواني تقريبا  %1كاهش يافت .به عنوان مثال ،براي حالت دوم ،مقدار دقت از  %87به  %86و
1False Positive
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مقدار فراخواني از  %93به  %92كاهش يافت .اين امر ،تأييد كننده اين نکته است كه در صورت استفاده از
ليست ايستواژهها ،اين ليست بايد به دقت و با در نظر گرفتن زمينه كاربرد آن توليد شود.
جدول  9-4نتايج اجراي الگوريتم تشخيص مفاهيم و رفتار مورد كاربرد
حالت
آزمايش

تشخيص رفتار

مقدار رشته
)Recall (%) Precision (%
چاشني

تشخيص مفاهيم
F-Measure
)(%

)F-Measure (%) Recall (%) Precision (%

1

---

92

57

70

70

94

80

2

“ “I want to

94

93

93

87

93

90

3

“I want to
“ do

93

65

77

74

94

83

4

“ “Please

92

55

69

70

94

80

5

“ “I

93

93

93

87

92

89

6

“ “I do

93

73

82

77

93

84

7

“ “Do you

94

92

93

86

93

89

8

“ “Are you

93

80

86

80

92

86

9

“ “Let’s

92

55

69

69

94

80

از آنجا كه در فرآيند استفاده مجدد ،عمل پيشنهاد مورد كاربرد ،بر اساس محاسبه شباهت موارد
كاربرد انجام ميشود و در معيار ارائه شده براي محاسبه شباهت دو مورد كاربرد نيز ،تشخيص رفتار و
مفاهيم مورد كاربرد نقش كليدي دارد ،اين مسأله كه الگوريتم تشخيص مفاهيم و رفتار ،دقت و كارايي
خيلي خوبي دارد ،اين انتظار را ايجاد ميكند كه معيار ارائه شده نيز در تشخيص شباهت موارد كاربرد
موفق باشد .اين مسأله در آزمايش بعدي مورد بررسي قرار گرفته است.
 4-6-1معیار شباهت مورد کاربرد
بمنظور ارزيابي معيار ارائه شده براي محاسبه شباهت معنايي دو مورد كاربرد ،آزمايشي انجام
شده است كه در اين قسمت توضيح داده ميشود .اما پيش از آن ،الزم است نحوه تنظيم مقدار پارامتر-
هاي بکاررفته در اين معيار مشخص شود.
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معيار ارائه شده از  5پارامتر استفاده ميكند كه هر يک وزن يک عامل در محاسبه شباهت
معنايي را مشخص ميكند .از آنجا كه عمل تنظيم وزنها عملي ساده و بديهي نيست ،نميتوان اين كار را
بصورت موردي و ذهني انجام داد .به همين دليل ،از رويکرد الگوريتمهاي تکاملي براي اين منظور استفاده
شده است .به بيان ديگر ،يک الگوريتم ژنتيک پيادهسازي شده است كه كارش ،بدست آوردن مقادير
مناسب براي پارامترهاي مورد نظر ميباشد .در ادامه ،جزئيات اين الگوريتم توضيح داده ميشود.
در الگوريتم ژنتيک مورد نظر ،هر كروموزوم داراي  5ژن است كه هر ژن متناظر با مقدار يکي از
پارامترهاي هدف ميباشد .جمعيت نسل اول ،شامل  100كروموزوم است كه مقدار ژنهاي هر يک بطور
تصادفي از بازه ] [0, 1انتخاب شده است .ارزيابي برازندگي هر كروموزوم بدين ترتيب انجام ميشود :هر
يک از ژنهاي كروموزوم به عنوان يکي از پارامترها در نظر گرفته ميشود و بدين ترتيب امکان استفاده از
معيار ارائه شده فراهم ميشود .مجموعه آزموني شامل  5مورد كاربرد از پيش آماده شده ،به همراه 10
مورد كاربردي كه از نظر افراد خبره ،شبيهترين موارد كاربرد به اين مورد كاربرد هستند ،ميباشد .سپس
براي هر يک از اين  5مورد كاربرد ،بقيه موارد كاربرد موجود در مخزن به كمک معيار ارائه شده ارزيابي و
بر حسب ميزان شباهت بصورت نزولي مرتب ميشوند .سپس با مقايسه ليست موارد كاربرد مشابه كه
توسط فرد خبره تهيه شده است با ليست حاصل از معيار شباهت ،ميزان برازندگي كروموزوم مربوطه
مشخص ميشود .اين مقايسه بر حسب معيار  11pIAPانجام ميشود كه مقدار متوسط  precisionرا براي
مقادير مختلف  recallاز  0تا ( 1.0با فاصله  )0.1محاسبه ميكند .پس از محاسبه  11pIAPبراي هر 5
مورد كاربرد ،ميانگين آن به عنوان مقدار برازندگي كروموزوم مربوطه در نظر گرفته ميشود.
پس از ارزيابي جمعيت هر نسل ،نسب بعدي به اين ترتيب ايجاد ميشود :ابتدا  50عدد از بهترين
كروموزومها انتخاب شده و به نسل بعد منتقل ميشوند .سپس 50 ،كروموزوم ديگر با استفاده از عمل
تقاطع بر روي دو كروموزومي كه بطور تصادفي از بين جمعيت نسل جاري انتخاب شدهاند بدست مي-
آيند .در آخر ،هر يک از ژنهاي هر كروموزوم ،با يک احتمال كوچک ،مورد جهش قرار ميگيرد .مقدار
احتمال جهش در ابتدا برابر  0.1است كه در طي زمان طبق الگوي مشخصي كاهش مييابد.
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الگوريتم ژنتيک براي  50نسل اجرا شده و در آخر ،بهترين كروموزوم موجود در آخرين نسل به
عنوان نتيجه نهايي انتخاب شده است و ژنهاي آن به عنوان مقدار پارامترهاي معيار ارائه شده در نظر
گرفته شدهاند .در شکل 10-4شکل  10-4متوسط برازندگي كروموزومهاي هر نسل ،به همراه بهترين
برازندگي مشاهده شده در آن نسل نشان داده شده است .همچنين مقادير پارامترها كه بر اساس الگوريتم
ژنتيک مشخص شدهاند در جدول 10-4جدول  10-4ذكر شده است.

شکل  . 10-4نتايج الگوريتم ژنتيک براي تعيين مقدار پارامترها

جدول  10-4مقدار پارامترهاي بدست آمده از الگوريتم ژنتيک
Wrel

WS

WB

WC

پارامتر

Wsem

مقدار

0.24 0.91 0.18 0.19 0.96

بعد از آنکه مقدار پارامترها به كمک الگوريتم ژنتيک تنظيم شد ،بمنظور ارزيابي معيار ارائه شده،
آزمايشي ترتيب داده شد .در اين آزمايش 10 ،نمودار مورد كاربرد از مجموعه داده آزمايش انتخاب شده و
از هر نمودار نيز يک مورد كاربرد به عنوان مورد آزمون در نظر گرفته شده است .سپس براي هر يک از
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 10مورد آزمون 10 ،مورد كاربردي كه از بقيه موارد كاربرد موجود در مخزن به آن شبيهتر هستند توسط
افراد خبره مشخص شده است .نتايج بدست آمده در حکم استاندارد طاليي آزمايش هستند .بعد از آن،
براي هر مورد كاربرد مورد آزمون ،شباهت بقيه موارد كاربرد موجود در مخزن ،با استفاده از معيار ارائه
شده محاسبه شده و ليست اين موارد كاربرد برحسب مقدار شباهت بطور نزولي مرتب شده است .در آخر،
با مقايسه ليست مرتب حاصل از معيار ارائه شده و استاندارد طاليي مربوطه ،كيفيت معيار ارائه شده مورد
ارزيابي قرار گرفته است.
در اين آزمايش ،دو روش مختلف مورد مقايسه قرار گرفته است .در روش اول ،معيار ارائه شده به
همراه وزنهايي كه توسط الگوريتم ژنتيک بدست آمده استفاده شده است .در روش دوم ،مقدار همه
پارامترهاي وزن برابر عدد ثابت  1.0در نظر گرفته شده است .با توجه به نتايج روش دوم ميتوان مشخص
كرد كه انتساب مقادير متفاوت به هر يک از پارامترهاي وزن و در نتيجه تفاوت قائل شدن بين عوامل
مختلف مؤثر در معيار ارائه شده چقدر ضرورت دارد.
معيارهاي مختلفي در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفته است .نخست ،معيار P@k1است كه
 precisionرا براي  kعنصر ابتدايي ليست مرتب اندازهگيري ميكند .براي هر يک از  10مورد آزمون،
 P@kبه ازاي  10مقدار متفاوت  k=1تا  k=10اندازهگيري شده است.
در شکل 11-4شکل  ،11-4مقدار متوسط  P@kبراي همه  10مورد آزمون نشان داده شده
است .همانطور كه در اين شکل ديده ميشود ،در روش اول ،متوسط  precisionبراي  k=5و  k=10به
ترتيب برابر  %82و  %72است كه يعني بطور متوسط ،چهار جواب درست در بين  5جواب اول و  7جواب
درست در بين  10جواب اول اين روش وجود دارد ،كه در نتيجه ميتوان كيفيت روش اول را از نظر
 ،precisionخوب قلمداد كرد.

1Precision at k
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براي روش دوم ،متوسط  precisionبرابر  k=5و  k=10به ترتيب برابر  %48و  %34است كه اين
به معناي آن است كه بطور متوسط 2 ،جواب درست در بين  5جواب اول و سه جواب درست در بين 10
جواب اول وجود دارد كه در نتيجه ميتوان كيفيت اين روش را از نظر  ،precisionضعيف دانست.
با مقايسه دو روش فوق ،مشخص ميشود كه انتساب مقادير متفاوت به پارامترهاي وزن معيار
ارائه شده ،ضروري است و در نتيجه انتساب صحيح اين مقادير نيز از اهميت خاصي برخوردار است .با
توجه به اينکه  precisionروش اول خوب است ميتوان گفت وزنهاي بدست آمده از الگوريتم ژنتيک،
خوب و قابل قبول هستند.

شکل .11-4

ارزيابي معيار ارائه شده از نظر P@k

معيار دوم كه در اين آزمايش استفاده شده است MRR1است كه مشخص ميكند معموال اولين
جواب درست ،در چه رتبهاي در ليست مرتب خروجي قرار دارد .در مورد روش اول ،براي همه  10مورد
آزمون ،نخستين جواب صحيح در رتبه  1ظاهر شده است و به بيان ديگر مقدار  MRRبرابر  1بوده است.
1Mean Reciprocal Rank
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اطالعات مربوط به نخستين جواب درست هر مورد آزمون در جدول 11-4جدول  11-4نشان داده شده
است .همچنين رتبه متوسط دومين جواب درست براي روش اول ،برابر  2.09بوده است كه يعني بطور
متوسط ،دومين جواب درست در رتبه دوم ظاهر شده است .براي روش دوم ،مقدار  MRRتقريبا برابر 3
است (در واقع برابر  )2.81كه يعني بطور متوسط ،اولين جواب درست در رتبه سوم ظاهر ميشود.
همچنين براي روش دوم ،رتبه متوسط دومين جواب درست برابر  5.90است كه به معناي آن است كه
دومين جواب درست ،بطور متوسط ،در رتبه  6ظاهر ميشود.
نتيجه ارزيابي بر حسب  MRRنيز نشاندهنده آن است كه تمايز قائل شدن بين وزن پارامترهاي
مختلف ،به بهبود كيفيت معيار ارائه شده منجر ميشود و همچنين مؤيد اين مطلب است كه وزنهاي
بدست آمده از الگوريتم ژنتيک خوب هستند.
جدول  11-4نخستين جواب بدست آمده براي هر مورد آزمون با استفاده از روش اول
نتيجه اول

مورد آزمون
نام مورد كاربرد

نام برنامه كاربردي

نام مورد كاربرد

نام برنامه كاربردي

Add Comment
Buy Ticket
Delete User
Search Users
Create New Account

Philoponella
IMDB
SecureAddressBook
SecureAddressBook
e-retail system

Add Item
Buy Album
Delete User
Search Patients
Create a new Blog Account

View Movie
ViewAlbumDetails
Browse Items
Verify Security
Permission
Order Books

IMDB
Simple Music Portal
Library Systems
Clinical Records
System
Online Bookstore

ViewPublicationDetails
ViewPersonalDetails
BrowseLinkInfos
Check PIN

Library System
Simple Music Portal
HospInfo
HospInfo
Content Management
System
PVS
Philoponella
Philoponella
ATM

Order Product

Online Shopping

به عنوان سومين معيار ارزيابي ،از 11pIAP1استفاده شده است كه مقدار  precisionرا در 11
سطح مختلف از  ،recallاز سطح  recall=0.0تا  recall=1.0محاسبه ميكند .ابتدا ،براي هر مورد
آزمون ،مقدار Pinterp(r)2محاسبه شده است كه برابر بيشترين مقدار  precisionبدست آمده براي همه
سطوح  recallبرابر ’ rكه  r’≥rميباشد .سپس  11pIAPبا محاسبه ميانگين ) Pinterp(rبر روي 10
مورد آزمون مختلف و به ازاي  11سطح مختلف  rبدست ميآيد.
111-point Interpolated Average Precision
2Interpolated precision at level r
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نتايج ارزيابي بر حسب معيار  11pIAPدر شکل 12-4شکل  12-4نشان داده شده است .همانطور
كه در اين شکل ديده ميشود ،در مورد روش اول ،حداكثر  precisionقابل حصول در سطح  recallبرابر
 ،0.6برابر  %70است .به بيان ديگر ،در سطحي كه  %60جوابهاي درست برگردانده ميشوند ،حداكثر،
 70%جوابهاي برگردانده شده درست هستند .همچنين بيشترين سطح  precisionقابل حصول در سطح
 recallبرابر  ،1.0برابر  %50است كه يعني براي آنکه  %100جوابهاي درست بازيابي شوند ،الزم است
 precisionدر حد  %50را پذيرفت (كه يعني تنها نيمي از نتايج برگردانده شده ،درست هستند).
درباره روش دوم ،مقدار متوسط  precisionدر سطح  recallبرابر  0.6برابر  %32و در سطح
 recallبرابر  1.0برابر  %12است .به بيان ديگر ،در حالتي كه  %60جوابهاي درست بازيابي ميشوند،
تنها  %32جوابهاي بازيابي شده درست هستند .همچنين زماني كه  %100جوابهاي درست بازيابي
ميشوند ،حداكثر %12 ،جوابهاي بازيابي شده درست هستند.
نتيجه ارزيابي بر حسب معيار  11pIAPنيز نتيجه بدست آمده بر اساس دو معيار ديگر را تأييد
ميكند .بنابراين ميتوان گفت انتساب وزنهاي متفاوت به پارامترهايي كه در معيار ارائه شده در نظر
گرفته شدهاند ،ضروري است و در ضمن ،الگوريتم ژنتيک ارائه شده ،مقادير اين وزنها را بخوبي مشخص
كرده است .بنابراين ميتوان گفت معيار ارائه شده ،به همراه وزنهاي انتساب داده شده ،در مقايسه با
نتايج بدست آمده از افراد خبره ،نتايج خوبي توليد ميكند و از  precisionو  recallخوبي برخوردار است،
با اينحال ،بهتر است آزمايشهاي انجام شده بر روي مجموعه آزمايشي بزرگتري اجرا شود تا نتايج آن با
قطعيت بيشتري قابل پذيرش باشد .يک چالش اساسي در اين راستا ،عدم وجود يک مجموعه داده بزرگ
و استاندارد از مدلهاي  UMLميباشد.
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شکل  12-4ارزيابي معيار ارائه شده از نظر

11pIAP

 4-7الگوریتم تطبیق
براي ارزيابي الگوريتم تطبيق ارائه شده ،آزمايشي با  10مورد آزمون انجام شد .هر مورد آزمون
شامل يک مورد كاربرد  UCnewمتعلق به برنامه كاربردي  WAnewبه همراه نمودار مورد كاربرد مرتبط با آن
و همچنين يک مورد كاربرد  UColdمتعلق به برنامه كاربردي  WAoldميباشد كه از مخزن معنايي مدلها
انتخاب شده است .براي هر مورد آزمون ،پس از انتخاب مورد كاربرد  ،UCnewمورد كاربرد  UColdتوسط
فرد خبره انتخاب شده است .به بيان دقيقتر ،از فرد خبره خواسته شده كه با بررسي مدلهاي موجود در
مخزن معنايي مدلها (البته بجز مدلهاي مربوط به  ،)WAnewمناسبترين مورد كاربرد براي تطبيق مورد
كاربرد  UCnewرا به عنوان  UColdپيدا و معرفي كند.
بعد از آمادهسازي موارد آزمون ،الگوريتم تطبيق بر روي هر يک از آنها اجرا شده و نسخه اوليه
نمودار فعاليت  ADnewبر اساس نمودار فعاليت  ADoldبراي هر مورد آزمون ايجاد شده است .سپس نتايج
هر مورد آزمون به دو فرد خبره داده شده تا بصورت همکارانه درباره آن قضاوت نمايند .بطور خاص ،از
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آنها خواسته شده نمودار فعاليت  ADnewرا بررسي كرده و چنانچه الزم است ،با ويرايش برچسبهايش
آن را اصالح كنند .به بيان ديگر ،افزودن عناصر جديد به  ADnewيا حذف برخي عناصر آن مجاز نبوده
است .پس از اعمال اصالحات توسط افراد خبره ،برچسبهاي ايجاد شده توسط الگوريتم تطبيق كه توسط
افراد خبره تغيير داده نشدهاند به عنوان تطبيقهاي درست قلمداد شده و نتايج الگوريتم تطبيق مورد
ارزيابي قرار گرفته است.
نتايج اين آزمايش در جدول 12-4جدول  12-4و شکل 13-4شکل  13-4نشان داده شده است.
مقدار متوسط  recall ،precisionو  F-measureبه ترتيب برابر  %69 ،%78و  %72و مقادير انحراف معيار
نيز به ترتيب برابر  %16 ،%14و  %13بوده است .همچنين كمترين مقدار  precisionو  recallبه ترتيب
برابر  %57و  %50است.
نتايج آزمايش ،به تفکيک نوع حاشيهنويسي ،در جدول 13-4جدول  13-4نشان داده شده است.
همانطور كه در اين جدول ديده ميشود ،تطبيق حاشيهنويسيهاي نوع  1و  2به شکل خوب و مؤثري
انجام شده است .اما تطبيق حاشيهنويسيهاي نوع  4 ،3و  5با موفقيت كمتري همراه بوده است .همانطور
كه در بخش  4-4توضيح داده شد ،در حدود  %72كل حاشيهنويسيهاي ايجاد شده براي مجموعه داده
آزمون ،از نوع  1و  2هستند كه تطبيق آنها با موفقيت و با نرخ  %94و  %82انجام شده است.
با توجه به اينکه هدف الگوريتم تطبيق ،ايجاد نسخه اوليه نمودار فعاليت  ADnewو نه نسخه
نهايي و دقيق آن بوده است ،از نتايج بدست آمده ميتوان اينطور نتيجهگيري كرد كه الگوريتم تطبيق
ارائه شده از دقت و كارايي قابل قبولي برخوردار است.
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تعداد حاشيهنويسيهاي تطبيقيافته

تعداد حاشيهنويسيها

عنوان برنامه كاربردي مورد تطبيق

نام مورد كاربرد مورد تطبيق

عنوان برنامه كاربردي جديد

نام مورد كاربرد جديد

16

18

18

AddressBook

CreateContact

HospInfo

CreatePatient

1

4

4

4

HospInfo

CreatePatient

AddressBook

CreateContact

2

7

7

13

PVS

DeletePublication

AddressBook

DeleteContact

3

5

7

7

AddressBook

DeleteContact

PVS

DeletePublication

4

5

6

9

IMDB

Buy Ticket

SimpleMusicPortal

BuyAlbum

5

6

8

12

SimpleMusicPortal

BuyAlbum

IMDB

Buy Ticket

6

5

7

7

Philoponella

RemoveFriend

AddressBook

DeleteContact

7

5

7

7

AddressBook

DeleteContact

Philoponella

RemoveFriend

8

12

18

18

AddressBook

UpdateContact

Philoponella

Update Friend

9

4

7

7

Philoponella

Update Friend

AddressBook

UpdateContact

10
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شماره

تعداد تطبيقهاي درست

 نتايج ارزيابي الگوريتم تطبيق12-4 جدول

شکل  .13-4نتايج ارزيابي الگوريتم تطبيق
جدول  13-4نتايج ارزيابي الگوريتم تطبيق به تفکيک نوع حاشيهنويسي
نوع حاشيهنويسي

تطبيق درست ()%

تطبيق نادرست ()%

عدم تطبيق ()%

1

94

4

2

2

82

14

4

3

18

82

0

4

20

30

50

5

0

33

67

به عنوان نمونه ،نتايج مربوط به نخستين مورد آزمون در جدول 14-4جدول  14-4و شکل
14-4شکل  14-4نشان داده شده است .همانطور كه در جدول 14-4جدول  14-4ديده ميشود ،در مورد
آزمون اول 2 ،مورد از  18مورد تطبيق صورت گرفته ،از ديدگاه فرد خبره نادرست بوده است كه اين
تطبيقها مرتبط با حاشيهنويسيهاي از نوع  3ميباشند .الزم به ذكر است كه براي تطبيقهاي شماره  4تا
 ،9نتيجه تطبيق بر اساس جستجو در وب معنايي بدست آمده است .در واقع ،جستجويي بر روي وب
معنايي انجام شده تا خصيصههاي موجوديتي از نوع ’ ‘Patientبدست آيد .برخي از نتايج اين جستجو در
جدول 15-4جدول  15-4نشان داده شده است ،كه شناسه  URIموجوديتهايي در وب معنايي كه
كالسي با نام ’ ‘Patientرا توصيف ميكنند ،بهمراه خصيصههاي آن را مشخص ميكند.
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 نتايج الگوريتم تطبيق براي مورد آزمون اول14-4 جدول
تطبيق درست

نوع حاشيهنويسي

برچسب تطبيقيافته

برچسب اوليه

شماره



1

CreatePatient

CreateContact

1



1

CreatePatientButtonPressed

CreateContactButtonPressed

2



1

PatientDateInput

ContactDateInput

3



2

name

name

4



2

email

5



2

age

postalAddrMain

6



2

addr

postalAddrAlternative

7



2

Patient's Birth Time

phoneMain

8



2

sex

phoneAlternative

9



1

newPatient

newContact

10



1

reEditingPatient

reEditingContact

11



1

saveNewPatient

saveNewContact

12



1

newPatient

newContact

13

×

3

ShowReceptionists

showAddressBook

14



1

newPatient

newContact

15



1

savePatient

saveContact

16



1

searchForPatientInReceptionists searchForContactInAddressBook

17

×

3

searchForPatientInReceptionists searchForContactInAddressBook

18

patient id
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شکل  .14-4نمودار فعاليت ’( ‘createPatientتطبيق يافته از روي نمودار فعاليت ’)‘createContact
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جدول 15-4

برخي از نتايج جستجو بر روي وب معنايي براي مفهوم ’‘Patient

برخي خصيصهها

شناسه ( )URIكالس
http://sw.opencyc.org/2008/06/10/concept/en/MedicalPatient
http://www.loria.fr/~coulet/ontology/sopharm/version2.0/#SOPHARM_51000
http://purl.org/healthcarevocab/v1#IE.Patient
http://veggente.berlios.de/ns/RIMOntology#Patient

age, Primary Cause Of
Death For Individual
patient id, sex, presents
clinical item
Patient Comments,
Patient’s Birth Time
veryImportantPersonCode,
name, id, addr,

نتايج آزمايش نشان ميدهد كه همانطور كه انتظار ميرود ،چالش اصلي الگوريتم تطبيق ،مربوط
به تطبيق حاشيهنويسيهاي از نوع  2و  3ميباشد .به بيان ديگر ،در همه  10مورد آزمون ،همه حاشيه-
نويسيهاي از نوع  1با موفقيت و بدرستي تطبيق داده شدهاند.
 4-8نقش وب معنایی
از آنجا كه الگوريتم تطبيق از وب معنايي براي تأمين اطالعات مورد نياز خود استفاده ميكند،
آزمايشهايي انجام شده است كه مشخص ميكند استفاده از وب معنايي تا چه حد بر كيفيت اين
الگوريتم تأثير ميگذارد .بدين منظور ،آزمايش قسمت قبل دوباره تکرار شده است اما اين بار ،ماژول
جستجو در وب معنايي غيرفعال شده است .به بيان ديگر ،هر بار كه الگوريتم تطبيق ،ماژول مربوطه را
براي جستجو در وب معنايي فراخواني ميكند ،اين ماژول بالفاصله مجموعه جواب تهي را به عنوان نتيجه
جستجو برميگرداند.
نتايج اين آزمايش در جدول 16-4جدول  16-4و شکل 15-4شکل  15-4نشان داده شده است.
تحليل اين نتايج نشان ميدهد كه متوسط  precisionاز  %78به  %79افزايش يافته است .دليل اين امر
آن است كه چون ماژول جستجو در وب معنايي غيرفعال شده است ،حاشيهنويسيهايي كه تطبيق آنها
نيازمند اين جستجو بوده است عمال ناديده گرفته شده و تطبيق داده نشدهاند .در نتيجه تعداد تطبيقها و
به دنبال آن تعداد تطبيقهاي نادرست نيز كاهش يافته و اين امر precision ،را افزايش داده است .از
سوي ديگر ،چون اين حاشيهنويسيها تطبيق داده نشدهاند ،تعداد تطبيقهاي درست نيز كاهش يافته
است .در واقع ،مقدار متوسط  recallاز  %69به  %50كاهش يافته است كه نرخ كاهش برابر  %27است.
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مقدار متوسط  f-measureنيز از  %72به  %58كاهش يافته كه نشان از نرخ كاهش  %19است .اين امر
بدان معناست كه غيرفعال كردن قابليت جستجو در وب معنايي ،به شکل قابل مالحظهاي كيفيت
الگوريتم تطبيق را كاهش ميدهد .در نتيجه پاسخ سوال دومي كه در بخش  4-1مطرح شد ،مثبت است
و ايده استفاده از وب معنايي به عنوان يک فعالساز براي الگوريتم تطبيق ارائه شده ،ايدهاي درست و
اميدواركننده است.

شکل  .15-4نتايج ارزيابي الگوريتم تطبيق بدون استفاده از قابليت جستجو در وب معنايي
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جدول  16-4نتايج ارزيابي الگوريتم تطبيق بدون استفاده از قابليت جستجو در وب معنايي

2

CreateContact

AddressBook

CreatePatient

HospInfo

4

4

4

3

DeleteContact

AddressBook

DeletePublication

PVS

13

7

7

4

DeletePublication

PVS

DeleteContact

AddressBook

7

7

5

5

BuyAlbum

SimpleMusicPortal

Buy Ticket

IMDB

9

3

2

6

Buy Ticket

IMDB

BuyAlbum

SimpleMusicPortal

12

4

4

7

DeleteContact

AddressBook

RemoveFriend

Philoponella

7

2

0

8

RemoveFriend

Philoponella

DeleteContact

AddressBook

7

7

5

9

Update Friend

Philoponella

UpdateContact

AddressBook

18

11

9

10

UpdateContact

AddressBook

Update Friend

Philoponella

7

2

2

شماره

نام مورد كاربرد جديد

عنوان برنامه كاربردي جديد

نام مورد كاربرد مورد تطبيق

عنوان برنامه كاربردي مورد تطبيق

تعداد حاشيهنويسيها

تعداد حاشيهنويسيهاي تطبيقيافته

تعداد تطبيقهاي درست

1

CreatePatient

HospInfo

CreateContact

AddressBook

18

12

12

 4-9خالصه
در اين فصل تک تک اجزا و الگوريتمهاي روش پيشنهادي بطور جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفته
است .دقت و كارآيي هر يک از اين عناصر در موفقيت كل روش پيشنهادي مؤثر است .از آنجا كه حاشيه-
نويسيهاي ايجاد شده توسط الگوريتم حاشيهنويسي اساس كار الگوريتم تطبيق هستند ،هر چه الگوريتم
حاشيهنويسي دقيقتر و موفقتر باشد ،پتانسيل بيشتري براي موفقيت الگوريتم تطبيق فراهم ميشود.
خوشبختانه ارزيابيهاي صورت گرفته نشان ميدهد الگوريتم حاشيهنويسي با داشتن  precisionبرابر
 98%و  recallبرابر  %97از دقت و كارايي خوبي برخوردار است .همچنين تحليل مجموعه داده آزمايش
نشان ميدهد تقريبا  %91كل حاشيهنويسيها از نوع متصل هستند كه ساز و كار الزم براي تطبيق آنها
در الگوريتم تطبيق پيشنهادي در نظر گرفته شده است .بدين ترتيب ،الگوريتم حاشيهنويسي با داشتن
دقت و كارايي خوب ،شانس زيادي را براي موفق و مؤثر بودن الگوريتم تطبيق فراهم ميكند.
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در فرآيند استفاده مجدد و در مرحله پيشنهاد مورد كاربرد از معيار جديدي براي محاسبه
شباهت معنايي موارد كاربرد استفاده شده است .هرچه اين معيار بهتر عمل كند و موارد كاربرد بهتري را
به كاربر پيشنهاد كند كاربر سريعتر ميتواند مورد كاربرد مورد نظرش را از بين موارد كاربرد موجود در
مخزن پيدا كرده و در نتيجه مورد كاربرد بهتري براي عمل تطبيق انتخاب ميشود .اگر معيار شباهت
مورد كاربرد كيفيت خوبي نداشته باشد ،آنگاه وظيفه كاربر در پردازش و ارزيابي موارد كاربرد موجود
سنگينتر و پيچيدهتر شده و احتمال انتخاب مناسبترين مورد كاربرد براي عمل تطبيق كاهش مييابد.
خوشبختانه نتايج ارزيابي نشان ميدهد معيار شباهت ارائه شده و الگوريتمهاي مربوط به آن
كيفيت خوبي دارند .الگوريتم تشخيص رفتار ،در صورت استفاده از چاشني مناسبي كه در ارزيابيها
انتخاب شده است ،از  precisionبرابر  %94و  recallبرابر  %93و الگوريتم تشخيص مفاهيم از precision

برابر  %87و  recallبرابر  %93برخوردار است .همچنين معيار ارائه شده در صورت انتساب وزنهاي
مناسب ،در سطح  K=5داراي  P@Kبرابر  %82ميباشد ،يعني بطور متوسط ،در بين  5پيشنهاد اولي كه
بر اساس اين معيار ارائه ميشود  4پيشنهاد درست وجود دارد .مقدار  P@Kبراي  K=10برابر  %72مي-
باشد كه يعني بطور متوسط در بين  10پيشنهاد نخست 7 ،پيشنهاد درست وجود دارد .همچنين مقدار
 MRRبراي معيار ارائه شده برابر  1است كه يعني بطور متوسط ،نخستين پيشنهاد درست در رتبه 1
پيشنهادها ظاهر ميشود .بدين ترتيب ميتوان گفت موارد كاربردي كه در طي فرآيند استفاده مجدد به
كاربر پيشنهاد ميشوند ،پيشنهادهاي مناسبي هستند و در نتيجه كاربر ميتواند با بررسي مختصر آنها،
مناسبترين مورد را براي عمل تطبيق انتخاب نمايد.
مقدار متوسط  precisionبراي الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت برابر  %78و مقدار متوسط recall

برابر  %69است كه مقادير خوب و قابل قبولي هستند .اگرچه هنوز آزمايشهاي بيشتري الزم است اما
نتايج آزمايشهاي صورت گرفته نشان ميدهد در كل ،روش پيشنهادي قابل استفاده و عملکرد آن قابل
قبول است ،البته با در نظر داشتن اين نکته كه اساسا هدف الگوريتم تطبيق اين نبوده است كه نسخه
نهايي و دقيقي ايجاد كند كه نياز به هيچ تغييري نداشته باشد .بلکه هدف اين بوده كه كاربر با هزينه
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كمي نسخه اوليه نمودار فعاليت مورد نياز خود را بدست آورد و سپس با صرف وقت نه چندان زيادي
تغييرات الزم را روي نمودار فعاليت اعمال كرده و نسخه نهايي آن را آماده كند.
مجموعه دادهاي كه براي آزمايشهاي اين فصل مورد استفاده قرار گرفته است مجموعه داده
بزرگي نيست و متأسفانه هيچ مجموعه داده استاندارد با حجم قابل توجه در اين زمينه وجود ندارد .در
صورتي كه چنين مجموعه دادهاي فراهم شود امکان آزمايشهاي دقيقتر و بيشتر وجود دارد ،با اين حال
در غياب آن ،ميتوان درباره شرايطي كه طي آن ،روش پيشنهادي مؤثرتر است بحث نمود.
ديدگاه اين رساله آن است كه چنانچه روش پيشنهادي ،توسط يک سازمان يا تيم نرمافزاري كه
بر توسعه خانواده خاصي از برنامههاي كاربردي تحت وب تمركز دارد استفاده شود ،مزاياي آن بيشتر و
ملموستر ميشود.
به عنوان مثال ،چنانچه يک تيم نرمافزاري بر توسعه برنامههاي كاربردي تحت وب براي سيستم
آموزشي دانشگاه تمركز داشته باشد ،به مرور زمان كه محصوالت نرمافزاري اين تيم تکامل مييابد ،مخزن
معنايي مدلها غني شده و با توجه به اينکه مفاهيم موجود در آن حوزه محدود ميباشند ،با گذشت زمان،
مدل اين مفاهيم ايجاد شده و احتمال آنکه اطالعات مورد نياز براي ايجاد مدلهاي جديد ،در اين مخزن
موجود باشد افزايش مييابد .همچنين با توجه به اينکه نمودارهاي فعاليت موجود در مخزن ،توسط همان
تيم ايجاد شدهاند ،احتمال آنکه تطبيقهاي صورت گرفته توسط روش پيشنهادي ،براي طراحان تيم قابل
قبول باشد افزايش مييابد چرا كه اين نمودارها بر اساس نمودارهايي تطبيق يافتهاند كه توسط همان
افراد ايجاد شده است.
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 -5نتیجهگیری و کارهای آینده
در اين رساله روشي براي استفاده مجدد از مدل نيازمنديهاي عملياتي يک برنامه كاربردي تحت
وب ارائه شده است كه هم بازيابي مصنوعات قابل استفاده مجدد و هم استفاده از آنها در توليد
مصنوعات جديد را مورد پوشش قرار ميدهد.
روش ارائه شده شامل دو مرحله اصلي است .در مرحله نخست ،مخزني ايجاد ميشود كه اطالعات
مدلهاي موجود ،در قالب دادههاي معنايي در آن ذخيره شده است .اين اطالعات شامل حاشيهنويسي-
هايي نيز ميباشد كه بر اساس تعريف و الگوريتمهاي ارائه شده در اين رساله ايجاد ميشوند .در مرحله
دوم ،يعني پس از آنکه مخزن معنايي مدلها آماده شد ،فرآيند استفاده مجدد قابل استفاده است .طي اين
فرآيند ،پس از دريافت توصيف كلي نيازمنديهاي عملياتي يک برنامه كاربردي جديد در قالب نمودار
مورد كاربرد  ،UMLابتدا براي هر مورد كاربرد ورودي ،شبيهترين موارد كاربرد موجود در مخزن معنايي به
كاربر پيشنهاد شده و بعد از آن كه كاربر ،مورد كاربرد مناسبتر را انتخاب كرد ،نمودار فعاليت مربوط به
آن مورد كاربرد ،براي مورد كاربرد ورودي تطبيق داده شده و بدين ترتيب نمودار فعاليت مورد كاربرد
ورودي ايجاد ميشود.
روش ارائه شده شامل الگوريتمهاي جديدي نظير الگوريتم تشخيص مفاهيم و رفتار مورد كاربرد،
الگوريتم حاشيهنويسي نمودار فعاليت و الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت ميباشد .همچنين از معيار
جديدي براي محاسبه شباهت معنايي موارد كاربرد استفاده شده است.
ارزيابيهاي انجام شده نشان از دقت و كارايي خوب الگوريتمهاي ارائه شده دارد و در مجموع
ميتوان نتيجه ميگرفت روش ارائه شده روشي درست ،منطقي و اميدواركننده است و با توجه به نتايج
بدست آمده از آزمايشها ميتوان چنين نتيجهگيري كرد:
 ارائه يک روش استفاده مجدد كه تنها بر اساس توصيف كلي نيازمنديهاي عملياتي در قالب
نمودار مورد كاربرد  UMLعمل كند انجامپذير است .به بيان ديگر ،مورد كاربرد  UMLميتواند به
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عنوان مبناي استفاده مجدد از مدلها استفاده شود .اين نکته را شايد بتوان مهمترين نتيجه
حاصل از اين پژوهش بحساب آورد.
 با استفاده از فضاي داده غني فراهم شده توسط وب معنايي ميتوان فرآيند استفاده مجدد را
تقويت كرده و دانش مورد نياز براي اين فرآيند را تا حد مطلوبي تأمين و در نتيجه اين فرآيند را
تا ميزان مناسبي خودكارسازي نمود.
 معيار ارائه شده براي اندازهگيري شباهت معنايي موارد كاربرد  UMLاز دقت خوبي برخوردار
است و با استفاده از اين معيار ،تشخيص مدلهايي كه ميتوان از آنها در توليد مدلهاي يک
برنامه كاربردي جديد استفاده كرد با دقت خوبي قابل انجام است.
 استفاده از فناوريهاي وب معنايي ،بواسطه مزايايي نظير قابليت استنتاج خودكار ،موجب كاهش
پيچيدگي و افزايش انعطافپذيري در پيادهسازي فرآيند استفاده مجدد ميشود.
عليرغم اميدواركننده بودن نتايج آزمايشهاي انجام شده ،رويکرد ارائه شده هنوز با چالشهايي
مواجه است و الگوريتمهاي ارائه شده نيازمند بهبود هستند .برخي از مهمترين مواردي كه به عنوان
كارهاي آتي در راستاي اين تحقيق مورد توجه ميباشد عبارتند از:
 بهبود الگوريتم حاشيهنويسي و تقويت آن بمنظور مقابله با مشکالت ناشي از تطبيق متني و
همچنين ناسازگاري متني در عبارات بکار رفته در برچسبهاي نمودارهاي فعاليت .با توجه به
اينکه كاربران در ايجاد نمودارهاي فعاليت ،برچسبها را آزادانه انتخاب و مقداردهي ميكنند و
محدوديت خاصي بر عملکرد آنها اعمال نميشود ،امکان اينکه برچسبها با عناوين متناظرشان
دقيقا تطبيق نداشته باشند زياد است .مثال ممکن است نام خصيصه يک كالس برابر ‘creadit

’ cardباشد اما كاربر براي ارجاع به آن از رشته ’ ‘cardاستفاده كند .الگوريتم حاشيهنويسي ارائه
شده در حال حاضر قادر به تشخيص چنين تناظرهايي نميباشد .بهبود اين الگوريتم براي آنکه
چنين مواردي را بدرستي پردازش كرده و حاشيهنويسيهاي الزم را تشخيص دهد ميتواند به
افزايش شانس تطبيق نمودار فعاليت مربوطه منجر شود.
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 بهبود الگوريتم تطبيق نمودار فعاليت بمنظور
 oپشتيباني از الگوهاي ساختاري و انجام تطبيقهاي ساختاري .الگوريتم تطبيق در حال
حاضر تنها قادر به انجام تطبيقهاي متني ميباشد .به بيان ديگر اين الگوريتم هيچ
عنصري به نمودار فعاليت اضافه يا از آن كم نميكند بلکه فقط برچسبهاي نمودار
فعاليت را تغيير ميدهد .به نظر ميرسد بتوان الگوهاي ساختاري تکرار شوندهاي را در
نمودارهاي فعاليت مختلف شناسايي كرد و سپس در تطبيق نمودارهاي فعاليت ،از اين
الگوها نيز استفاده نمود .به عنوان مثال در نمودار فعاليت نشان داده شده در شکل
5-4شکل  ،5-4شش يال خروجي از گرهاي با برچسب  ContactDataInputبه گرهاي با
برچسب  newContactوارد ميشوند .هر يک از اين يالها معادل يکي از خصيصههاي
كالس  Contactميباشد .اگر اين كالس بجاي شش خصيصه داراي  3خصيصه بود
بجاي اين  6يال ،تنها  3يال وجود داشت .بدين ترتيب در اين مثال ميتوان يک الگو را
شناسايي كرد كه بر اساس آن ،تعداد يالهاي خروجي از يک گره ،برابر تعداد خصيصه-
هاي يک كالس است .اگر الگوريتم تطبيق ،نسبت به اين الگو حساس باشد در زماني كه
ميخواهد اين نمودار فعاليت را براي مورد كاربرد ديگري كه با مفاهيم ديگري سر و كار
دارد استفاده كند ،ميتواند تطبيقهاي مناسبتري ايجاد كند ،يعني بسته به اينکه در
مورد كاربرد جديد ،چه مفهومي جايگزين  Contactشده است ،به تعداد خصيصههاي آن
مفهوم يال ايجاد كند .در حال حاضر ،الگوريتم تطبيق فاقد آگاهي نسبت به الگوها مي-
باشد .يکي از جهتهاي مهم در كارهاي آتي اين تحقيق ،بررسي و شناسايي الگوهاي
رايج در نمودارهاي فعاليت و نحوه پشتيباني از آنها توسط الگوريتم تطبيق ميباشد.
 oپشتيباني از حاشيهنويسيهاي غيرمتصل .در حال حاضر الگوريتم تطبيق ،از حاشيه-
نويسيهاي غيرمتصل پشتيباني نميكند و در واقع اين حاشيهنويسيها را تطبيق نمي-
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دهد .ارائه راهکاري كه بتواند اين مشکل را حل كند ،يکي ديگر از كارهاي آتي در
راستاي اين تحقيق ميباشد.
 بررسي و ارزيابي منابع وب معنايي بمنظور شناسايي منابعي كه براي استفاده در روش ارائه شده
مناسبتر هستند .با توجه به گستردگي منابع موجود در ابر  ،LODتحقيق درباره اينکه كداميک
از اين منابع براي استفاده در روش پيشنهادي مؤثرتر است موضوع مهمي است كه تحقيق حاضر
به آن نپرداخته است.
 ارائه راهکارهاي جديدي براي رفع نيازهاي اطالعاتي از بستر وب معنايي و دادههاي پيوندي .در
اين رساله ،ايدههايي مکاشفهاي براي استفاده از وب معنايي و دادههاي پيوندي بمنظور تأمين
دانش مورد نياز الگوريتم تطبيق مطرح شده است .بهبود و تکميل اين ايدهها از گامهاي مهم در
راستاي بهبود كيفيت روش پيشنهادي ميباشد.
 پيادهسازي يک نسخه عملياتي و كاربرپسند .در حال حاضر نسخه اوليهاي از راهکار پيشنهادي
پيادهسازي شده است اما اين نسخه براي استفاده توسط كاربران نهايي مناسب نميباشد .پياده-
سازي يک نسخه عملياتي و كاربرپسند ،يکي ديگر از فعاليتهايي است كه در ادامه تحقيق جاري
ميتوان به آن پرداخت.
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Abstract
Web engineering has emerged as a asoftware discipline which specifically addresses
systematic development of high-quality web applications. The methodologies proposed for
web engineering mostly follow the Model Driven Development (MDD) style in which
models are the main driver of the development process. A challenge with these
methodologies is that developing each new web application requires creating a probably
large set of models. Providing a model reuse approach can be considered as a main
solution to this challenge. In the current thesis, a new reuse approach is proposed for
specification of functional requirements models in the earliest steps of the development
lifecycle. This approach takes the brief description of the functional requirements of a new
web application in terms of UML use case diagram, and semi-automatically generates the
draft of the detailed description in terms of UML activity diagrams. The proposed
approach includes two main steps. In the first step a semantic model repository is prepared,
and the second step provides a reuse process. New algorithms are employed in the first step
for activity diagram annotation and behavior/concept detection. The second step introduces
a new metric for measuring similarity of use cases and also a new algorithm for activity
diagram adaptation. In addition, the semantic web technologies are used in the first step to
provide a flexible representation layer, and the semantic web sources are used in the
second step as a source for addresseing information needs of the proposed approach.
Experimental evaluations demonstrate that the proposed approach has good precision and
recall, and the use of the semantic web has improved the quality. Consequently, the meain
underlying idea of the proposed approach, i.e. using UML use case diagrams as the starting
point of the reuse approach, is proved to be sound and prommissing. However, the
proposed algorithms have still some weaknesses and their improvement needs more
research and development.
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