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 -2مقدمه
معماری مدل محور ۹يک

رويککرد رايک در مهندسکي نکرمافکزار اسکت .در ايک رويککرد اسکتفاده از

مدلسازی سطح انتزاع برنامهنويسي را زيادتر ميکند .توليد کد از مکدل نيکز توليکد نکرمافکزار را سکريعتکر
خطاهای انساني در ساخت کد را کمتر و مطابقت با فناوریهای نوظهور را سريعتر ميکند[۹] .

شرکت اعوان نيز از اي رويکرد در خط توليد نرمافزار خود موسوم به  WISEبهره ميبرد .بهبود بخش
ساخت کد از روی مدل در  WISEوظيفه اصلي دوره کارآموزی م بود که گزارش آن در اي مستند بيان
شده است .در اي گزارش پس از معرفي شرکت اعوان ابتدا جزئيات مجموعه کارهای انجکام شکده در طکول
دوره برای بهبود بخش ساخت کد به صورت هفتگي آورده شده است .سپس بکه بيکان دسکتاوردها و ارزيکابي
دوره کارآموزی پرداخته شده است .در انتها نيز در ي

نگکاه اجمکالي کارهکای بکه انجکام رسکيده و مطالکب

آموختهشده با عنوان گزارش فني نوشته شده است.

 -۳معرفي محل کارآموزی
شرکت مشاوران نرمافزاری اعوان در سال  ۹۳8۳تاسيس شده است .اي شکرکت عوکو شکورای عکالي
انفورماتي

و سازمان نظام صنفي رايانهای است .راهبرد اعوان استفاده از فناوریهای تخصصي مانند  J2EEو

 Oracleو نخبگان علمي و فني برای توليد نرمافزارهای سازماني بزرگ (و نه متوسط و کوچ ) است.

 - ۹ - ۳اطال عا ت تماس شرکت
آدرس :خيابان آزادی ابتدای خيابان توحيد جنب بان

گردشگری پالك  ۳7طبقه سوم

شماره تلف ها66۱14628 - 66۱148۹7 :

)Model Driven Architecture (MDA

۹

۹

شماره فکس66۱14721 :
سايت اينترنتيhttp://asta.ir :
آدرس پست الکترونيکيinfo@asta.ir :

 - 2 - ۳تعداد کارکنان
تعداد کارکنان اعوان که در محيط رسمي و اداری فعال هستند حکدودا  ۹5نفکر اسکت .ايک شکرکت
همچني تعدادی ديگر از نيروهای خود را برای فاز نگهداری و پشتيباني محصوالت خود به کار گرفتکهاسکت.
نرمافزارهای اعوان بر بستر  J2EEو فناوریهای مت -باز ساخته مکيشکوند از ايک رو تخصکر در ( J2EEو
ساير فناوریهای مرتبط با توليد نرمافزارهای سازماني در اي بستر مانند ساخت واسط کاربری و پايگاه داده)
 Linuxو  Oracleاز مهارتهايي است که اغلب کارکنان اعوان دارند.

 - ۳ - ۳محصوال ت مهم
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 -۹-۳-۳خط توليد نرمافزارWISE :
 WISEراه حل اختصاصي اي شرکت برای توليد سريع و بهينه نرمافزارهای سکازماني بکزرگ اسکت.
اي خط توليد با در نظر گرفت ويژگيهای مشترك اي گونه پروژهها معمکاری الزم بکرای آنهکا را در نظکر
گرفته و ابزارهای مختلفي از جمله توليد کد از مدل را فراهم کردهاست .بخش زيادی از ککار اعکوان مشکاوره
توليد نرمافزار است به اي معنا که اعوان  WISEرا به شرکتهای نرمافزاری ميفروشد و نحوهی اسکتفاده و
پشتيباني های بعدی را در اختيارشان قرار ميدهد تا در توليد نرمافزار از آن استفاده کنند.

 -2-۳-۳مديريت ارتباط با شهروند ()ZRM
«مديريت ارتباط باشهروند» يا  - citiZen Relationship Managementکه به اختصار  ZRMناميکده

 2گرفته شده از ][2

2

ميشود  -ي

سيستم نرم افزاری يکپارچه است که ي

پل ارتباطي بهينه بي سازمان و مکراجعي برقکرار و

رسيدگي را در داخل سازمان آسان ميکند.

 -۳-۳-۳پرتال درون سازماني ()WISE Portal
پرتال سازماني اعوان موسوم به  WiSE Portalبستر مناسبي برای توسعه و تجميع سامانههای مبتنکي
بر وب درونسازماني فراهم ميکند.

 -4-۳-۳شبيه سازی شبکه اجتماعي
شبيهساز شبکههای اجتماعي نرمافزاری برای شکبيهسکازی ککامپيوتری شکبکههکای اجتمکاعي اسکت.
تحليلگران شبکههای اجتماعي ميتوانند با کم

اي نرمافزار شبکه مورد نظر خود را به صورت کامپيوتری

شبيهسازی کنند ويژگيهای شکبکه را تحليکل کننکد و نتيجکه برخکي وقکايع و تيييکرات در ايک شکبکه را
پيشبيني کنند .اي نرمافزار در حوزههايي که دارای مفهوم شبکه اجتماعي هستند کاربرد خواهد داشت.

 -5-۳-۳سيستم مديريت گزارشهای پويا
انعطافپذيری در طراحي و توليد گزارشات يکي از دغدغکههکای اصکلي مکديران سکازمانهاسکت .ايک
محصول موسوم به  WiSE RMSامکانات الزم را برای بهرهبرداری از گزارشهای پويا در پايگاه داده دلخکواه
فراهم ميکند .پس از طراحي گزارش در ابزارهايي همچون  iReport BIRT Designerيکا Crystal Report

 Designerمکيتککوان فايککل گککزارش را در ايک سيسککتم بارگککذاری و از امکانککاتي مثککل تعريککف پارامترهککای
گزارشگيری تعريف سطح دسترسي گزارشگيری زمانبندی گزارشگيری و  ...استفاده کرد.

 -6-۳-۳سيستم مديريت اسناد
سيستم مديريت اسناد اعوان  DBFSامکاناتي شبيه به  Windows File Explorerرا در محکيط وب
فراهم ميکند .اي سيستم با ذخيره اطالعات فايلها در پايگاه داده جستجو پشکتيبانگيکری  Replicationو
ساير امور مربوط ذخيره و بازيابي فايلها را آسان ميکند.
۳

 -7-۳-۳ابزار نصب و به روز رساني
نصب و بهروزرساني سيستمهای مبتني بر  Java EEاز دغدغهها و مشککالت راهبکران ايک سيسکتمها
است .ابزار نصب و بهروزرساني اعوان موسوم به  WiSE Installerشما را ياری ميکند تا برنامههای Java EE

را به سادگي طي چند دقيقه نصب و تنظيم کنيد و نگران فرامکوش شکدن بخکشهکايي از تنظيمکات و اجکرا
نادرست قسمتهايي از عمليات نباشيد.

 -4خالصه کارهای انجام شده
در ادامه به خالصه کارهای انجام شده در هر هفته اشاره خواهم کرد .البته در اينجکا منظکور از هفتکه
 ۳2ساعت حوور در شرکت است و ممک است اي ساعات در ي

هفته واقعي قرار نداشته باشند.

 - ۹ - 4هفته اول
 -۹-۹-4آشنايي
هفتهی اول هفتهی آشنايي با شرکت آموزشهای اوليه و شرح وظايف بود .حساب کاربری الزم برای
دسترسي به شبکه ويکي داخلي شرکت و کارگزار  svnداخلي برايم ايجاد شد .آقای مهندس پيشوايي مکدير
شرکت پس از معرفي شرکت مستنداتي را برای آشنايي بيشتر برايم ارسال کردند.
اعوان برای توليد و مشاوره توليد نرمافزار از خط توليد خود به نام  WISEاستفاده ميکند .با اسکتفاده
از مستندات ارسالي و همچني شبکه ويکي داخلي با محصوالت شرکت مخصوصا  WISEآشناتر شدم.
مدير شرکت سپس تکنولوژیهايي را که در شرکت استفاده ميشوند معرفي ککرد و بکه بيکان ميکزان
اهميت هرکدام پرداخت .پس بايد برنامهای برای يادگيری تکنولوژیهای مهم و ضروری تنظيم ميکردم.

 -2-۹-4تعريف وظايف
در ادامه مهندس پيشوايي سرپرست کارآموزی وظيفه اصلي دورهی کارآموزیام را شرح داد .به دليل
4

آشنايي ام با  UMLو مدلسازی شيء گرا تعيي شد که ادامهی کار مجتبي ورمزيار کارآموز تابسکتان  ۱2را
در پيش بگيرم که توسعه و بهبود بخش توليد خودکار کد از مدل  WiSEبود .اعوان در  WISEبرای توليد
نرمافزار از ي

متامدل مياني استفاده ميکند .اي متامدل در خود اعوان تعريف شده و صورت مفهکومي ۳آن

وجود دارد .در واقع بخش اصلي ساخت نرم افزار ساخت مدل دلخواه از روی اي متامدل و تبديل آن مدل
به کد است .کار اصلي اي خواهد بود که اي فرايند در چارچوب مدلسازی  )EMF( 4Eclipseاجرا شود به
اي ترتيب که ابتدا اي

متامدل با  Ecoreتوصيف شود .اگر متامدلي با  Ecoreتوصيف شود با ابزارهای EMF

ميتوان از آن متامدل مدل نمونه ساخت و آن را ويکرايش ککرد .گکام نهکايي توليکد ککد ايک مکدل اسکت.
ابزارهايي 5وجود دارد که امکان توليد کد از اي مدل را فراهم ميکند.
در اي هفته همچني به مطالعه و اجرای مثال در مکورد زبکان برنامکهسکازی  Groovyپکرداختم ککه
ممک است در فرايند توليد کد به کار گرفته شود .گرووی ي

زبان برنامهسازی چاب  6و پويا 7برای ماشکي

مجازی جاوا است.
 -۳-۹-4کار با EMF
ابتدا قرار شد ي

بار فرايند کلي را به شکل آزمايشي از ابتدا تا انتها به پيش ببرم :تعريف ي

متامدل

فرضي گرفت مدل از آن و توليد کد آن مدل.
خودآموز اي پيوند برای شروع کار مدلسازی با  EMFمناسب بود.
()/http://eclipsesource.com/blogs/tutorials/emf-tutorial
اي هفته توانستم ي

متامدل ساده را با  Ecoreتوصيف کنم و ي

مدل از روی آن بسکازم .متامکدل

۳

Conceptual
)Eclipse Modeling Framework (EMF
5
JET, Acceleo, Xpand, etc
6
Agile
7
Dynamic
4

5

توصيف شده در شکل ديده ميشود.

تصوير  – ۹متامدل فرضي توصيف شده با Ecore

 - 2 - 4هفته دوم
 -۹-2-4توليد کد از مدل
در اي هفته متامدل ساده ديگری را توصيف کردم که در شکل آورده شده است.

6

تصوير  -2متامدل فرضي برای استفاده در توليد کد  -توصيف شده با Ecore

اولي فرايند توليد کد از روی مدل در اي هفته به انجام رسيد.
 Eclipseامکاناتي برای تبديل مدل بکه مکت دارد ککه در پکروژه 8 M2Tجمکع شکدهانکد Acceleo .و
 Xpandدو عنصر مهم در اي پروژه هستند .با  Acceleoکار کردم و کد ي

متامدل با آن توليد شد .سپس

به اي نتيجه رسيدم که اي ابزار انعطاف کمتری نسبت به  Xpandدر توليد کد دارد و انگار فقط قالبهکای
از پيش تعريف شدهای را برای مدلهای ورودی ميپذيرد:
?Is my UML Case tool compatible with Acceleo
Acceleo may read any model produced by any UML Case tool. But all possible version combinations (UML +
XMI + modeler specificities) are not yet supported. (see compatibility list). If you want to use Acceleo with an
UML Case tool which isn't supported, please contact our support to realize this specific import. 9

بنابر اي

 Xpandرا برای توليد کد انتخاب کردم .بعد از امتحان کردن منابع و خودآموزهای اينترنتکي

مختلف خودآموز اي پيوند را مناسبتر يافته مراحل آن را به انجام رسکاندم .مکدل نمونکه سکاخته شکده در

Model to Text
 ۱گرفته شده از http://www.acceleo.org/pages/faq/en

7

8

تصوير ديده ميشوند.

تصوير  - ۳مدل ساختهشده از متامدل فرضي توصيفي با EMF

 - ۳ - 4هفته سوم
 -۹-۳-4ساخت افزونه Eclipse
در اي هفته متامدلي را که با  ecoreتوصيف شده بود به صورت ي

افزونه eclipse ۹1ساختم .بکرای

اي کار پروژه افزونه را به صورت فايل  export jarکرده و در پوشهی  pluginsدر  eclipseکپي مکيکنکيم.
خودآموز زير ميتواند در اي زمينه مفيد باشد:
http://www.vogella.com/tutorials/EclipsePlugIn/article.html

 -2-۳-4مديريت پيچيدگي توليد کد
توليد کد را با مديريت پيچيدگي و تقسيم توليدگر کد به چند قسمت کوچکتر و تعريکف ککالسهکای
 utilityادامه دادم.

plugin

8

۹1

xpand: check -۳-۳-4
 xpandامکان  checkرا در حي توليد کد به ما ميدهد به اي معنا که ميتوان قواعدی ۹۹تعريف کرد
که در حي توليد کد از مدل بررسي شود و در صورت برقرار نبودن آن قواعد هشدار ۹2يا خطا ۹۳اعالم شکود.
مثال تعريف کردم که اگر اسم صفتي ۹4در مدل ي
ي

کاراکتر بود هشدار داده شود يا اگکر اسکم دو صکفت در

موجوديت ۹5مدل تکراری بود خطا داده شود .نمونه اي تعريف قواعد در تصوير ديده ميشود.

تصوير  -4تعريف قواعد در توليد کد با xpand

xpand: protected region -4-۳-4
امکان ديگر  xpandبرای توليد کد تعريف محدودهی حفاظت شده ۹6است به اي معنا ککه مکيتکوان
بکار اول ايجکاد شکود و در دفعکات بعکدی اجکرای

قسمتهايي را تعريف نمود که کد آن فقط در همان يک

توليدگر کد دست نخورد .مثال ميتوان قسمتهای داخل توابع را به عنوان محدوده حفاظت شده تعريف کرد
که اگر برنامه نويس کد خود را در داخل آن نوشت با توليد دوباره کد آن قسمت پاك نشود .اي امککان نيکز
در توليدگر کد به انجام رسيد .نمونه کد توليد شده نهايي را در تصوير ميبينيد.

۹۹

rules
warning
۹۳
error
۹4
attribute
۹5
entity
۹6
protected region
۹2

۱

تصوير  – 5نمونه کد توليد شده از مدل فرضي

 -5-۳-4آغاز فرايند اجرای خودکار توليدگر کد
فرايند توليد کد از روی مدل به انجام رسيد ولي اي کافي نبود نياز بود که ايک فراينکد بکه صکورت
خودکار اجرا شود و  Mavenاولي نامي است ککه در زمينکه سکاخت خودککار بکه ذهک
وابستگي۹7ها را مديريت کرده و به کم

مکيرسکدMaven .

افزونههای فراوانش فرايندهای توليد نرمافزار را به صورت خودککار

انجام ميدهد Maven .استفاده زيادی در پروژههای اعوان دارد .در زمينه توليد کد نيز نياز به ي

افزونه بود

که جريان کاری ۹8توليد کد را صدا بزند .اي جريانهای کاری فرايند توليد کد را تعريف ميکنند که نمونهای
از آن در تصوير ديده ميشود .در جست و جو برای اي

افزونه افزونهای با نکام Fornax Model Workflow-

 M2-Pluginرا پيدا کردم.

dependency
workflow

۹1

۹7
۹8

تصوير  -6نمونه جريان کاری در توليد کد با Xpand

 - 4 - 4هفته چهارم
 -۹-4-4آشنايي با افزونههای maven
هر افزونه  Mavenمجموعهای از ي
در  mavenاست .برای استفاده از ي

يا چند ۹۱ MOJOاست .در واقع هر  MOJOي

 goalاجرايي

افزونه بايد مشخصات 21آن افزونه را در قسمت  buildدر pom.xml

Maven Old Java Object
)groupId, artifactId, version (optional

۹۹

۹۱
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پروژه خودمان وارد کنيم .در همانجا پيکربندی 2۹مربوطه به افزونه را ميتوان وارد کرد و نيز تعيي کرد که
کدام هدف 22از افزونه در کدام فاز از چرخه ساخت  mavenاجرا شود 2۳.در پيوند زير اطالعات بسيار خوبي
در مورد نحوهی ساخت افزونههای  mavenهست:
http://maven.apache.org/plugin-developers/index.html

 -2-4-4افزودن افزونه  fornax-oaw-m2-pluginبه
ir.asta.wise.generator.plugin
پيشتر گفتيم که  fornax-oaw-m2-pluginي

افزونه  mavenبرای اجرای جريانهای ککاری مکدل

( )oAW 4.x / Eclipse MWEاست .بعد از کار با اي افزونه و مواجه شدن با مشککالت مربکوط بکه دريافکت
وابستگيها و رفع تداخلهای آنها به توصيه مهندس پيشوايي قرار بر اي شد که کد منبکع آن را گرفتکه و
در پروژهی  ir.asta.wise.generator.pluginوارد کنم .اي پروژه که اسمش  wise maven pluginاسکت در
واقع ي

افزونه است که از قبل برای کارهای مربوط به اجرای خودکار فرايندهای توليد کد در  WISEساخته

شده و استفاده ميشود .به عبارت ديگر حاال مکيبايسکت  MOJOهکای افزونکه  fornaxرا در wise maven

 pluginوارد کنم.

 - 5 - 4ه فته پنجم
در اي هفته افزودن افزونه  fornax-oaw-m2-pluginرا به پروژه  wise maven pluginافزودم .حکاال
برنامهساز ميتواند با افزودن افزونه  wise maven pluginبه پروژه خکود (در  )pom.xmlاز run-workflow

 MOJOدر فرايند ساخت پروژه خود استفاده کند .اي استفاده را در شکل ميبينيد.

2۹

configuration
goal
 2۳آشنايي با فازهای مختلف چرخه های http://maven.apache.org/ref/3.2.2/maven-core/lifecycles.html :maven
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۹2

تصوير  -7استفاده از هدف  run-workflowدر پروژه با افزودنwise maven plugin

در اينجا ي

فرايند آزمايشي توصيف ي

متامدل فرضي ساده با  EMFگرفت ي

مدل نمونه از آن

و توليد کد آن مدل با استفاده از  mavenو  xpandبه انجام ميرسد .گام بعدی اجرای ايک فراينکد بکر روی
متامدل مياني اعوان در  WISEاست يعني در آغاز بايد متامدل مياني شکرکت بکا  EMFتوصکيف شکود .بکا
بررسي فايلهای  xmlموجود برای مدلها و پرسش از مدير فني شرکت سعي کردم اي متامدل را استخراج
و با  Ecoreتوصيف کنم .تصوير متامدل کاملشده را در شکل ميبينيد.

۹۳

تصوير  -8متامدل مياني  WISEتوصيف شده با EMF

 - 6 - 4هفته ششم
در اي هفته کار تبديل مدل مياني توصيف شده با فايل های  .gen.xmlرا به مکدلهکای  EMFککه
متامدل آن هفته پيش ساخته شد آغاز شد .اي کار نيازمند ککار بکا فايکلهکای  xmlبکود .بکا توصکيه آقکای
پيشوايي از کتابخانه  dom4jبرای پردازش اي فايلها و همزمان از  JUnitبرای آزمودن برنامه استفاده کردم.
اي برنامه نيازمند بررسي حالتهکای مختلکف عناصکر موجکود در فايکلهکای  xmlبکود ککه بکرای پرهيکز از
عبارتهای  switch-caseناخوانا و تودرتو در طراحي خکود از چنکدريختي 24اسکتفاده ککردم .بکدي ترتيکب
مديريت پيچيدگي برنامه آسانتر شد.

polymorphism

۹4

24

 - 7 - 4هفته هفتم
در اي هفته نيز کار هفته پيش را ادامه دادم و در پايان دوره ساخت برنامه تبديل مدل  gen.xmlبکه
مدل  EMFبه پايان رسيد.

 - 8 - 4دستاوردها
کارآموزی در اعوان ي

شروع خوب برای ورود به صنعت حرفهای نرمفزار برای م بود .در اي قسمت

به صورت موردی به دستاوردها و آموختههايم اشاره ميکنم.
 کسب تجربه عملي استفاده از رويکردهای نظری مهندسي نکرمافکزار در پکروژههکای سکازماني
بزرگ
 کسب تجربه کار گروهي در توليد نرمافزار
 افزايش کيفيت قسمت ساخت کد از مدل در خط توليد نرمافزار اعوان
 آشنايي با  mavenو افزونههای آن


يادگيری مدلسازی در چارچوب مدلسازی  Eclipseبا استفاده از Ecore



يادگيری و کار با ابزار ساخت کد از مدل Acceleo

 يادگيری و کار با استفاده از ابزار  Xpandدر ساخت کد از مدل
 کار عملي با تست نرمافزار ()JUnit


يادگيری برنامهنويسي با زبان Groovy

۹5

 -5ارزيابي کارآموزی
م با کارآموزی در اعوان با رويکرد مهندسي در توليد نرمافزار آن هم نرمافزارهکای سکازماني بکزرگ
آشنا شدم و برای نخستي بار کاربرد مطالب نظری آموختکه شکده مهندسکي نکرمافکزار را در صکنعت ديکدم.
رويکردهايي مثل معماری مدلمحور تست نرمافزار نسخهبندی نرمافزار استفاده از ابزارهای توليکد خودککار
مثل  antو  mavenابزارهای توليد گزارش ابزارهای مديريت پروژه و پيگيری مسکلله مثکل  Jiraو ابزارهکای
برنامهسازی گروهي مثل .Svn
وجود انعطاف در تنظيم ساعت کاری در شرکت نيز يکي از مزيتهای قابل توجه کار در ايک شکرکت
برای م بود .ساعات کاری معمول شرکت بي  ۱تا  ۹7است ولي بعد از آن نيز در امکان حوکور در شکرکت
فراهم است .همچني روزهای پنجشنبه نيز امکان کار وجود دارد.
فوای فيزيکي شرکت نيز در حد مطلوب بود .هر چند با کمي بهبود جزئيات ميتکوان آن را بکه حکد
ايدهآل رساند.
اعوان با محيطي آرام و دوستانه و نيز وجود نيروهای با دانش فني باال محيط مناسبي برای ککارآموزی
و کسب تجربه برای م بود .مشاهده صرف صبحانه و ناهار دسته جمعي در شرکت و برنامه فوتبال آخر هفته
کارکنان شرکت برايم جالب بود .مديران و همکاران نيز همواره برخوردی با احترام دوستانه و صميمانه با م
داشتند .از آنها ممنونم .آقای مهندس پيشوايي همکواره راهنمکا و پيشکنهاد کننکده راهحکل هکای خکوب در
تصميمگيریها و برخورد با خطاها بودنکد .از ايشکان سپاسکگزارم .از دوسکت و همککار محتکرم آقکای خليکل
قاسمزاده و نيز دوست عزيزم مجتبي ورمزيار بابت راهنماييهايشان تشکر ميکنم.

 -6گزارش فني
در اي بخش ي

گزارش فني با ي

ديد جامع نسبت به کل کار آمده است .در اي گزارش به موارد
۹6

آموخته در جريان کارهای انجام شده در دوره اشاره شده است.

 - ۹ - 6نگاه کلي به پروژه توليد کد
همان طور که در بخش گزارش هفتگي اشاره شد اعوان در پروژه هکای خکود از يک

متامکدل ميکاني

استفاده ميکند .اي متامدل مياني به صورت مفهومي وجود دارد .مدلهای آن نيز به چند صورت مختلف از
جمله به صورت فايل های  xmlوجود دارند و برای توليد کد پروژه ها استفاده ميشوند .يکي از اهداف پکروژه
توليد کد اي است که ابتدا اي متامدل با  EMF Ecoreتوصيف شود .بعد از ايک توصکيف ديگکر مکيتکوان
مدلهای پروژههای جديد را از اي متامدل گرفت و به اي ترتيب ميتوان از ابزارهای توليد کد بکرای توليکد
کد مدل مورد نظر استفاده کرد .همچني ميتوانيم با تبديل مدلهای موجود به مدل  EMFتوليدگر ککد را
برای توليد کد اي مدلها نيز به کار ببريم.
 -۹-۹-6مدلسازی با EMF Ecore
 EMFي

چارچوب مدلسازی و توليد کد بر مبنای ي

مدل دادهای ساختار يافته است Ecore .نيز

متامدلي است برای متامدلها که در دل چارچوب مدلسازی  Eclipseوجود دارد.[۳] .
برای توصيف متامدل مياني شرکت در  EMFبه يکادگيری و تمکري مدلسکازی بکا  Ecoreپکرداختم.
سپس با بررسي مدلهای موجود به شکل  xmlو پرسش از سرپرست کارآموزی توصيف ايک متامکدل را بکا
 Ecoreبه انجام رساندم .در شکل متامدل نهايي ديده ميشود.

۹7

تصوير  - ۱متامدل مياني پروژههای اعوان توصيف شده با ( emfنسخه نهايي پايان دوره)

 -2-۹-6توليد کد از مدل با ابزار Xpand
بعد از بررسي ابزارهای توليد کد موجود در  Xpand EMFرا انتخاب کرده و شروع به يادگيری توليکد
کد با آن کردم xpand .زباني است که برای توليد کد از مدلهای  EMFطراحي شده است ].[4
در اي ابزار از قالبهای توليد کد استفاده ميشود .نمونه ای از اي قالبها در شکل ديده ميشکود .در
اي شکل امکان استفاده از محدودههای حفاظت شده  25برای جلوگيری از دوبارهنويسي 26را هم ميبينيد.

protected region
overwrite

۹8
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تصوير -۹1نمونه قالب های ابزار  xpandبرای توليد کد

 - 2 - 6استفاده از کتابخانه ی  dom4jبرای پردازش فايل های xml
برای توليد مدل  EMFاز روی مدلهای توصيف شده با فايلهکای  xmlاز کتابخانکه  dom4jاسکتفاده
کردم و مدل  EMFمعادل خروجي ساخته شد.

۹۱

 -7نتيجهگيری
کارآموزی در شرکت اعوان تجربه موفقي برای ورود به صنعت نرمافزار برای م بود .م بکا ککارآموزی
در اعوان با رويکرد مهندسي در توليد نرمافزار آن هم نرمافزارهای سازماني بزرگ آشنا شدم و برای نخستي
بار کاربرد مطالب نظری آموخته شده مهندسکي نکرمافکزار را در صکنعت ديکدم .رويکردهکايي مثکل معمکاری
مدل محور تست نرمافزار نسخهبندی نرمافزار استفاده از ابزارهای برنامهنويسکي گروهکي سکاخت خودککار
توليد گزارش مديريت پروژه و پيگيری مسلله.
وظيفه دوره ی کارآموزی م بهبود بخش توليد کد در نرمافزار  wiseشرکت اعوان بود .توليکد ککد در
راستای معماری مدلمحور و از رويکردهای راي مهندسي نرمافزار است .در اي

رابطکه مدلسکازی بکا EMF

 Ecoreرا ياد گرفتم و مدل مياني پروژههای شرکت اعوان را با آن توصيف کردم .همچني برنامکهای نوشکتم
که مدل توصيف شده با فايلهای موسوم به  gen.xmlرا به مکدل  EMFتبکديل کنکد .فراينکد توليکد ککد بکا
 Xpandو چگککونگي اجککرای آن بککا  mavenرا نيککز فککرا گککرفتم .نتککاي همککهی ايکک کارهککا در پککروژهی
 ir.asta.wise.generator.pluginوارد شد.
در پايان از آقای مهندس پيشوايي سرپرست کارآموزی به خاطر راهنماييهکا و راهکارهايشکان تشککر
ميکنم .از دکتر حيدرنوری استاد کارآموزی هم به خاطر تالشها پيگيریها و يادآوریهايشان از تعريف تکا
پايان کارآموزی سپاسگزارم.

”“If you can dream it, you can do it.
Walt Disney
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