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Rekayasa Software Berorientasi Perubahan (COSE) 

Change-Oriented Software Engineering 

Peter Ebraert1, Jorge Vallejos1, Pascal Costanza1, 

Ellen Van Paesschen2, Theo D’Hondt1 

 

Makalah ini membahas model perubahan first-class untuk Change-Oriented Software Engneering 

(COSE). Dari scenario evolusi teridentifikasi kurangnya peran Interactive Development Environment 

(IDE) dalam penerapan COSE. Oleh karena itu digunakan tambahan berupa model-2 untuk 

menggambarkan perilaku yang diharapkan serta berorientasi pada perubahan agar dapat 

mendukung IDE COSE. Juga akan diperkenalkan ChEOPS, yaitu prototype implementasi IDE berbasis 

perubahan yang menggambarkan bagimana VisualWorks mendukung perluasan perubahan model 

first-class. ChEOPS juga digunakan untuk validasi COSE sebagai solusi kekurangan pada IDE. 

 

1. Pendahuluan 

Sejarah evolusi dari sistem software menggambarkan rangkaian perubahan yang dibuat untuk 

sebuah software dalam menanggapi perubahan permintaan. Perubahan akan ini terintegrasi didalam 

fungsi dasar program pada saat versi terbaru dirilis. Untuk melacak evolusi program, developer 

biasanya menggunakan perbandingan antar versi dan tools tertentu [1]. Namun tidak ada tools yang 

menyimpan perubahan eksplisit dan perubahan yang bisa direcover dengan cara membandingkan 

versi-versi berurutan dari sistem. Hal ini membuat riwayat program sulit difahami dan dimengerti 

alasannya [2]. 

Robbes dan Lanza [3] berpendapat bahwa untuk mendapatkan informasi lebih akurat tentang evolusi 

program, perubahan harus dianggap sebagai entitas first-class, misalnya sebagai entitas yang dapat 

dirujuk, diquery dan diteruskan dalam program. Entitas first-class dimodelkan sebagai obyek dalam 

pendekatan Lanza dan Robbes, misalnya untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi class. 

Obyek class tersebut merupakan sarana untuk membuat, menggunakan dan membatalkan change-

object. Change-object tersebut hanya menggambarkan modifikasi yang dilakukan pada metode dan 

signature class namun mungkin tidak akan cukup untuk mengungkapkan perubahan yang dimaksud 

oleh programmer, misalnya jika dilakukan perubahan pada body suatu metode atau perubahan 

tingkat tinggi seperti refactorings (perbaikan desain code yang ada). 

 

Dalam makalah ini, kami mengusulkan untuk memperdalam gagasan memperlakukan perubahan 

sebagai entitas first-class dalam environment program. Kami berpendapat kebutuhan untuk Change-

oriented Software Engineering dalam riwayat program yang direpresentasikan sebagai daftar 

perubahan firstclass bukan sekedar merupakan satu versi saja, namun perubahan harus : 

 

(1) mempunyai tingkat yang berbeda untuk lebih menjelaskan rincian niat programer  

(2) menyediakan cara yang ekspresif mewakili program sejarah dan  

(3) menyediakan cara yang lebih baik untuk mengeksplorasi sejarah evolusi dari sebuah program. 

 

Proposal ini divalidasi dengan penerapan model perubahan first-class dan  mengintegrasikannya  

dalam Smalltalk Interaktif VisualWorks Development Environment sebagai ekstension ke tools 

ChangeList.  

Dalam Bagian 2 dijabarkan tentang penggunaan model perubahan first-class didasarkan pada 

kelemahan sistem manajemen perubahan ChangeLists. Untuk mengidentifikasi kekurangan, 

digunakan skenario evolusi dari sebuah aplikasi chatting sederhana. Bagian 3 mendiskusikan 

persyaratan untuk mendukung Change-oriented Software Engineering. Terdiri dari daftar lima 



ekstensi model perubahan kelas-utama ChangeList dan cara-cara di mana IDE bisa memanfaatkan 

model tersebut untuk mendukung COSE.  ChEOPS, sebuah prototipe untuk COSE tool disajikan dalam 

Bab 4. Digunakan untuk memvalidasi bagaimana model perubahan class extended mengatasi 

kelemahan dari tool ChangeList. Diskusi tentang COSE dan pekerjaan terkait dapat ditemukan 

masing-masing pada Bagian 5 dan 6. Sebelum menarik beberapa kesimpulan di Pasal 8 beberapa trek 

pekerjaan masa depan dipaparkan dalam Bagian 7. 

 

2. Motivasi 

Kebanyakan IDE interaktif Smalltalk menyertakan tool yang disebut ChangeList [4, 5] untuk 

mengelola perubahan pada sistem software. Dengan tool ini programmer dapat memeriksa, 

membandingkan, mengedit dan menggabungkan perubahan yang dilakukan pada class atau metode. 

Setiap image Smalltalk menangani satu daftar tentang semua catatan perubahan yang dilakukan. 

User dapat pulih dari crash dengan kembali ke kondisi paling tidak error terakhir dan pengaplikasian 

ulang perubahan yang terdaftar di tool ChangeList.  

Perubahan dimodelkan sebagai objek normal Smalltalk di tool ChangeList, sehingga mereka dapat 

dirujuk, di query dan dipassing. Setiap kali sebuah sistem dimodifikasi, IDE Smalltalk mencatatnya 

dengan membuat obyek perubahan, menghubungkan obyek tersebut dengan proyek, dan 

menambahkannya ke dalam daftar penanganan ChangeList.  

Obyek perubahan dari tool ChangeList akan sesuai dengan pengertian perubahan first-class  evolusi 

software yang didefinisikan oleh Robes dan Lanza [3]. Menurut mereka, obyek perubahan 

menyediakan informasi lebih akurat tentang riwayat program daripada sistem manajemen 

perubahan versi berbasis file dan snapshot. Object perubahan juga lebih baik dalam menggambarkan 

cara berbasis entity dan incremental di mana evolusi program terjadi (perubahan dinyatakan dalam 

term entitas sistem dan tidak lebih dari teks). Namun, change-object masih belum optimal karena 

adanya kekurangan yang digambarkan dalam skenario berikut 

 

Skenario Evolusi 

Skenario evolusi software aplikasi chatting digambarkan dalam Gambar 1. Aplikasi ini awalnya terdiri 

dari dua class, User dan Chatroom. Masing-masing memiliki referensi cr  dan User. Seorang 

pengguna dapat berlangganan ke chatroom dengan metode register dan bertukar pesan dengan 

pengguna lainnya menggunakan metode send dan receive. Pesan yang dikirim ke chatroom 

akan disebar ke semua pengguna terdaftar. 

 

 
Fig. 1. Class diagram of the chat application 

 

Misalnya terdapat dua developer bekerja bersamaan pada fitur-fitur baru aplikasi ini. Developer 

pertama bertanggung jawab untuk memperkenalkan jenis-2 pengguna agar mampu dibedakan 

antara pengguna terdaftar dan guest. Developer kedua bertanggung jawab untuk menjamin privasi 



para pengguna, dalam hal ini berhubungan dengan enkripsi dan dekripsi pesan ketika  akan dikirim 

dan diterima masing-masing pengguna.  

Developer pertama menambahkan dua subclass dari User ke program aplikasi, RegisteredUser 

dan Guest. Dalam contoh ini, perbedaan antara kedua jenis user adalah bahwa user terdaftar 

dapat diidentifikasi dengan nama mereka di chat room, sedangkan Guest tidak bisa. Dengan 

demikian, atribut nama pengguna class User akan dipindahkan ke class RegisteredUser. 

Gambar 2 menunjukkan fitur pertama ditambahkan ke aplikasi.  

Untuk menjamin privasi pengguna, developer kedua menambahkan metode enkripsi dan dekripsi 

untuk class User, yang dipanggil dari metode Send dan Receive. Gambar 3 menunjukkan fitur 

kedua ini ditambahkan ke dalam aplikasi. Setelah menerapkan kedua fitur baru dalam aplikasi, para 

developer menggabungkan dua perubahan yang dihasilkan (Gambar 4).  

Gambar 5 menggambarkan bagaimana ketiga langkah tersebut dicatat oleh tool ChangeList 

Smalltalk. Setiap baris di dalam daftar ini berhubungan dengan perubahan yang diperlukan dan 

penggabungan fitur baru tersebut. 

 

 
Fig. 5. Evolution Scenario user privacy: Change list by ChangeList 

 

Setiap perubahan ini disimpan dalam change-object. Dilakukan pengamatan atas serangkaian 

masalah dalam representasi evolusi aplikasi Chatting dengan hasil sbb: 



 

 
1 Created package ChatApp 

2 define User 

3 doIt User organisation addCategory:#messaging 

4 User receive:from: (change) 

5 define User 

6 define User 

7 User send: (change) 

8 doIt User organisation addCategory:#accessing 

9 User name (change) 

10 define Chatroom 

11 define Chatroom 

12 doIt Chatroom organisation addCategory:#messaging 

13 Chatroom get:from: (change) 

14 doit Chatroom organisation addCataegory:#registering 

15 Chatroom register: (change) 

16 Chatroom unregister: (change) 

17 

18 define Guest 

19 doIt Guest organisation addCategory:#messaging 

20 Guest name (change) 

21 define RegisteredUser 

22 RegisteredUser name (change) 

23 User name (remove) 

24 define User 

25 define RegisteredUser 

26 

27 doIt User organisation addCategory:#encryption 

28 User encrypt: (change) 

29 User decrypt: (change) 

30 User send: (change) 

31 User receive:from: (change) 

 

Fig. 5. Evolution Scenario user privacy: Change list by ChangeList  

 

Pembatasan detil  

Entitas yang terdapat dalam daftar perubahan dibatasi pada class dan metode. Penambahan atau 

pengurangan atribut tidak nampak sehingga hanya bisa dideteksi dengan membandingkan versi-2 

berbeda dari program. Contoh pada send: metode didefinisikan terlebih dahulu baru kemudian 

dimodifikasi. Dikarenakan perubahan pada metode tersebut belum dicatat, maka kedua perubahan 

tersebut akan muncul pada User send: (change)di baris 7 dan 30. 

 

Term overloading  

Definisi dari change-object sering bersifat ad-hoc dan tidak konsisten. Obyek perubahan Smalltalk 

yang sama dapat mewakili beberapa jenis modifikasi. Misalnya, obyek 

ClassDefinitionChange diperlukan untuk menambah class suatu program (misalnya untuk 

menambahkan class User), sekaligus untuk menambahkan atau menghapus atribut (misalnya 

untuk menambahkan atribut username di class User). Sebagai hasil dari Term overloading, 

perubahan change User muncul empat kali dalam daftar (baris 2, 5, 6 dan 24). Hal ini menghambat 

pemahaman tentang perubahan-perubahan dalam daftar.  

 



 

 

Kurangnya perubahan high-level  

Tool ChangeList tidak memungkinkan monitoring perubahan eksplisit high-level yang mampu 

menggambarkan maksud developer dengan lebih baik. Dalam skenario evolusi ini, kedua niat dari 

developer (memperkenalkan jenis user di baris 18-25 dan menjamin privasi pengguna di baris 27-31) 

sudah tersambung di daftar perubahan terakhir. Hal ini mungkin menjadi masalah jika para 

developer perlu mengubah cara kedua fitur tersebut digabung, misalnya hanya pengguna terdaftar 

yang boleh memanfaatkan komunikasi terenkripsi (lihat Gambar 6). Maka para developer harus 

secara manual mengatur ulang implementasinya didalam daftar perubahan.  

 

Tidak ada fasilitas eksplorasi  

Kekurangan di atas menggambarkan betapa sulitnya manajemen perubahan dapat terjadi. Setelah 

membuat beberapa modifikasi pada program, daftar perubahan dapat mengandung banyak 

perubahan obyek. Dalam beberapa kasus, eksplorasi daftar perubahan menjadi rumit dan rawan 

kesalahan. 

 

 
Secara ringkas, perubahan objek first-class yang ditampilkan oleh tool Smalltalk ChangeList 

menyediakan informasi riwayat masing-masing entitas program. Namun informasi ini memiliki 

tingkat pembatasan detail, overload terminologi, tidak memiliki perubahan high-level dan tidak 

memfasilitasi eksplorasi.  

Pada bagian berikutnya, kami menyajikan sebuah model yang memperluas perubahan first-class 

serta mengatasi masalah tersebut di atas. 

 

3. Model perubahan first-class untuk Rekayasa Software berbasis 

perubahan (Change-Oriented Software Engineering) 

 

Untuk mengatasi masalah-masalah yang dibahas di bagian sebelumnya, di perkenalkan suatu model 

perubahan first-class untuk evolusi software. Model ini merupakan perluasan dari dasar model 

perubahan ChangeList. 

 



3.1.  Perubahan first-class 

Dalam tool ChangeList, berbagai jenis perubahan terstruktur dalam hierarki perubahan class. 

Hierarki ini memudahkan perluasan perubahan, menstimulasi reuse dan memperbaiki kemampuan 

maintenance. Oleh karena itu kami mempertahankan gagasan untuk menyusun jenis perubahan 

dalam hirarki inheritance. Perubahan fisrt-class tool ChangeList mengungkapkan perubahan pada 

paket, class, atribut atau metode. Statement suatu metode tidak secara eksplisit dianggap sebagai 

subjek perubahan. Penggabungan metode  selalu mengungkapkan informasi lebih rinci yang dapat 

digunakan untuk mempelajari evolusi program bersangkutan. Fakta bahwa statement metode 

mencakup keterlibatan metode lain, menyiratkan bahwa ada hubungan antara kedua metode, dan 

bahwa metode sebelumnya dapat dipengaruhi oleh perubahan terakhir.  

Contoh lain pembatasan detail dapat ditemukan dalam kasus modifikasi atribut. Perubahan 

parameter metode tidak akan eksplisit dimodelkan oleh tool ChangeList.Diasumsikan pemanggilan 

metode dengan  ekspresi yang kompleks sebagai argument, maka ekspresi ini dapat berisi 

pemanggilan metode yang mengungkapkan hubungan antara pemanggil yang dipanggil.  

Dalam model kami diperkenalkan change-object untuk seluruh kemungkinan asosiasi antara entitas-

2 program. Sebuah perubahan AddInvocation misalnya, menggambarkan penambahan 

metode tertentu dan memelihara referensi metode pemanggil. Referensi diperlukan untuk 

menghindari kebutuhan pemulihan dikemudian hari (yang tidak selalu memungkinkan karena 

adanya pengelompokan dinamis). Pencatatan perubahan pada tingkat ini memungkinkan daftar 

perubahan berisi informasi yang dapat digunakan untuk memulihkan keterlibatan sebuah metode. 

 

3.2.  Perubahan first-class gabungan (composable) 

Dalam rangka memperkenalkan fitur baru dalam sistem software, seorang programmer dapat 

melakukan beberapa perubahan. Sebagai contoh, memastikan privasi untuk pengguna 

membutuhkan gabungan empat perubahan (baris 28-31 pada Gambar 5). Masing-2 perubahan 

memiliki alasan sama: memastikan privasi pengguna. Dengan demikian, mereka dapat 

dikelompokkan berdasarkan alasan umum yang sama. Kami membedakan antara dua jenis 

perubahan: atom dan komposit, seperti digambarkan pada Gambar 7.  

Perubahan atomik adalah operasi manipulasi abstraksi pohon sintaks program tertentu. Operasi ini 

terdiri dari penambahan atau penghapusan suatu entitas (misalnya class) serta perubahan properti 

suatu entitas (misalnya nama class). Setiap operasi perubahan atomik dapat diterapkan agar 

memungkinkan reproduksi tahapan pengembangan yang dijalani program selama berevolusi. Ini 

dapat dilakukan dengan iterasi daftar perubahan lengkap. 

Perubahan gabungan terdiri dari beberapa perubahan yang pada gilirannya dapat menjadi 

perubahan komposit atau atomik dan diperlakukan sebagai transaksi setiap kali perubahan 

komposit dijalankan. Mereka mengelompokan beberapa perubahan dalam komposisi, yang dapat 

lebih ekspresif daripada masing-2 perubahan atomic sendirian. Sebuah ChangeMethod, misalnya, 

adalah sebuah komposisi dari perubahan RemoveMethod dan AddMethod. Pertama menghapus 

metode tidak diperbolehkan, karena akan melanggar sistem invarian yang menyatakan bahwa 

metode tidak dapat disebut jika tidak ada definisi untuk itu. Dengan demikian, semua pemanggilan 

metode harus dihapus sebelum menerapkan RemoveMethod dan ditambahkan ulang setelah 

menerapkan AddMethod. Penambahan metode baru juga dilarang karena melanggar sistem 

invarian bahwa class hanya dapat berisi satu metode dengan signature tertentu. Pada saat 

RemoveMethod dan diterapkan dalam AddMethod sebagai komposisi ChangeMethod , maka 

pemanggilan metode tidak perlu diubah.  

Perubahan juga meningkatkan tingkat pemahaman daftar perubahan. Sebuah sistem yang terdiri 

dari hanya riwayat operasi atomik akan cenderung mengorganisir informasi dalam jumlah besar dan 



kurang baik. Oleh karena itu operasi atomik bersifat composable, yaitu mereka dapat 

dikelompokkan ke tingkat operasi yang lebih tinggi dengan arti yang lebih abstrak.  

Bentuk pemakaian terakhir perubahan komposit dapat dilihat dalam domain spesifik perubahan. 

Bayangkan bahwa kita menambahkan berbagai jenis baru pengguna ke aplikasi Chat tersebuti, maka 

mungkin akan lebih baik untuk menetapkan perubahan AddUserClass, yang kemudian akan 

menambahkan subclass ke hierarki User dan menambahkan metode untuk permintaan class baru. 

Dengan naiknya tingkat abstraksi diharapkan dapat meningkatkan kemudahan pemahaman daftar 

perubahan. 

 

 

 3.3. Perubahan first-class dependen 

Perubahan yang diterapkan pada sebuah blok bangunan, disebut sebagai subjek perubahan. 

Perubahan kreasional adalah perubahan yang sebagai subjek entitas baru yang mereka hasilkan. 

Secara umum, perubahan c1 dikatakan tergantung pada perubahan c2 kalau merupakan perubahan 

kreasional subjek c1. Dalam model ini, setiap perubahan memiliki prasyarat yang harus dipenuhi 

sebelum perubahan diterapkan. Prasyarat seperti itu terkait dengan macam-2 sistem yang 

dipaksakan oleh bahasa pemrograman (biasanya ditentukan oleh meta-model bahasa 

pemrograman), misalnya metode hanya dapat ditambahkan ke class yang ada. Prasyarat 

memungkinkan ekspresi dependen berhubungan dengan perubahan. Dalam skenario Bagian 2, 

perubahan yang menambahkan nama metode ke class RegisteredUser tergantung pada 

perubahan yang menambahkan class RegisteredUser ke dalam sistem, dimana yang terakhir 

adalah perubahan penciptaan subjek pembentuk. 

 

3.4.  Perubahan first-class Intensional 

Satu set perubahan dapat ditentukan extensionally  (memasukkan kedalam daftar) atau 

intensionally  (dengan ekspressi deklaratif). Misalkan terdapat perubahan metode name menjadi 

nameuser, maka tahapan evolusi tersebut dapat diimplementasikan pada algoritma 1 dan 2 

berikut: 

 

Algorithm 1 Change method body: extension 

 

Change the name of method name in class RegisteredUser to username 



Change the name of method name in class Guest to username 

Change the invocation s name in method receive:from: from User to s username 

 

Algorithm 2 Change method body: intension  

Change the name of method name in all subclasses of the class User to username 

Change every invocation of method name to an invocation of method username 

 

Algoritma 1 dan 2 mewakili modifikasi yang sama untuk sistem: perubahan nama refactoring  untuk 

metode name. Terdapat perbedaan penting diantara keduanya. Menggabungkan perubahan 

dengan menambahkan invokasi metode name lain akan mengakibatkan inkonsistensi ketika daftar 

tambahan digunakan yaitu  invokasi lain untuk name tidak berubah. Ketika perubahan intensional 

menemukan bahwa invokasi nama menurut definisi (Algoritma 2) maka berarti menghidari suatu 

konflik. Perubahan seperti ini disebut perubahan intensional. Perhatikan bahwa kita membutuhkan 

suatu cara untuk mengungkapkan kualifikasi seperti setiap untuk menentukan perubahan 

intensional. Sebuah logika berbasis bahasa deklaratif terbukti cocok untuk tujuan tersebut [6]. 

 

3.5. Environment development interaktif change-oriented 

Dalam rangka mendukung COSE, sebuah IDE (Interactive Development Environment)  diperlukan 

untuk mengembangkan dan mengevolusikan software. Dari sudut pandang ini, pengembangan 

software tidak berbeda dengan evolusi software. Konkretnya, IDE untuk change-oriented harus: 

- Menggabungkan tambahan hirarki jenis baru yang memungkinkan perubahan, 

- Mendukung verifikasi prasyarat perubahan, 

- Mengizinkan gabungan spesifikasi perubahan atomik dan mencatat alasannya, 

- Mendukung deklarasi perubahan intensional 

- Mempertahankan program referensi antara entitas dan perubahan kreasionalnya 

- Termasuk cara-cara bagi developer untuk mengevolusikan softwarenya. 

 
 

4. Validation: ChEOPS 

Sebagai pembuktian telah dikembangkan ChEOPS (Change-&Evolution Oriented Programming) yang 

ditulis sebagai plugin untuk IDE VisualWorks Smalltalk. ChEOPS mendukung COSE dengan fokus pada 

OOP. Subyek perubahan ChEOPS sesuai dengan blok bangunan disain OO. Famix[8] dipilih sebagai 

meta-model disain OO, dengan alasan disediakannya disain OO ekspresi class-based yang tidak 



terikat pada suatu bahasa tertentu dan pemisahan antara argumen (parameter misalnya), entitas 

(misalnya class), asosiasi (misalnya invokasi) dan model (yang akan diabaikan dalam implementasi 

ini) [9]. Obyek Famix memiliki beberapa properti yang digambarkan dalam Gambar 8. 

 

 
 

Jenis-2 perubahan untuk semua blok bangunan Famix telah didefinisikan dan dilaksanakan di 

ChEOPS. Gambar 9 menyoroti bagian dari hierarki class perubahan ChEOPS yang memiliki entitas 

sebagai subyeknya. Penjelasan lebih lengkap dan rinci tentang class dapat merujuk pada [10]. 

Dari skenario evolusi dari Bagian 2.1 ditampilkan bagaimana dukungan ChEOPS untuk mengatasi 

empat isu yang teridentifikasi. Gambar 10 menunjukkan daftar perubahan dasar class 2-aplikasi 

chatting, sebagaimana mereka dicatat ChEOPS. Angka 11 dan 12 masing-masing menunjukkan 

penambahan beberapa jenis user dan menjamin privasi penggunanya sebagaimana dicatat dalam 

ChEOPS. 

 

Sebagai lawan dari Gambar 5, daftar perubahan ChEOPS memungkinkan pemisahan yang jelas 

antara penambahan class baru (baris 2 dari Gambar 10) dan penambahan atau penghapusan 

instance variable ke class (baris 5 dan 6 pada Gambar 10). Hal ini merupakan konsekuensi dari tidak 

overloading perubahan AddClass, tetapi memisahkan setiap perubahan dalam jenis class yang 

berbeda. Hal Ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemahaman akan daftar perubahan. 

 
1 Changes on ChatApp package: 

2 Add new class "User" 

3 Add new instance method "receive: m from: s" to class "User" 

4 -> Invocation tree added 

5 Add new instance variable "cr" to class "User" 

6 Add new instance variable "username" to class "User" 

7 Add new instance method "send: m" to class "User" 

8 -> Invocation tree added 

9 Add new instance method "name" to class "User" 

10 -> Add Read Access 

11 Add new class "ChatRoom" 

12 Add new instance variable "users" to class "ChatRoom" 



13 Add new instance method "get: m from: s" to class "ChatRoom" 

14 -> Invocation tree added 

15 Add new instance method "register: u" to class "ChatRoom" 

16 -> Invocation tree added 

17 Add new instance method "unregister: u" to class "ChatRoom" 

18 Add invocation "users remove: u" 

 

Fig. 10. Chat Application: change list by ChEOPS 

 

Dalam daftar perubahan ChEOPS, setiap modifikasi pada level metode tidak hanya akan diwakili oleh 

sebuah pernyataan seperti  User send: (change) (baris 7, 30 dari Gambar 5). Sebaliknya, 

ChEOPS membedakan antara penambahan (baris 7 dari Gambar 10) dan penghapusan metode (baris 

10 dari Gambar 12). Di samping itu, ChEOPS tidak hanya mencatat perubahan pada tingkat metode, 

tetapi juga mencatat lebih detil perubahan pada level ekspressi metode.Ini mengatasi masalah detil 

pembatasan yang diidentifikasi dalam Bagian 2. 

 
1 Changes on ChatApp package: 

2 Add new class "Guest" 

3 Add new instance method "name" to class "Guest" 

4 -> Invocation tree Added 

5 Add new class "RegisteredUser" 

6 Add new empty instance method "name" to class "RegisteredUser" 

7 Add read access to behavioral entity "name" >> return value of variable 

"username" 

8 Remove instance method "name" from class "User" 

9 -> Invocation tree Removed 

 

Fig. 11. Adding Different Users: change list by ChEOPS 

 
1 Changes on ChatApp package: 

2 Add new instance method "encrypt: m" to class "User" 

3 -> Invocation tree Added 

4 Add new instance method "decrypt: m" to class "User" 

5 -> Invocation tree Added 

6 Remove instance method "receive: m from: s" from class "User" 

7 -> Invocation tree Removed 

8 Add new instance method "receive: m from: s" to class "User" 

9 -> Invocation tree Added 

10 Remove instance method "send: m" from class "User" 

11 -> Invocation tree Removed 

12 Add new instance method "send: m" to class "User" 

13 -> Invocation tree Added 

 

Fig. 12. Adding user privacy: change list by ChEOPS 

 

Ketika kedua ekstensi harus bergabung agar hanya pengguna terdaftar yang bisa mengirim dan 

menerima pesan terenkripsi, sebenarnya kita berharap untuk memperoleh daftar perubahan seperti 

pada Gambar 13.  

Hal ini menunjukkan bahwa hanya dengan menyambung perubahan dari kedua programmer 

tersebut belumlah mencukupi kebutuhan. Bahkan, empat perubahan dari programmer kedua yang 

awalnya diterapkan di class tunggal User sekarang perlu diterapkan juga pada class 

RegisteredUser dan class Guest sekaligus. Perubahan-2 tersebut akan dikelompokkan sesuai 



dengan niat mereka dan memberikan parameter sesuai class akan diterapkan. Juga dibutuhkan 

tambahan dua class berbeda dalam jenis fungsi enkripsi dan dekripsi diperlukan. Akibatnya fungsi-

fungsi tersebut harus dinyatakan sebagai parameter tambahan untuk perubahan komposisi. Daftar 

perubahan Gambar 14 memperlihatkan daftar perubahan ChEOPS sama seperti Gambar 13, tetapi 

dinyatakan oleh AddEncryptionChange high-level. 

 

Hal ini tidak hanya memecahkan masalah penggabungan skenario evolusi, tetapi juga meningkatkan 

dukungan untuk reuse perubahan. Saat ini perubahan high-level sudah dapat diterapkan pada 

semua jenis class yang memahami pesan name serta memiliki akses ke variabel cr yang berperilaku 

seperti Chatroom.  

 
1 Changes on ChatApp package: 

2 Add new instance method "encrypt: m" to class "RegisteredUser" 

3 -> Invocation tree Added 

4 Add new instance method "decrypt: m" to class "RegisteredUser" 

5 -> Invocation tree Added 

6 Remove instance method "send: m" from class "RegisteredUser" 

7 -> Invocation tree Removed 

8 Add new instance method "send: m" to class "RegisteredUser" 

9 -> Invocation tree Added 

10 Add new instance method "encrypt: m" to class "Guest" 

11 -> Invocation tree Added 

12 Add new instance method "decrypt: m" to class "Guest" 

13 -> Invocation tree Added 

14 Add new instance method "send: m" to class "Guest" 

15 -> Invocation tree Added 

16 Add new instance method "receive: m" to class "Guest" 

17 -> Invocation tree Added 

 

Fig. 13. Adding user privacy correctly: change list by ChEOPS 

 
1 Changes on ChatApp package: 

2 Add encryption for class "RegisteredUser" with function "f(x)= 

encrypt(x)" and "f(x)= decrypt(x)" 

3 -> composite changes 

4 Add encryption for class "Guest" with function "f(x)=x" and "f(x)=x" 

5 -> composite changes 

 

Fig. 14. Adding user privacy correctly: (compositional) change list by ChEOPS 

 

Menjelajahi daftar perubahan ChEOPS lebih mudah dan lebih user-friendly daripada di tool 

ChangeList tradisional. Hal ini merupakan konsekuensi dari ekploitasi dukungan peningkatan 

eksplorasi yang dibawa oleh model perubahan first-class dibalik COSE. Dalam ChEOPS, perubahan 

dapat dilihat dari tiga perspektif: disusun pada waktunya, pengelmpokan berdasarkan entitas yang 

terkena dampak, serta dikelompokkan berdasarkan intensitasnya. 

Pandangan pertama (digambarkan pada Gambar 15) adalah serupa dengan pendekatan ChangeList 

tradisional, dengan perbedaan bahwa ChEOPS mengatur perubahan dalam struktur pohon di mana 

perubahan-perubahan halus melampaui tingkat metode tersembunyi di cabang-cabang metode-

perubahan . 

Gambar 16 menunjukkan bagaimana pandangan kedua kelompok perubahan berdasarkan entitas 

yang mereka pengaruhi. Entitas ini bisa berupa salah satu blok bangunan Famix meta-model: class, 



metode, atribut, dll. Pandangan ini juga berisi pohon perubahan, di mana perubahan dependen 

disamarkan didalam cabang perubahan subyek kreasionalnya. Sebagai contoh, perubahan dependen 

dari perubahan kreasional User disusun di satu cabang di bawah perubahan tersebut. 

 

 
-  Pandangan ketiga didalam ChEOPS  adalah mengelompokkan perubahan berdasarkan 

komposisinya. Gambar 17 menunjukkan komposit AddAncryptionChange, dan perubahan 

atomik yang dikandungnya. Pandangan ini secara dramatis menurunkan jumlah perubahan yang 

ditampilkan. 

-  Pandangan lain adalah mengelompokkan perubahan berdasarkan intensitasnya, walaupun untuk 

saat ini belum diimplementasikan di ChEOPS. Node dari struktur pohon ini harus berisi perubahan 

intensional, sedangkan cabangnya harus berisi ekstension yang sesuai.  

 

5.  Diskusi 

Tabel 1 menunjukkan ringkasan dari empat masalah yang diidentifikasi dalam Bagian 2. Sumbu 

vertikal menunjukkan usulan ekstension pada perubahan model first-class (Bagian 3). Sel-sel yang 

berisi x menyatakan bahwa extension baris sel membantu mengatasi masalah pada kolom sel. 

 



 

 
 

Bagian lain dari section ini  membahas bagaimana hal tersebut tercapai: 



 
Pembatasan detil. 

Pembatasan detil dapat terlihat dengan kurangnya perubahan detil dan perubahan besar. Model 

yang dibuat tidak hanya mencakup perubahan besar (seperti penambahan class atau metode), 

tetapi juga perubahan yang lebih detil seperti invokasi metode dan accesor. Kemungkinan untuk 

menyusun perubahan menjadi perubahan komposit, memungkinkan definisi perubahan yang lebih 

besar namun  dapat digunakan untuk menyusun abstrak dari tingkat yang lebih detil. Perluasan ini 

menyediakan detil yang diperlukan untuk memahami alasan dan riwayat evolusi program. 

 

Terminologi Overloading. 

Model kami menyediakan perubahan yang berbeda untuk setiap blok bangunan Famix meta-model. 

Dengan demikian, setiap perubahan pada sebuah blok bangunan akan ditangkap sebagai perubahan 

spesifik. Hal ini untuk menghindari perubahan class overload dalam menangkap berbagai 

perubahan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam model kita, definisi perubahan adalah unik. 

 

Kurangnya perubahan high-level. 

Model kami mampu menggambarkan perubahan high-level yang lebih baik dalam 

merepresentasikan keinginan developer. Model juga dapat diextent sehingga developer dapat 

menentukan perubahan spesifik sesuai domainnya. Hal ini dicapai bila  

(1) Menggunakan hierarki inheritance di mana semua jenis perubahan berada dan  

(2) Menggunakan pola desain komposit (membedakan antara perubahan atom dan komposit 

perubahan). Perubahan high-level juga dapat didefinisikan sebagai perubahan intensional, yang 

menggambarkan pola perubahan. Penerapan perubahan high-level dikondisikan oleh pemenuhan 

prasyarat mereka. Hal ini didukung oleh IDE yang membimbing programmer dalam menentukan 

jenis perubahan baru, menerapkan perubahan, membatalkan perubahan dan verifikasi prasyarat 

untuk memastikan konsistensi aplikasi.  

 

Tidak ada fasilitas eksplorasi  

Semua pemahaman tentang perubahan class yang diuraikan dalam karya ini dilaksanakan di IDE 

ChEOPS , program yang mendukung eksplorasi dengan memberikan pandangan-2 berbeda terhadap 

perubahan. Pandangan tersebut menyusun perubahan berdasarkan ketergantungan, komposisi, 

intension atau pada waktu di saat perubahan dibuat. Pandangan berbeda mengenai perubahan 

dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Sementara pandangan ketergantungan lebih menarik 

untuk membatalkan dan mengulang perubahan maka pandangan intensional lebih menarik untuk 

memahami perubahan. 

 



6.  Pekerjaan yang berhubungan 

Change-Oriented Software Engineering memusatkan seluruh perubahan, sehingga mengelola 

perubahan merupakan bagian terpenting. Dalam makalah ini, kami berfokus pada manajemen 

perubahan sistem yang berbasis entitas dan bekerja secara bertahap. Bagian ini memperluas  

pembatasan sampai ke seluruh sistem manajemen perubahan, dan menjelaskan mengapa model 

ChangeList  dari perubahan first-class dipilih sebagai titik awal dari makalah ini. Kemudian beberapa 

pendekatan yang berorientasi perubahan akan dijelaskan mirip dengan pendekatan yang telah 

diidentifikasi. 

6.1.  Change Management Systems  

Sistem manajemen perubahan digunakan untuk menangkap, menyimpan dan reuse perubahan 

sistem software yang berevolusi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian dikelola di sebuah pusat 

repository dimana masing-masing pihak yang terlibat memiliki akses untuk mengambil / 

mempublikasikan perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, sistem manajemen perubahan berisi 

informasi yang berguna tentang evolusi dari software yang dikelola (misalnya dibuat class selama 

masa sistem) dan mereka adalah sumber yang berharga untuk memberikan informasi mengenai 

evolusi software. Perubahan sistem manajemen dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi: waktu 

(kapan perubahan disimpan) dan struktur (bagaimana perubahan disimpan).  

Dimensi pertama membedakan antara snapshot-based dan pendekatan incremental. Dalam 

pengaturan snapshot-based, developer secara eksplisit menyimpan perubahan pada sistem 

software di pusat repositori sistem manajemen perubahan. Oleh karena itu, setiap developer 

memiliki tanggung jawab menyimpan perubahan secara teratur. Dalam pengaturan incremental, IDE  

yang bertanggung jawab mencatat setiap dilakukan perubahan.Dalam pendekatan terbaru, setiap 

perubahan terpisah secara otomatis akan di commit untuk memastikan bahwa perubahan dicatat 

sedetail mungkin dan dalam urutan dimana diterapkan.  

Dimensi kedua memisahkan pendekatan file-based dari entity-based. Pendekatan terdahulu 

menyimpan dan mengatur perubahan sebagai pembeda dalam file teks, sedangkan yang terkini 

memperlakukan  perubahan pada entitasnya. Entitas program adalah blok bangunan program. 

Paradigma pemrograman yang diberikan akan menentukan jenis blok bangunan mana yang harus 

dipertimbangkan. Pendekatan file-based memerlukan parsing dan comparing file untuk recover 

informasi perubahan. Hal ini membuat sulit untuk memperluas spektrum perubahan yang tersedia 

dimana algoritma perbandingan harus disesuaikan untuk memasukkan pola-pola baru perubahan. 

 

Tabel 2 menunjukkan kemungkinan kombinasi dari dua dimensi di atas, dan menyajikan setidaknya 

satu contoh untuk setiap kombinasi. 

 
CVS atau Concurrent Versions System merupakan sistem kontrol versi yang memungkinkan 

pencatatan riwayat spurce-file dan dokumen. CVS menggunakan arsitektur client-server dan 

memungkinkan koneksi dari berbagai lokasi yang berbeda. Hal ini dikembangkan untuk mengatur 

dan memelihara koleksi source –file yang disimpan pada permintaan eksplisit anggota tim. Daripada 



menyimpan setiap file berkomitmen secara terpisah, CVS menggunakan teknik yang optimal. 

Menyimpan semua versi source-file yang sudah di-commit dalam satu file hanya dengan menyimpan 

teks-2 yang berbeda (! V). Bagi pembaca yang tertarik dapar merujuk pada[11]. 

 

SVN atau Subversion adalah sistem kontrol advance versi open source. Ditujukan untuk membantu  

melacak perubahan pada direktori file dibawah kontrol versi. Subversion menggunakan arsitektur 

client-server dan dapat diakses dari berbagai lokasi yang berbeda, sehingga developer dapat 

melakukan revisi kapan saja. Setiap revisi memiliki root tersendiri yang digunakan untuk mengakses 

isinya. Subversion memelihara referensi masing-2 file ke versi yang terbaru. Pembaca yang berminat 

dapat merujuk pada [12] untuk lebih jelasnya 

 

CatchUp! Henkel dan Diwan mengusulkan pendekatan yang ringan untuk merekam dan memutar 

refactorings [13]. Tool POC (proof-of-concepts) CatchUp! diimplementasikan sebagai extension dari 

Eclipse. Setelah perubahan dilakukan oleh user, objek Java yang sesuai dibuat dan disimpan dalam 

trace file XML. Refactorings yang terambil dapat diputar manual oleh user atau otomatis oleh tool 

CatchUp! yang yang akan membuat refactoring berdasarkan trace file. 

 

StORE adalah sistem kontrol versi yang digunakan oleh VisualWorks untuk environment Smalltalk 

[4]. Aplikasi ini berbasis arsitektur klien-server, menggunakan server dengan database yang 

bertindak sebagai pusat repositori. Developer berhak untuk commit paket yang akan diversioning 

oleh StORE. Bukannya versioning file, StORE bekerja pada tingkat detail dari entitas program 

(misalnya class atau metode) yang memudahkan misalnya penggabungan kode sumber dari 

berbagai developer yang berbeda 

 

AJC Active Backup adalah sistem kontrol revisi otomatis yang secara terus menerus memantau 

perubahan file [14]. Pengguna dapat mengkonfigurasi folder dan file yang perlu dimonitor dengan 

wildcard. Setiap kali perubahan disimpan ke sebuah file pantauan, akan mengakibatkan revisi pada 

arsip kompak yang kemudian bertindak sebagai repositori lokal. Pendekatan incremental 

dilaksanakan oleh tool ini menghasilkan catatan lengkap tentang apa yang telah dilakukan user. AJC 

Active Backup juga memungkinkan pembandingan file hasil monitoring dan menampilkan 

perbedaannya. AJC Active Backup memampatkan file arsip dengan hanya menyimpan file yang 

mengalami perubahan. 

 

FileHamster adalah aplikasi pelacakan versi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pembuat 

konten [15]. Berfungsi dengan cara sama seperti AJC Active Backup, yaitu terus menerus memantau 

file yang ditentukan pengguna dan secara otomatis membuat backup incremental setiap kali file 

tersebut dimodifikasi. FileHamster memungkinkan perubahan penjelasan dengan mencatat 

gambaran detil atau secara cepat menemukan revisi tertentu. Juga mampu melihat perbedaan 

antara dua revisi file. Inti dari FileHamster  adalah menyimpan file yang berubah secara terpisah 

namun juga mampu mendukung berbagai plugin fungsi tambahan (misalnya kompresi). 

 

Envy adalah environment software engineering yang mendukung konfigurasi, riwayat dan 

manajemen perubahan yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem software 

besar [18]. Envy berisi sistem manajemen perubahan berbasis snapshot yang mengharuskan 

developer untuk submit kode ke repositori Envy. Konsekuensinya adalah  tidak tersedianya 

informasi yang akurat yang diperlukan dari sistem manajemen perubahan [3]. 

 



ChangeList adalah tool yang masuk dalam mainstream IDE Smalltalk. Mengelola perubahan yang 

diterapkan pada sebuah program Smalltalk sebagai entitas first-class dan menyimpan informasi 

perubahan yang diarahkan ke entitas spesifik program Smalltalk. Model perubahan first-class di balik 

ChangeList memiliki beberapa kekurangan yang muncul dalam tool frontend. Bagian 2 menguraikan 

kekurangan-kekurangan tersebut. 

 

Spyware adalah repositori software berbasis perubahan yang diusulkan oleh Robbes dan Lanza 

sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dari sistem manajemen perubahan berbasis snapshot 

atau file untuk menganalisis evolusi software [4, 5]. Spyware [3] adalah sebuah IDE plug-in untuk 

environment Smalltalk Squeak. Dalam Spyware, riwayat sistem dipandang sebagai urutan 

perubahan diterapkan pada sistem. Setiap perubahan mampu merekonstruksi keadaan berurutan 

dari source-code yang ditampilkan dalam pohon sintaks abstrak (AST). Sebuah sistem diwakili 

dengan evolusi pohon syntax abstrak. AST terdiri dari entotas program spesifik untuk bahasa 

Smalltalk. Dengan demikian, perubahan Spyware hanya memiliki subyek spesifik Smalltalk yang 

menyiratkan bahwa Spyware tidak mendukung justifikasi bahasa independen. Saat ini, Lanza Robbes 

sedang porting Spyware ke pltaform Java / Eclipse dengan mengisolasi konsep-konsep umum 

diantara Jawa dan Smalltalk. 

 

7.   Pekerjaan untuk Masa Depan 

Change-Oriented Software Engineering mengangkat tingkat abstraksi dari proses development. 

COSE tidak mengungkapkan program dalam bahasa pemrograman, namun dinyatakan dalam term 

perubahan pada blok bangunan style pemrograman yang dipilih. Dalam makalah ini, difokuskan 

pada class-based OOP dan lebih khusus pada model Famix. 

Pekerjaan ini terletak di domain evolusi pemrograman software component-based. Implementasi 

COSE diharapkan dapat dilakukan pada meta-model component-based, yang terdiri dari komponen, 

penyediaan layanan, jasa yang dibutuhkan, port untuk layanan tersebut dan konektor untuk 

menghubungkan port. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa COSE juga berlaku untuk onteks 

component-based. Dibutuhkan lebih banyak elsperimen untuk memvalidasi tingkat penerapannya 

dan  mengetahui peluang yang mungkin muncul. 

Pekerjaan lainnya adalah modifikasi semantic perubahan. Daftar perubahan berisi perubahan yang 

dapat diterapkan dalam menghasilkan sebuah software. Untuk menerapkan perubahan daftar 

perubahan, perlu didefinisikan semantik untuk setiap jenis perubahan yang ada di daftar tersebut. 

Semantik ini dapat dimodifikasi untuk menarik pembuatan software. Kemungkinan aplikasi 

modifikasi semantik termasuk pembuatan kode spesifik platformi, pembuatan  otomatis program 

uninstall dan propagasi perubahan ke sistem berjalan. 

 

8.  Konklusi 

Dalam makalah ini, kami membayangkan Change-Oriented Software Engineering (COSE) adalah 

sebuah paradigma pemrograman yang menargetkan pada evolusi software dan sentralisasi 

perubahan sebagai entitas utama dalam proses development. Subjek perubahan mengacu pada blok 

bangunan bahasa pemrograman di mana program ini didevelop. COSE dibangun di atas paradigma 

pemrograman lain di mana blok bangunan ditulis. Dalam makalah ini, dibangun di OOP dan 

mengambil Famix meta-model sebagai model untuk menjelaskan program-program yang akan 

diubah.  

Juga dibahas mengapa perubahan first-class yang diinginkan pada program dengan cara yang 

change-oriented. Juga diidentifikasi empat masalah yang berkaitan dengan model perubahan first-



class, seperti yang disajikan dalam pendekatan terkait. Pembatasan detail dalam berbagai jenis 

perubahan, overloading jenis perubahan, tidak adanya perubahan tingkat tinggi dan kurangnya 

fasilitas eksplorasi software menghambat support evolusi yang baik. Hal ini menjelaskan kebutuhan 

untuk extend model perubahan first-class sedemikian rupa sehingga masalah ini diatasi.  

Empat ekstensi untuk model perubahan kelas-utama antara lain: perubahan detail, composable, 

da[at diandalkan dan intensional. Ektension ini mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam model 

perubahan first-class. Juga dijelaskan tentang ChEOPS, yaitu sebuah implementasi Smalltalk COSE. 

Tidak saja  didasarkan pada pelaksanaan perubahan first-class namun juga tetapi diperluas dengan 

solusi untuk empat persyaratan tambahan yang diidentifikasi. Percobaan pada ChEOPS membuat 

validasi dari ekstension untuk model menjadi mungkin. Dalam ChEOPS, telah diimplementasikan 

suatu skenario evolusi tentang bagaimana COSE mengelola dan mengatasi empat masalah yang 

diidentifikasi dalam  model perubahan. 

 

 

Catatan: 

Refactoring: Meningkatkan desain yang sudah ada 
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