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چكیده :مدلهای  ،UMLسالهاست که برای مدلسازی سیستمهای نرمافزاری استفاده میشوند .یكی از مشكالت آنها این است که نمیتوان
برخی قوانین معنایی محیط و قیود را در آن لحاظ کرد .زبان قید شی برای افزایش دقت مدلهای  UMLمعرفی شده است و هدف از آن تكمیل
نمودار  UMLاست و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد ،اضافه کردن عبارات زبان قید شی به نمودار  ،UMLبهطور قابل توجهی صحت
مطالب و نهایتاً ارزش یک مدل  UMLرا افزایش میدهد .در همین راستا ،این زبان شامل ابزارهای متفاوتی میباشد که هر کدام دارای ویژگی-
هایی میباشد که کاربر بسته به نیاز خود ،ابزار مناسبی را انتخاب کند .هدف از مقاله حاضر بررسی زبان قید شی ،معرفی ابزارهای آن و مقایسه و
ارزیابی آن ابزارها میباشد .بدین ترتیب پژوهشگران در این زمینه میتوانند لیستی از ابزارهای زبان قید شی و مقایسهی آنها را داشته باشند تا
بتوانند ابزار متناسب با نیازشان را برگزینند.
کلمات کلیدی ،OCL :مدلهای  ،UMLمحدودیت ،پیششرط ،پسشرط.IDE4OCL ،

 -1مقدمه
زبان قید شی یا  ،OCLزبان رسمی تعریف شدهای است که برای
شرررت توضرریبا بررر ررد هررای  UMLاسررتفاده رریشررود [ .]1ای ر
توضیبا یتواند انواع شرطهای ختلف برای سیستمی که قرار است
د شود ،باشد که با استفاده از ای زبان نگه داشته یشود یرا انرواع
پرسوجوهایی کره برر روی اشریا تعریرف ریگرردد .عبرارا OCL
یتوانند برای شخص کردن عملیا ختلرف هنگرام اجررا ،اسرتفاده
شوند .سازندههای  UMLنیز یتوانند از  OCLبرای شرخص کرردن
بدودیتهای برنا هی کاربردی ورد نظرشان و نیز برای تعریف کردن
پرسوجوهایی بر روی د ربوط به آن استفاده کنند.
اگر با دقت به د های  UMLنگاه شود ،الحظره ریشرود کره
همه نمودارهای آن به کمک ابزارهرای  CASEربروط بره  UMLبره
دقت طراحی و نمایش داده ریشروند .ا را تاسرفانه عنرای ایسرتای
د های  UMLکه با زبان  OCLبیان یشوند ،خطاهای تعرددی از
جنس دستوری ،عنایی و فهو ی دارند [ .]2برای رفع ای شرک از
ابزارهای پشتیبانی  OCLاستفاده یشود [ .]3در همرهی تبقیقرا و
پژوهشهایی که تاکنون صور گرفته عیار انتخاب ابزارها ،تالش برای
داشت بیط توسعه یافته جتمع  IDE4OCLیباشد.

در ای قاله یک توصیف اصولی از ابزارها داده یشود که عیرار
انتخاب آنها داشت دید کاربرپسند نسبت بره سرایر ابزارهرای ررتبط
یباشد .همچنی ابزارهای زبان قید شی از دیدگاههای ختلف با هر
قایسه یشوند.
ساختار ادا ه قاله بهشرت زیرر اسرت :در بخرش دوم کاربردهرای
زبان قید شی عرفی یشوند .بخش سوم فراهی بنیرادی زبران قیرد
شی را بیان یکند .بخش چهارم به دالیر ترکیرز زبران قیرد شری و
 UMLاختصاص دارد .در بخش پنج وارد استفاده از زبان قید شری
در  UMLررورد ببررا قرررار رریگیرررد .بخررش ششرر برره تعریررف
بدودیتها در زبان قید شی یپردازد .بخرش هفرت ابزارهرای رایر
زبان قید شی را عرفی ینماید .در بخش هشرت هر نترایق قایسره
ابزارها گزارش یگردد .نهایتاً بخش نه ه به نتیجهگیری و کارهرای
آتی اختصاص پیدا کرده است.

 -2کاربردهای OCL
زبان قید شی کاربردهای تعددی دارد [ ]4از آن جمله یتوان
به وارد زیر اشاره کرد:



به عنوان یک زبان پرسوجو









برای شخص کردن ثابتها و انواع در کالسها

 -5مكانهای استفاده  OCLدر مدل UML

برای شخص کردن نوع ثابتها در stereotype

زبان قید شی را در بخشهای ختلرف نمرودار  UMLریتروان
بهکار گرفت [:]7
 .1ویژگیها

برای تعریف کردن پیششرطها یا پسشرطها روی عملیا
و تدها



برای شرت حفاظها جهت حفاظت
برای شخص کردن اهداف پیغامها در عملیا
برای تعریف کردن بدودیتها روی عملیا
برای تعیی کردن قوانی اشرتقاقی جهرت شرخص کرردن
عبارا روی د های UML

 -3اساس زبان OCL
اساس زبان  OCLشخص کردن بدودیتهای یک د (اضافه
کررردن برردودیتهررایی برره صررفا ) و پیونررد دادن برری اشرریایی کرره
نمیتوانند در نمودار استفاده شوند [.]5

 -1-3تعریف

بدودیت روی یک کالس و یا نوعی که همیشه بایرد
نگهدارید

 همچنی قاب استفاده برای انواع دادهها
 .2پیششرط

 بدودیتی است که باید قب ازاجرای یک عمر نگره
داشته شود.
 .3پسشرط


بدودیتی است که باید پرس ازاجررای عملیرا نگره
داشته شود.

 .4گارد


بدودیت درانتقا ازحالتی به حالت دیگر

 -6تعریف محدودیت

ت نوشته شده به سبک زیر ،یک عبار  OCLرا نشان یدهد.
''This is an OCL expression

واژه ز ینه ،چارچوبی را بررای عبرارا عرفری ریکنرد .کلمرا
کلیدی  inv, preو  ، postنشان دهندهی  stereotypesهستند.
context TypeName inv:
'this is an OCL expression with stereotype
<<invariant>> in the
'context of TypeName' = 'another string

در ثا باال ،کلما کلیدی  OCLبه شک برجسته هستند .ایر
کلما برجسته عنای رسمی ندارنرد ا را قابلیرت خوانردن عبرارا را
بیشتر یکنند .ای عبارا تنها با حروف اسکی نوشته شده اند.

یک بدودیت عبارتی است که بوسیلهی قادیر مک یا جمال
و یا عنای عناصر د ها ،بدود شده است و ای بدودیت باید
همیشه برقرار باشد .بدودیت یک شرط یا یک قانون جا ع را شرت
یدهد .اساس زبان  OCLشخص کردن بدودیتهای یک د
(اضافه کردن بدودیتهایی به صفا و پیوند دادن بی اشیایی که
نمیتوانند در نمودار استفاده شوند) است .یششرطها ،پسشرطها و
ثابتها را شخص یکند .یک سفارش خاص را تعریف یکند و غیره
بدودیتهای ساده برروی ویژگیهای یک کالس:
Customerage >= 81 and age < 66
name: Stringtitle = if isMale then
title: Strinng'Mr.' else 'Ms.' endif
age: Integername.size< 100
isMale: Boolean

ثا :1

 -4دالیل ترکیب  OCLو UML
ترکیز  OCLو  UMLبهترری نمرودار و نمرایش تنری را ارا ره
یدهد [ .]6نمایش تنی به تنهایی ،به سهولت درک نمیشود .نمایش
نموداری ه مک است نتواند همهی فراهی را بطرور دقیرش نشران
دهد .بدون عبارا  ،OCLد  UMLغیر قاب شخص اسرت .بردون
نمودار  UMLه عبارا  OCLبه عناصر دلی اشراره ریکننرد کره
وجود نیست.

شک ( :)1نمودارکالس پرواز

چگونگی ای ویژگی در ثا زیر بیران شرده اسرت :در یرک
پرواز ،تعداد سرافران بره تعرداد صرندلیهرای هواپیمرا بردود
یشود.
ثا :2

در یک قرارداد ،همهی رانندگان بایرد براالی  11سرا سر
داشته باشند.
 -7ابزارهای OCL
Dresden OCL -1-7

شک ( :)2نمودار کالس وام سک

تاریخ شروع هر وام سک باید قب از تاریخ پایان آن باشد.
ثا :3

ابزار  ]6[ Dresden OCLبطور گستردهای در آ وزش و پژوهش و
تمری استفاده یشود .ای ابزار شخصا و ارزیابی بردودیت هرای
 OCLرا پشتیبانی ریکنرد و ریتوانرد بررای چنردی تا رد روی
الیههای ختلف در فضراهای فنری [ ]11 ،11 ،9رورد اسرتفاده قررار
گیرد .در سا  ،1999پیادهسازی کتابخانهی اسرتاندارد و یرک پارسرر
برای  OCLشروع شد که در ابتدا جعبه ابزار  Dresden OCLنا یرده
شد و ایدهی آن ارا هی کد نبع باز از کتابخانهی ابزارهای  OCLبود
که یتوانستند به آسانی با دیگر ابزارهای د سرازی جتمرع شروند.
توسعهی  DRESDEN OCLدر بازهی ز انی بیش از یک دهه برود و
بطور عمده ای بوسیلهی پیشرفت در تبقیقا  ،OCLتکا تردریجی
استاندارد  OCLو تبوال ابزار توسعهی نررمافرزار ،Model Driven
تبت تاثیر قرار گرفت.

Eclipse OCL -2-7

)Context Person::getMortage(total:money,security:house
Pre:self.mortages.principal->sum()>=3*self.salary

پررروژهی  ]12[ Eclipse OCLیررک پیررادهسررازی از شخصررا
 OMG OCLرا ارا ه یدهد که برا رد هرای  Ecoreو  UMLروی
پلتفرم  Eclipseاستفاده یشود .شرارکت کرد اولیره از  ، IBMیرک
 APIجاوا برای پارسر و ارزیابی فرا د های  ،Ecoreرا فراه یکند.
نسخهی کا شدهی بعدی UML ،را پشرتیبانی ریکنرد و کنسرو
ارزیابی تعا لی را به آن اضافه یکنرد .ایر ابرزار در انرواع پرروژههرای
 ]13[ Eclipseث  CDOاسرتفاده ریشرود کره بررای پشرتیبانی از
پرسجوهای سمت سرور روی انواع د ها بکار یرود.

شک ( :)3نمودار کالس وام سک

وام سک جدید تنها ز رانی داده خواهرد شرد کره شرخص
درآ د کافی داشته باشد.
ثا  :4شرکتی که اتو بی اجاره یدهد.

OCLE -3-7
هرررردف از ابررررزار  ]14[ OCLEپشررررتیبانی از  MDEاسررررت و
توسعهدهندگان را قادر ی سازد تا کیفیت برنا ههای کاربردی را بهبود
بخشند .ای ابزار ساخت و سازهای سازگار با  ( UMLطابش برا UML
 )WFRSرا پشتیبانی یکند و پاالیشهای آنهرا را برا اضرافه کرردن
ناظران و اظهارا  OCLانجام یدهد.

SQUAM OCL -4-7
ابررزار ]15[ SQUAM OCLچررارچوبی اسررت کرره ررد سررازی
بیطهای ناهمگ را یکپارچه یسرازد و تجزیره و تبلیر کیفیرت
د ها و کتابخانه  OCLتعریف شده توسط کاربر را پشتیبانی یکند.
هدف نوشت آسان عبارا  OCLاست ،و در نتیجره کمرک کرردن بره
بهبود کاربرد و افزایش دا نرهی اسرتفاده از ایر زبران .رثال هردف از
شک ( :)4نمودار کالس شرکت اجاره اتو بی

چارچوب وب ،قادر ساخت خصوصریا کاربرپسرند و ارزیرابی عبرارا
 OCLاست .ای با ایدهی  IDE4OCLطابش است.

TOPCASED VF -5-7
ابزار  ]16[ TOPCASEDنرمافزاری ت باز بتنی بر Eclipse

است و تدها و ابزارهایی را برای توسرعهی سیسرت هرای تعبیره شرده
حساس ،ارا ه یدهد .ایر ابرزار بتنری برر پرروژه هرای رد سرازی
 Eclipseاست که برای آدرس دهی به واردی از جملره رد سرازی،
انتقا د ها ،ردیابی نیاز ندیها ،تولیرد کرد ،تولیرد سرند و تصردیش
د ها ،بکرار ریرود [ .]17در یران تمرام ایر سرا  OCL ،بطرور
گسترده ای توسط اجزای  ]11[ TOPCASED VFاستفاده یشرود
که به نظور بررسی سازگاری د های صنعتی در هر ز انی در طرو
دورهی د سازی ،استفاده یشود.

USE -6-7
ابزار  ]19[ USEتوسعهدهندگان را در راحر اولیرهی طراحری
برای رد هرای عتبرر شرخص شرده در زیر جموعرهای از ،UML
پشتیبانی یکند [ .]21ای ابزار تعریف کردن ،اعتبارسنجی و بررسری
ز ان اجرای ثابتها ،پیششرط و پسشرطها را پشتیبانی ریکنرد .از
یک زبان سادهی تنی برای تعریف د ها استفاده یکند .ابزار USE
با وفقیت در دورههای د سازی دانشگاه برر و چنردی دانشرگاه
لی و بی المللی ورد استفاده قرار گرفت و به عنوان یک کتابخانه برا
بصو نرمافزاری دولرت فردرا آلمران یرکپارچره شرد کره نرا ش
 XGeneratorبود و به عنوان وترور پررسوجرو و اعتبارسرنق رورد
استفاده قرار گرفت.

 -8مقایسه ابزارها
هدف از جمعآوری دادهها ،قادر ساخت کاربران برای انتخاب ابرزار
 OCLتناسز با نیازهایشان اسرت .ایر خصوصریت در رد ویژگری
تفاو است و اهمیت آن وابسرته بره هردف اسرتفاده از آن اسرت .بره
همی دلی ایجاد یک آ ار اندازه گیری کمی یا کیفی از جز یرا هر
جلوگیری یکند و نباید به عنوان قایسهی ابزارها استفاده شود .عیار
انتخاب اصلی برای ابزارهای وجود ،توانایی آنها برای خد ترسانی به
عنوان  IDE4OCLبود .در نتیجره همرهی آنهرا اجرزای ارا رهی ایر
قابلیت را دارند (جدو  .)2اهداف اصلی ابزارهای  OCLتفاو اسرت
و یتواند بوسیلهی عماری سط باال نشران داده شرود .آنهرا شرا
اجزایی هستند که ربوط به بخرشهرای ختلرف از نظرر  OCLاسرت:
 OCLE, SQUAMو  USEقابلیرت یرک ابرزار رد سرازی را فرراه
یکنند USE .عالوه بر ای قابلیتهایی را برای بررسی رسرمی فرراه
یکند DRESDEN OCL ،و  OCLEقابلیت ابرزار هندسری بتنری
بر د را ارا ه یدهند.
جدو ( :)1نمای کلی از ابزارهای  OCLدر چارچوب وب []21
نام ابزار

http://www.dresden-ocl.org/ Dresden OCL

الک ()owner
جوز

ابرزار  ]21[ OCLARITYابزار ستقلی است که برای ارا هی یرک
بیط نوشت یکپارچه جهت آ وزش OCLدر نظر گرفته شده است و
تمرکز بر سهولت نصز و استفاده دارد نه بر جموعه ویژگیهای قروی.
ای ابزار فقط عتبرر برودن عبرارا  OCLرا بررسری ریکنرد و هری
پشررتیبانی در ز رران اجرررا نرردارد .در حررا حاضررر ENTERPRISE
 ARCHITECTو  MAGICDRAWرا پشررتیبانی رریکنررد .ابررزار
 OCLARITYبا هی نرمافزار دیگری نمیتواند جتمع شود حتری برا
نرررمافزارهررای  .OCLبررا  OCLARITYتررالش برررای ارا رره ی یررک
پیادهسازی طمئ از اسرتاندارد  OCL2.0انجرام ریشرود .هردف آن
اصررالت همررهی خطاهررای گررزارش شررده در ررورد اسررتاندارد زبرران یررا
قابلیتهای وجود دیگر است .هاجر به استاندارد  OCL 2.3مکر
است در آینده رخ یدهدکه بسته به عالقه و تقاضا از کاربران است .در
غیر ای صور  ،هی برنا ه ای برای اضافه کردن قابلیت های جدید بره
 OCLARITYوجود ندارد.

Technische Universitaet Dresden, Germany
LGPL

نسخهی فعلی

( 3.1.0مربوط به )2011-01-17

نسررررررخهOCL

OCL 2.2 / OCL 2.3

ارا رره کننررده ی
اطالعا

Birgit Demuth, Claas Wilke

پشتیبانیشده

http://wiki.eclipse.org/MDT/OCL Eclipse OCL

الک ()owner

OCLARITY -7-7

آدرس سایت

جوز

Eclipse Foundation
EPL v1.0

نسخهی فعلی

( 3.1.0مربوط به )2011-11-06

نسرررررخهOCL
پشتیبانیشده

OCL 2.3

ارا رره کننررده ی
اطالعا

Ed Willink
Oclarity

http://www.empowertec.de/products/oclarity/

مالک ()owner

EmPowerTec AG

مجوز

دارای مجوز تجاری اما قابل استفاده رایگان برای همه

نسخهی فعلی

( 2.2مربوط به )2011-11-22

نسخخخخخخخخخهOCL

OCL 2.0

پشتیبانیشده
ارائخخخه دههخخخده ی

Andreas Awenius

اطالعات
OCLE

http://lci.cs.ubbcluj.ro/ocle/

مالک ()owner

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca

مجوز

LGPL

نسخهی فعلی

( 2.04مربوط به )2005-07-15

نسخخخخخخخخهOCL

OCL 2.0

ارائخخخه دههخخخده ی

Dan Chiorean

پشتیبانیشده
اطالعات
http://squam.info/

SQUAM OCL

مالک ()owner

University of Innsbruck, arctis GmbH

مجوز

آموزشی و تجاری

نسخهی فعلی

( 0.8.0مربوط به )2010-10-18

نسخخخخخخخخهOCL

)OCL 2.0 (MDT OCL Eclipse Galileo

ارائخخخه دههخخخده ی

Joanna Chimiak-Opoka, Hannes Moesl

پشتیبانیشده
اطالعات
TOPCASEDVF
http://gforge.enseeiht.fr/projects/topcased-vf/

مالک ()owner

TOPCASED consortium

مجوز

EPL v1.0

نسخهی فعلی

(4.3.0مربوط به )2011-02-07

نسخخخخخخخخخهOCL

( OCL 2.3ابزارهای مبتهی بر )Eclipse MDT OCL

ارائخخخه دههخخخده ی

Sebastien Gabel

پشتیبانیشده
اطالعات

USE

https://sourceforge.net/projects/useocl/

مالک ()owner

University of Bremen, Database Systems
Group
)GNU General Public License (GPL

نسخهی فعلی

( 2.6.2مربوط به )2010-11-02

نسخخخخخخخخهOCL

OCL 2.2

مجوز

پشتیبانیشده
ارائخخخه دههخخخخدهی

Lars Hamann

جدو ( :)2بررسی اجمالی ابزارهای  .OCLکاربرد قسمت های خاکستری رنگ توسط
ابزارهای خاص ارا ه شده است [.]21
نام ابزار

اجزای اضافی

Dresden
OCL

IDE4OCL

ابزار مدلسازی

Eclipse OCL

IDE4OCL

ابزار مدلسازی

Oclarity

IDE4OCL

ابزار مدلسازی

OCLE

IDE4OCL

ابزار مدلسازی

SQAM

IDE4OCL

ابزار مدلسازی

TOPCASEDVF

IDE4OCL

ابزار مدلسازی

جدو  :3ابزارهای  OCLبا قابلیت ]18[ IDE4OCL
قابلیت

نام ابزار
Dresden

Eclipse

Oclarity

OCLE

OCL
Parser

+

+

+

+

OCL
Evaluator

+

+

OCL
Editor

+

+

+
+

+

SQUAM

TOPCASEDVF

USE

+
+
+

+

+

+

Impact
Analyser

اطالعات

هسته

قابلیت  ، IDE4OCLا کانپذیر است (جدو  .)3تقریبرا تمرام ابزارهرا
یک پارسر  OCL evaluator ،OCLو ویراستار  OCLدارنرد ،همرهی
ابزارها جز  SQUAMو  ،TOPCASED–VFخودشران پارسررOCL
دارنرررد .ابزارهرررای  SQUAMو  TOPCASED–VFبتنررری برررر
 ECLIPSE OCLهستند .همهی ابزارها جرز OCL ،OCLARITY
 evaluatorدارند و همهی ابزارها جز  USEخودشان ویراسرتار OCL
دارند .ابزارهای  OCLدر بهبرود قطعرا و توسرعهی  ، OCLتفراو
هسررتند .ابررزار  ECLIPSE OCLتبلیلرری جهررت بررسرری ترراثیر بررر
بهینهسرازی ارزیرابی جردد عبرارا  ،OCLرا ارا ره ریدهرد .ابرزار
 SQUAMاز  OCL Unit ،OCL Libو OCL Docپشرررتیبانی
رریکنررد .ابررزار  TOPCASED–VFاز  OCL Checkerو OCL
 Reportingبرای ذخیره ی نترایق ارزیرابی عبرارا  OCLدرون یرک
د نتیجه و تولید یک گزارش ، HTMLپشتیبانی ریکنرد USE .از
 OCL Unitو  OCL Extensionsدر Rubyپشررتیبانی رریکنررد.
هرچند که در توصیف ابزارها اشاره نشده بود ا ا جالز توجه اسرت کره
ابزارهای  OCLشباهتهای فنی به دارند .تقریباً همرهی ابزارهرا در
جاوا نوشته شدهاند ،فقط  OCLARITYاز چرارچوب شربکه اسرتفاده
یکنرد .بررای پیرادهسرازی هرای DRESDEN OCL ECLIPSE
 OCL, SQUAM OCLو  TOPCASED VFاز  EMFاسررتفاده
یکنند که ادغام ابزارهای  Eclipseختلف ربوط بره رد سرازی را
ا کانپذیر یکند.

مخزن
مخزن
مخزن
مخزن
مخزن
مخزن

ابزار

ابزار

ابزار

MDE

FV

آزمون

ابزار

ابزار

ابزار

MDE

FV

آزمون

ابزار

ابزار

ابزار

MDE

FV

آزمون

ابزار

ابزار

ابزار

MDE

FV

آزمون

ابزار

ابزار

ابزار

MDE

FV

آزمون

ابزار

ابزار

ابزار

MDE

FV

آزمون

نگاه دقیشتر به عماری ای اجرا نشان ریدهرد کره شراهدهی
شباهتها و تفاو های بی ابزارهرای  OCLو راه آنهرا در پشرتیبانی

OCL
Libraries

+

OCL Doc

+

OCL
Extensions

+

+

OCL
Checker

+

OCL
Reporting

+

چهررار ویژگرری وجررود دارد کرره در همررهی ابزارهررای ارا رره شررده،
پیادهسازی شده است :ویرایش اولیه ،رابط سند ،برجسته کردن گرا رر،
تطابش گرا ر با نسخههای ختلف شخصرا  .اینهرا تقریبرا در تمرا ی
نیازهای کاربران  OCLشاهده شده است .ویررایش اولیره و برجسرته
کردن گرا ر به عنوان ه تری ویژگی شناخته شده انرد .ویژگریهرای
بیشتری که برای براقی انردن درخواسرت شردند عبارتنرد از :تکمیر
خودکار ،اشکا زدایی و پشتیبانی از بازسازی کد .ویژگی تکمی خودکار

در چهار ابزار پیادهسازی شده اسرت .اشرکا زدایری پیچیرده اسرت و
چنرردی زیرگزینرره دارد و در ز ینررهی  OCLنسرربتا جدیررد اسررت.
ه چنی ویژگیهای نبصر به فرد ابزارهای خاص جالز توجه اسرت.
ابزار  DRESDEN OCLتنها ابزاری است که با  MDEری آیرد و از
ویژگی انتقا د پشتیبانی یکند .ابرزار  OCL2SQLنره تنهرا کرد
 SQLکه عبارا  OCLرا ارزیابی یکند ،تولید یکند بلکره تبردی
د های  UMLبرای دید رابطه ای را ه پشتیبانی یکند.
ابزار  ECLIPSE OCLیک دید ترکیبری  OCL/MOFرا ارا ره
یدهد .ابزار  SQUAM OCLتنها ابزاری است که اسرناد را خرارا از
نظرا  OCL Docتولید یکنرد .ایر ویژگری در ECLIPSE OCL
توسعهیافته است .سئله خطایابی چندگانه فقط در  USEپیادهسرازی
شده است (دیدن تغیرها ،درا قادیر و آز ون خودکار) .ا ا آنهرا در
 DRESDEN OCL, ECLIPSE OCLو  OCLEبرنا هریرزی شرده
اند USE .نبصراً ،زبان اژوالر را عرضه یکند ا ا احتماال بره زودی
تغییر یکند ،در حرا حاضرر در  DRESDEN OCLو ECLIPSE
 OCLتوسعهیافته است .برای به رسمیت شناخت رونرد رو بره رشرد،
جالز است که به ویژگیهایی توجه شود که هنوز اجرا نشده اند ا ا در
حررا توسررعه هسررتند :فنررون بازسررازی کررد گسررتردهتررر و بیشررتر در
 DRESDEN OCLدر حررا توسررعه اسررت .ویژگرریهررای اسررتاندارد
رتبط ،دید و حوزه ی لغوی و انطباق با  XMLدر ECLIPSE OCL
در حا توسعه است و  USEبا ابزارهای آز ون در حا گسترش است.

 -9نتیجهگیری و کارهای آتی
قایسهی کیفی ابزارها یک سئلهی حیاتی است و یتواند
وضوعی برای تبقیقا بیشتر باشد .باید ای را ذکر کرد که در ای
قاله ،دادههای جمع آوری شده توسط خود توسعهدهندگان ابزارها
ارا ه شده است و ای بینش عمیقی به ابزارها را تضمی یکند ا ا
مک است از نبوهی وثر بودن ابزارها جلوگیری کند .عالوه بر ای در
جمع آوری دادهها علوم یشود که تعداد کمی از ویژگیهای کاربردی
( ث ویژگیهای اجرا شده ،ویژگیهای در حا توسعه ،ویژگیهای
برنا ه ریزی شده و ویژگیهای پشتیبانی نشده) اعما کرده است که
ناکافی است و یتواند نجر به اشتباه شود .در گام بعدی باید
ارزشیابی قادیر بوسیلهی اجرا و تست کا  ،گسترش داده شود .با ای
حا  ،نیاز است که در ورد عانی ای ارزش ها فصال ببا شود .باید
ادغام کردن  OCLدرون زبانهای دیگر آز ایش یشود و خطایابی
عبارا  OCLانجام گیرد .ه چنی افزایش قیاس پذیری در ارزیابی
 OCLبررسی شود ،چراکه طالعا وردی حاکی از آن است که در
ارزیابی بستههای  OCLحجی روی د های بزرگ و یا جموعهای از
اشیا ،شکال عملکردی وجود دارد.
باید تاکید کرد که هنوز ه هدف ترویق و ببا در ورد توسعهی
ابزارهای  OCLاست که برای هر د و زبانی و نیز برای برنا ههای
کاربردی پیشرفته ی صنعتی ،ناسز است.

تالش برای بود تا جموعهای از بهتری ابزارهای  OCLناسز با
 IDE4OCLانتخاب کنی ا ا ادعا نمیشود که ای لیست کا تری
یباشد ،لیست طوالنیتری که انواع ختلف ابزارها را پوشش یدهد
در پورتا  OCLدر دسترس است .در ای قاله ،تجزیه و تبلی
نیاز ندی های کاربران  OCLبرای یک بیط جتمع ناسز و
ابزارهای وجود در آن ،را بررسی کردی  .د ویژگی  IDE4OCLدر
چارچوب وب پاالیش و ثبت یشود که بصور آنالی برای عموم قاب
دسترس است و برای ابزارهای  OCLبیشتر قاب توسعه است .از
چارچوب وب برای توصیف دادههای جمع آوری شده از ابزارهای هفت
گانهی  OCLاستفاده یشود ( DRESDEN OCL, ECLIPSE
OCL OCLARITY, OCLE, SQUAM OCL, TOPCASED
 )VF USEکه ویژگیهای سازگار با  IDE4OCLرا پشتیبانی

یکنند .هر کدام از ای ابزارها بطور خالصه در ای
شد.
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