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نتایج مقدمه
جی در به منظور ارزیابی مقیاس پذیری رویکردهای مختلف درستی سن:هدف پروژه

لف به پیچیدگی مختزمان اجرای برنامه های ربکا، الزم است برنامه های ربکا با درجه
.صورت خودکار تولید شود

:روش اجرایی

ور، حدود برای این منظ. اندازه گیری معیارهای پیچیدگی برنامه های مبتنی بر اکتور•
.مورد بررسی قرار گرفتGitHubدر Elixirبرنامه با زبان 170

لفپیاده سازی ابزار تولید برنامه ی ربکا با ویژگی ها و درجه های پیچیدگی مخت•

((Casuality)با و بدون رابطه ی الی )مناسب Propertyاستخراج مجموعه •

های استخراج شدهPropertyتولید اتوماتا بهینه بر اساس •

جدول•

،افرانرم افزارباآشناییوآننمونه یبرنامه هایوربکازبانگرامرمطالعهازپس

:شدانتخابربکابرنامه هایپیچیدگیسطحتعیینجهتبهزیرمعیارهای

ربکاهاتعداد•

ربکاهاسرورهایمسیجتعدادماکسیمم•

برنامهدرمسیجارسالدنباله یطولماکسیمم•

آن هاسرورهایمسیجوربکاهاارتباطگراف•

صورتبهراASTدرختابتدامذکور،معیارهایاساسبرشده،پیاده سازیبرنامه ی

سپس.می دهدخروجیrebec.فرمتباوربکازبانSyntaxباسپسوکردهتولیدرندم

وبادنباله هایتعدادودنبالههرطولشاملنظرموردPropertyمجموعه یخصوصیات

برپسس.می کندتولیدرانظرموردمجموعه یوکردهدریافتکاربرازراالیرابطه یبدون

یکمی شود،دریافتکاربرازکهBacktrackرابطه هایتعدادومجموعهایناساس

همچنینومی دهدخروجیjsonصورتبهوکردهتولیدبهینهحالتدرDFAاتوماتای

.می دهدنمایشراآنگرافیکیشمای

:شدهتولیداتوماتایازنمونه ای

رمتفباجدولیربکا،هرازایبهشده،تولیداتوماتایاساسبرهمچنینبرنامهاین

CSVمسیج هایتماممسیج،هرازایبهآندرکهمی دهدارائهPreوVioنهایییالو

.می کندمشخصراآنبودن

رویربمطالعه ایاکتور،برمبتنیبرنامه هایپیچیدگیمعیارهایاندازه گیریبرای

وبسایتازکهصورتاینبه.شدانجامElixirزبانباشدهتولیدبازمتنبرنامه های

GitHub،171محبوبمخزن(تعداداساسبرStarکاربرانهای)زبانازکهElixirو

کیتوسعه یباوشدانتخاببودندکردهاستفادهاکتورازموازیبرنامه نویسیبرای

وتوراکتعدادمعیاردواساسبروگردیدبررسیمخازنتمامخودکارصورتبهاسکریپت،

دادهشنمایبرنامه هااینپیچیدگیمتریک هایتوزیع،دودرسرور،مسیجتعدادماکسیمم

.شد

:تولیدکننده ی برنامه های ربکا

شامل کد برنامه به rebec.این برنامه با معیارهای دریافت شده از کاربر، یک فایل 
ی تولید شده، یک تصویر از شمای گرافیکDFAشامل گرامر json.زبان ربکا، یک فایل 

DFA و چندین فایل.csv به ازای هر ربکا شامل مشخصات مسیج های آن ربکا در

.دنباله های انتخاب شده، خروجی می دهد

جمع بندی

انجام شد، می توان نتیجه گرفت که Elixirبا توجه به تحقیقی که برای رو برنامه های با زبان 

اکتور دارند و ماکسیمم تعداد مسیج سرورهای آن ها نیز معموال زیر10اکثر برنامه ها کمتر از 

.عدد می باشد10

:کاربرد های تولیدکننده برنامه ی ربکا

.کا می باشدکاربرد این برنامه می تواند در تست کارایی برنامه های مبتنی بر اکتور به زبان رب
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:ربر اساس دو معیار تعداد اکتور و تعداد مسیج سروElixirتوزیع برنامه های 

و GitLabو GitHubاز Elixirاسکریپتی برای دریافت مخازن متن باز برنامه های 

ریپت با اجرای این اسک. استخراج تعداد اکتورها و ماکسیمم تعداد مسیج سرورها، تهیه شد

.مخزن پر ستاره در گیت هاب و بررسی نتایج آن، نمودارهای زیر حاصل گردید171روی 

شماره پوستر: 48


