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Bevezetés 
A mérnöki megközelítés egyik legalapvetőbb eszköze a modellalkotás, melynek célja a feladat 

komplexitásának csökkentése, az átláthatóság növelése, vagy éppen a megoldás meg tervezésének 

elősegítése. A szoftverfejlesztésben is ezen alapul a modellvezérelt fejlesztési paradigma, ami lehetővé 

teszi precíz modellekből, pontosan definiált absztrakciós vagy finomítási lépéseken keresztül az alkalmazás 

kódjának, dokumentációjának vagy konfigurációs leíróinak automatikus generálását. 

A Modellvezérelt fejlesztésben (MDE) a részletes (forrás) rendszermodellekhez gyakorta szükséges 

különböző nézeti modelleket létrehozni (pl.: megbízhatósági modell, hardver architektúra stb), amelyek 

kizárólag az adott nézőpont szempontjából releváns információkat tartalmazzák (model abstraction). A 

forrás modellek és nézeti modellek közötti szinkronizáció megvalósítására jellemzően batch 

transzformációkat használnak. Ez azonban nem inkrementális megoldás, hiszen bármilyen változás esetén 

a transzformációt újra le kell futtatni, és a semmiből kell felépíteni az egész nézeti modellt. 

Kutatási munkám során elkészítettem egy kezdetleges prototípust modellek inkrementális 

szinkronizációjára Eclipse Modeling Frameworkben (EMF) definiált modellek felett. 

Technológiák 

Eclipse Modeling Framework (EMF) 
Az Eclipse Modeling Framework (EMF) egy Java alapú modellező és kódgeneráló keretrendszer, mely 

segítségével könnyen készíthetünk strukturált modell alapú szoftvereket. A keretrendszer a benne 

létrehozott modelleket felhasználva biztosít eszközöket és futásidejű támogatást, hogy a JVM-ben a 

modellek reprezentációjára alkalmas Java-osztályokat létrehozza, emellett a modellek megjelenítését és 

az alapszintű szerkesztését lehetővé tegye. Az EMF által definiált Ecore meta-metamodell a hozzá 

konzisztens metamodelleken a következő főbb elemeket határozza meg: 

• EClass: magukat az osztályokat modellezi. 

• EEnum: egy olyan érték típust határoz meg, aminek egy fix értékhalmaza van 

• EAttribute: modellezi az attribútumokat, az objektum adatainak komponenseit. 

• EReference: az osztályok közötti kapcsolatok modellezésére használható. Tulajdonságai között 

beállítható a multiplicitás és típus is, mint asszociáció, aggregáció. 

• EInheritence: osztályok közötti származást definiáló kapcsolat. Egy osztály több őstől is 

származhat. 

Az EMF metamodellekben szereplő osztályok példánya mindig egy közös ősből, az EObject interfészből 

származnak. Az EObject-ek minden esetben egy Resource-ban találhatóak, ami tartalmazza az egész 

példánymodellt. A Resource-ok pedig egy ResourceSet-be kerülnek, ami tartalmazhat több Resource-t is. 



A Resource-okat egy-egy URI azonosíthatja, ami lehet namespace, platform, file URI is. Ezek a típusok az 

Eclipse keretrendszerben definiált fájl elérési struktúrát határozzák meg. 

EMF-IncQuery 
Az EMF-IncQuery egy olyan keretrendszer, mely lehetővé teszi deklaratív gráf minta lekérdezések 

definiálását EMF modellek fölött. Ezen lekérdezések aztán hatékonyan végrehajthatóak egyéb kézzel írt 

kód nélkül is. A legnagyobb előnye a nagy futásidejű teljesítmény, amit inkrementális gráf minta illesztő 

technikákkal éri el. 

A folyamat bemenete az EMF példánymodell, amire a mintát kell illeszteni. Az EMF-IncQuery egy saját 

Adapter implementációjával feliratkozik minden modellelem változására. Ezek után a lekérdezés 

leírásának függvényében létrehoz egy Rete szabály kiértékelő hálózatot, ami feldolgozza az elemeket, hogy 

megalkossa az eredményt, mint kimeneti csomópontot. A lekérdezéseket az automatikusan generált 

lekérdezés komponensek ezután újra feldolgozzák, hogy így biztosítsanak típushelyes hozzáférési réteget, 

megkönnyítve ezáltal az integrációt létező alkalmazásokhoz. Ezt a Rete hálózatot addig kell fenntartania, 

amíg a lekérdezésre szükség van: továbbra is megkapja az elemi változásokról az értesítéseket, és 

továbbterjeszti őket. Ennek következtében lekérdezés eredmény deltákat (query result delta) hoz létre a 

delta monitor lehetőség segítségével, amiket az eredmény inkrementális frissítésére használ fel. 

EMF-IncQuery Viewers 
Az EMF-IncQuery Viewers feladata elsősorban a fejlesztés segítése azon tervező mérnökök számára, akik 

ezt a technológiát szeretnék integrálni alkalmazásukban. Használatuk során a EMF-IncQuery mintákat 

különböző annotációkkal lehet megjelölni. Három ilyen annotáció tartozik ehhez a komponenshez:  

• Item: a minta egyik paraméteréből hoz létre egy „elemet”.  

• Edge: a minta két paraméteréből létrehozott „elem” között ad meg egy „élt”.  

• ContainsItem: hasonló az „élhez”, de ezzel egy tartalmazási viszonyt lehet leírni.  

Az annotációkban egy megjelenítési szöveget is meg lehet adni. Ehhez a paramétereket is fel lehet 

használni $ és $ karakterek között, amiken keresztül navigálni is lehet különböző referenciákon, 

attribútumokon át. 

A Viewers struktúrája a következő elemekből épül fel: (i) A ViewerDataModel tartalmazza azt az observable 

listát vagy halmazt, ami a létrejött elemeket, éleket, tartalmazásokat tárolja; illetve azoknak a mintáknak 

a listáját, amik illeszkedését kell figyelni. Ezek azok a minták, amiket a megfelelő annotációkkal elláttunk 

definiálásuk során. (ii) A ViewerDataModel egy példányához, megadhatunk egy ViewerDataFilter 

objektumot, ami néhány általunk kiválasztott mintailleszkedését nem figyeli a futás során. (iii) A 

ViewerState pedig tartalmazza a ViewerDataModel példányt; nyomonköveti, hogy mely objektumokból 

mely Item példányok jöttek létre, kik között van kapcsolat stb. Ezen kívül egy IViewerStateListener 

interfészt megvalósító osztályok feliratkozhatnak a ViewerState példány változásaira. 

Kapcsolódó munkák 

Virtual EMF 
Az inkrementális modell-szinkronizáció problémájára már más technológia is próbált megoldást találni az 

EMF keretrendszer felett. Ilyen például a VirtualEMF, amit a francia AtlanMod kutató csapat fejleszt. A 

VirtualEMF nem hoz létre új modell-objektumokat a nézeti modellben, hanem saját EMF Resource és 



EObject implementációval rendelkezik, amelyek egyfajta proxy funkciót látnak, és transzparensen olvassák 

ki az alap modell értékeit minden egyes lekérdezés során. Szerettem volna ki is próbálni ezt a lehetőséget, 

de jelenleg nincs működőképes állapotban. Miután a kapcsolatot felvettem a francia kutatókkal, 

elmondták, hogy egyhamar nem is lesz használható állapotban. 

Query/View/Transformation (QVT) 
A Query/View/Transformation (QVT) egy OMG által meghatározott deklaratív nyelv, mellyel egyirányú és 

kétirányú transzformációt is definiálhatunk. Transzformációkat modellek közötti relációk halmazával 

írhatunk le, amiket meghívhatunk check only módban, amivel a modellek közötti konzisztenciát 

vizsgálhatjuk, illetve enforce módban, amivel az egyik modellt módosítjuk a másiknak megfelelően a 

konzisztencia elérése érdekében. Bár a QVT kibővítéseként már létezik inkrementális megvalósítása EMF 

felett is, azonban ebben az esetben a modell változásának hatására ismét az összes transzformációt check 

only módban le kell futtatni, majd ezek eredményei alapján lehet kiszűrni a szükséges változásokat. 

Változásvezérelt modell transzformációk 
A változásvezérelt modell transzformációk (Change-Driven Model Transformations) megközelítés egy jóval 

komplexebb és általánosabb megoldást ad a származtatott objektumok koncepciójára. Mivel egy teljes 

transzformációs nyelvet használ fel, nincsenek nyelvi határai a szinkronizációs szabályok definiálására. 

Alapötlete, hogy a változások által triggerelt transzformációkat aszinkron módon hajtódjanak végre. Ezeket 

a végrehajtandó transzformációkat egy Change History modellben tárolja, és sorrendben egymás után 

hajtja végre azokat. 

Az így meghatározott szabályok szakítanak a tradicionális transzformációs szabályokkal, ugyanis míg 

hagyományos esetben a transzformáció bemenete és kimenete is egy-egy modell, addig az új szabályok 

modelleken végrehajtható operációkat várnak a bemenetükön, és produkálnak a kimenetükön. A 

nehézsége, hogy az összekapcsolt életciklusok elszakadhatnak egymástól, emiatt sok esetben jóval 

bonyolultabbak a szabályok definiálása. Ezen kívül mindent változás fajtára külön kell definiálni a 

szabályokat, ezért használata elég nehézkes. Jelenleg ebből a technológiából sem áll rendelkezésre EMF 

felett hatékonyan működő megoldás. 

Triple Graph Grammar (TGG) 
Az inkrementális szinkronizáció már korábban is létező megközelítés volt a modellből modellt készítő 

transzformációk között. Egy ilyen megközelítés a Triple Graph Grammar (TGG) is, ami képes konzisztens 

állapotban tartani a forrás és cél modellt bármelyik változása esetén is, vagyis kétirányú transzformáció is 

megvalósítható vele. Előnye, hogy képes meglévő nézeti modelleket is összekapcsolni forrásmodelleket, 

és az azok közötti kapcsolatot is, majd ezután inkrementálisan szinkronizálni. A TGG koncepciójához 

hasonló megközelítést használnak UML modell alapú eszközök integrálásához is. Ebben a cél, hogy 

támogatást biztosítson a fejlesztés különböző fázisaiban felhasznált nyelvek szinkronizációjára. Itt azonban 

a nyomonkövethetőséget explicit definiálni kell. 

A TGG-hez készült egy általános interpreter implementáció, aminek segítségével bármilyen modellen 

lehet TGG szabályokat futtatni, azonban minden egyes metamodellhez meg kell valósítani egy adapter 

osztályt, amin keresztül az interpreter végre tudja hajtani a műveleteket. EMF felett jelenleg ehhez a 

koncepcióhoz sem létezik hatásos megvalósítás.  



Prototípus megvalósítása 

Műveletek definiálása mintákon keresztül 
A származtatott objektumok definiálásának alapötlete az volt, hogy szinkronizációs szabályokat 

határozzunk meg gráfmintákon keresztül. A minta illeszkedése előfeltétele (precondition) a szabály 

végrehajtásának, maguk a szabályok pedig az annotációkban lesznek meghatározva.  

A minták definiálásához az IncQuery mintanyelvét használtam fel. Mivel már így is rengeteg annotációt 

használt a nyelv, ezért a már meglévő Viewers technológiát bővítettem ki. A meglévő Item, Edge, 

ContainsItem annotációkat úgy kellett kiegészíteni, hogy tartalmazzanak információt arról, hogy milyen 

EClass példányt hoznak létre, illetve milyen EReference kapcsolatot állítanak be. Emellett egy új 

annotációra is szükség volt, ami az attribútumok leképezését valósítja meg. Ezen keresztül lehet beállítani 

különböző EAttribute értékeket adott elemekhez. Minden annotációhoz létrejött még két új paraméter: 

notifyAppeared, notifyDisappeared, amikkel meg lehet határozni, hogy frissüljön-e a modell az adott 

annotációban meghatározott szabály szerint, ha a minta egy illeszkedése megjelenik, vagy eltűnik. 

Alapértelmezésként mindkét paramétert értéke true vagyis igaz. 

EMF alapú nyomon-követhetőség 
A kapcsolatot, hogy a cél modellben lévő elemek mely forrás modellbeli elemek hatására jött létre egy 

nyomon-követhetőségi modellben tárolom. Ehhez egy EMF metamodellt definiáltam, melynek gyökér 

eleme a QBMReferenceModel, ami a kapcsolatokat tartalmazza. A kapcsolatokat az CrossReference 

osztály írja le különböző elemhalmazok között. Mivel egy elemből több, illetve egy elem több elemből is 

létrejöhet, ezért az életciklusok kapcsolata elemhalmazok kapcsolataként írható le. Az elemhalmazokat az 

ElementSet definiálja, amiben tetszőleges típusú EMF objektum található, amit, mivel az EMF-ben minden 

osztálya megvalósítja, az EObject-tel lehet azonosítani. A CrossReference osztály virtualInstanceSet 

referenciája tehát azokat a tetszőleges típusú elemek halmazát határozza meg, amik a baseInstanceSet 

referencián található elemek halmazából jött létre. 

A modellnek olyan gráfminták illeszkedésének változása esetén kell módosulnia, amik rendelkeznek 

@Item annotációval. Ebben az esetben a minta illeszkedésénél létre kell jönnie egy CrossReference 

példánynak, aminek a baseInstanceSet halmazában a minta összes paramétere megtalálható lesz, a 

virtualInstanceSet halmazában pedig a mintához tartozó összes @Item annotáció alapján létrejött elem 

kerül. Ha több minta számára is megfelelő ugyanaz az illeszkedés, a modellben minden minta esetén külön 

referencia példánynak kell keletkeznie. 

Transzformációs szabályok IncQuery-vel 
A gyakorlatban tehát EMF-IncQuery mintákkal definiálhatjuk a származtatott objektumokat. Ehhez a 

mintákon az @Item, @Edge, @Attribute annotációkat használhatjuk fel elsődlegesen. Mivel az EMF 

metamodellekben található kapcsolatok egyértelműen tárolják azt az információt, hogy ők egy 

tartalmazási viszont írnak-e le vagy sem, ezért a @ContainsItem annotáció funkcionalitása ebben az 

esetben egyenértékű az @Edge annotációval.  

A minták illeszkedéséhez származtatott objektum példányokat az @Item annotációval definiálhatunk. Az 

annotáció target paraméterének a minta valamelyik tetszőlegesen kiválasztott paraméterét kell megadni. 

Ennek értéke voltaképp érdektelen a keretrendszer számára, mivel mindenképp a minta összes 

paraméterével, mint összetett kulccsal fogja azonosítani az így definiált példányokat. Az eClass paramétere 



String típusú és annak a metamodellbeli osztálynak a nevét kell tartalmaznia, amit a minta illeszkedésének 

létre kell hoznia.  

Az @Edge annotáció a kapcsolatok leírására szolgál. Ehhez olyan mintákat kell definiálni, amik paraméterei 

között cél modellbeli elemek is vannak, ugyanis az annotáció source paraméterének a minta azon 

paraméterét kell megadni, ami azt a cél modellbeli elemet jelenti, aminek a referenciáját szeretnénk 

beállítani. A target pedig a minta azon paramétere legyen, amit szeretnénk beállítani a referenciához. A 

referencia azonosításához az eReference paraméternek kell beállítani a referencia nevét.  

Az attribútumok beállítására tehát az @Attribute annotáció szolgál. Az attribútum azonosításához az 

eAttribute paraméternek kell beállítani az attribútum nevét. A target paraméternek azt a cél modellbeli 

elemet kell beállítani, aminek a kiválasztott attribútumát szeretnénk beállítani. A value pedig 

meghatározza, hogy milyen értéket kell az attribútumhoz rendelni. 

Összegzés 
Az elmúlt időszakban létrehoztam egy kezdeti prototípusát az inkrementális szinkronizáció problémájára 

EMF modellek felett. Ehhez az EMF-IncQuery mintanyelvét és a Viewers technológiát bővítettem ki. A 

transzformációs szabályokat IncQuery mintákkal lehet definiálni, ahol a minta illeszkedése az előfeltétele 

a szabálynak, míg  az akciót az annotációkon keresztül lehet definiálni. A működés megvalósításához 

definiáltam egy nyomonkövethetőségi modellt, melyet a futás során a keretrendszerem folyamatosan 

karbantart. 


