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محل و شیوه کارآموزی

-۱

شرکت ااعوان در سال  1383تاسیس شده است .این شصصرکت اعضصو شصورای اعصصالی انفورماتیصک و سصازمان نظصام هصصصنفی
یباشد .راهبرد ااعوان ارائه خدمات فوق تخصصی با تکیه بر گردآوری نخبگان اعلمی و فنی است.
رایاناهای م ا
محورهای اهصلی فعالیت شرکت اعبارتند از:
تولید نرمافزارهای سفارشی  :رویکرد ااعوان در این حوزه کاهش هزینه و زمان تولید با به کارگیری خط تولید نرامافزار
یها همچون  Java EEو  Oracleاست.
یترین فناور ا
ااعوان ) (WISE Solutionو استفاده از تخصص ا
خدمات آموزشی و مشاورهای :رویکرد ااعوان در این حصصوزه اسصصتفاده از اسصصاتید کارکاشصصته ) (Practitionerو حمصصایت
تدار آموزش و به کارگیری مهارتها است.
شآموختگان طی یک فرایند مد ا
اعلمی از دان ا

تولید بسته های نرمافزاری  :رویکرد ااعوان در این حوزه تولید محصولت تخصصی و راهگشا بصصرای حصصل نیازمنصصدیهای
واقعی سازمانها و شرکتهاست.

اطلعات تماس شرکت

-۱.۱

آدرس  :میدان توحید ،خیابان توحید ،پل ك  ،37طبقه سوم
شماره تماس 66904817 – 66904628 :
شماره فکس 66904720 :
آدرس سایت www.asta.ir :
آدرس پست الکترونیکی info@asta.ir :

تعداد تقریبی کارکنان

-۱.۲

یباشد .البته شصصرکت تعصصدادی
یباشند حدودا  15نفر م ا
تعداد کارکنان شرکت ااعوان ،که در محیط رسمی و اداری فعال م ا
دیگر از نیروهای خود را برای فاز نگهداری ،1برای محصولت اعرضه شده در شرکت های طصرف قصرارداد ،بصه کصار گرفتصه
یشصصود و ایصن شصصرکت از
یتوان گفت محیط رسمی و اداری شصرکت ااعصصوان تقریبص ًا کوچصصک محسصصوب م ا
است .بنابراین م ا
یباشد و برای بررسی
یشود .البته این به منزله کوچک بودن حوزه های فعالیت شرکت نم ا
شهای گوناگون تشکیل نم ا
بخ ا
تهای طرف قرارداد هستیم.
این معیار نیازمند بررسی محصولت شرکت و شرک ا
1
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-۱.۳

فهرست محصولت شرکت
محصولت این شرکت اعبارتند از :
• مدیریت ارتباط با شهروند )(ZRM
• پورتال درون سازمانی ) (WISE Portal
• خط تولید نرامافزار )(WISE Solutions
• شبیه سازی شبکه اجتمااعی
شهای پویا
• سیستم مدیریت گزار ا
• سیستم مدیریت اسناد
• ابزار نصب و باهروز رسانی
• پورتال اینترنتی
• جدول همراه
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خلصه کارهای انجام شده

-۲

یکند.
شرکت ااعوان برای تولید محصولت نرامافزاری خود ،از یک خط تولید نرامافزار به نام  WISE Solutionاستفاده م ا
خط تولید نرامافزار به تسریع فرایند ساخت و همچنین بالبردن کیفیت نرامافزار به اعنوان یک محصول مهندسصصی کمصصک
یکند .یکی از راهکارهای استفاده شده در این خط تولید برای تسریع فرایند ساخت نرامافزار ،تولید خودکار کد از روی
م ا
مهای
مدل ها است .تولید خودکار کد از روی مدل از جمله رویکردهای موجود در مهندسی نرامافزار برای ساخت سیسصصت ا
یباشد که در حوزه معماری مبتنی بر مدل 2و ایجاد مبتنی بر مدل 3قرار دارد .نتایج قابل توجه ایصن رویکصصرد
نرامافزاری م ا
از یک طرف کاهش هزینه و افزایش سراعت ساخت نرامافزار ،و از طرف دیگر کاهش خطای انسصانی را در ایجصاد نرامافصزار
خواهد بود.
یها در بخش تولید خودکار کد در خط تولید نرامافزار شصصرکت ااعصصوان،
فها و نبود برخی ویژگ ا
با توجه به وجود برخی ضع ا
یهای جدید به این بخصش از
مسئول فنی این شرکت )آقای پیشوایی( هدف کارآموزی من را بهبود و افزودن برخی ویژگ ا
خط تولید نرامافزار شرکت ااعوان قرار دادند.
یهای افزوده شده به این خط تولید در دوره کارآموزی من اعبارتند از :
بهبودها و ویژگ ا
 .1بهره بردن از  maven archetypeبرای تولید پروژه قالب 4از پروژه های موجود در خط تولیصصد و سصصاخت پصصروژه
های جدید از روی پروژه های قالب از پیش ساخته شده.
 .2بهبود تولید خودکار مدل داداهای میانیبه زبان  xmlاز روی نمودار کلس) 5حاوی نوع موجصصودیت هصصا( بصصه زبصصان
.UML
 .3ساخت خودکار پروژاهها از پروژه های قالب از روی نمودار مؤلفه 6به زبان .UML
سهای نوع موجودیت ها به زبان جاوا.
 .4بهبود مدل داداهای میانی برای ساخت خودکار کد کل ا
تهای فنی شرکت ،با تکنولوژی هصصای زیصصر آشصصنا
همچنین پیش از شروع به انجام این کارها ،برای آشنایی بیشتر با فعالی ا
شدم :
Google Web Toolkit .1
Spring .2
2
3
4
5
6

Model Driven Architecture
Model Driven Development
Archetype project
Class Diagram
Component Diagram

5

JavaEE .3
Maven Plugin .4

در ادامه به کارهای انجام شده در هر هفته اشاره خواهم کرد .لزم به ذکر است کارهای ذکر شصده در هصر هفتصه ،بیصانگر
کارهای انجام شده در روزهایی است که جمع سااعات گذرانده شده در شرکت در آن روزها ،برابر با  32سااعت کاری بوده
است و ممکن است آن روزها در یک هفته واقعی قرار نگرفته نباشند.
هفته اول

در این هفته به آشنایی با برخی از تکنولوژی های مورد استفاده در شرکت ااعوان پرداختم .در حال حاضر ،این شرکت از
تکنولوژی ) Google Web Toolkitیا به هصورت خلهصه  (GWTبرای تولید پروژه های تحت وب خود بهره می جویصصد.
بنابراین یادگیری این تکنولوژی ضروری بود.
یدهد و امکان تغییصصر و
در ادامه با تکنولوژی  Springآشنا شدم .این تکنولوژی پویایی بسیار بالیی به پروژه های  javaم ا
یآورد.
لهای  xmlفراهم م ا
تعریف داناههای جاوا 7را به سادگی و به کمک فای ا
همچنین کمی به یادگیری ) JavaEEکه پیش از این نیز در درس برنامه سازی وب با آن آشنا شده بودم( پرداختصصم و و
پس از نوشتن یک پروژه ساده ،به کمک سرور  ،Apache Tomcatآن پروژه را در کامپیوتر شخص ام راه اندازی کردم.
هفته دوم

در این هفته نحوه کار با ابزار  mavenرا یاد گرفتم .این ابزار دارای افزونه های گوناگون و فراوانی اسصصت کصصه بسصصیاری از
یآورد .همچنین امکان ساخت یصک افزونصصه جدیصصد بصرای ایصن
نیازهای پروژاههای نرامافزاری را به هصورت خودکار فراهم م ا
ابزاری برای کاربران وجود دارد .یکی از افزونه های این ابزار افزونه ای به نام  create-from-projectامکان ساخت پصصروژه
یآورد  .همچنین افزونه ای دیگر به نام  generateوجود دارد که امکان ساخت یک
قالب را از روی پروژه موجود فراهم م ا
یآورد )یعنصی اعکصس اعمصل
پروژه را از یک پروژه قالب )که از پیش در مخصزن پصروژه هصای قصالب وجصود دارد( فراهصم م ا
پیشین( .همچنین پس از آشنایی با  mavenبه افزودن ویژگی ساخت پروژه قالب و سصصاخت پصصروژه جدیصصد از روی یصصک
پروژه قالب پرداختم .از آنجایی که نیاز بود کمی با خط تولید نرامافزار  WISE Solutionو ساختار آن آشنا شوم تا بتوانم
ویژگی مورد نظر را به آن بیافزایم ،پس از این آشنایی با ساختار خط تولید ،ویژگی مورد به کمک  mavenبه خط تولید
نرامافزار اضافه کردم.
8

هفته سوم

یدادم .پصصس از تحویصصل اولیصصه
یبایستی کار انجام شده در هفته پیشین را به یکی از افراد شرکت تحویل م ا
در این هفته م ا
کار ،برخی ایرادات موجود در ویژگی افزوده شده توسط مسئول شرکت گرفته شد .بنابراین بخشی از زمان این هفتصه بصه
اهصل ح موارد پیاداهسازی شده در هفته گذشته هصرف شد.

7
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کار دیگری که در این هفته آغاز شد ،بهبود ویژگی خواندن نمودار کلس و ساخت خودکار مدل داداهای میصصانی در خصصط
تولید نرامافزار بود .برای این کار می بایستی ابتدا با نحوه خواندن و استخراج اعناهصصصر نمصصودار کلس بصصه کمصصک کتابخصصانه
یشدم .اعلوه بر یادگیری با نحوه خواندن اعناهصصصر یصصک نمصصودار کلس بصصه زبصصان ) UMLشصصامل کلس،
 emf.umlآشنا م ا
یشدم  .زیرا برای ساخت مدل
یبایستی آشنا م ا
ی9ها ،و روابط ،(10با نحوه خواندن کلیشه 11ها در نمودار کلس نیز م ا
ویژگ ا
12
بها )کصصه آن
میانی ،نیاز به افزودن برخی اطلاعات افزونه بودیم که این اطلاعات را می توانستیم از طریق مقادیر برچس ا
نیز از طریق کلیشه ها ممکن است( به نمودار کلس بیافزاییم.
هفته چهارم

در این هفته به ادامه بهبود ویژگی دوم )که در هفته پیش آغاز شده بصصود( پرداختصصم .بنصصابراین نخسصصت خوانصصدن نمصصودار
بهای
یبایستی کلیشه ها و برچس ا
کلس و اعناهصرش را پی گرفتم .همچنین ،برای اطلاعات افزونه مدل داداهای میانی ،م ا
یکردم .در نتیجه بخشی از این هفته نیز بصصه
مقداردارشان را برای دربرگیری اطلاعات افزونه در نمودار کلس ،طراحی م ا
این موضوع پرداخته شد .لزم به ذکر است در این شرکت از نرامافزار  Visual Paradigmبرای رسصصم نمودارهصصای UML
یشود و می بایستی کلیشه های طراحی شده به گوناهای ،که قابل وارد کردن به این نرامافزار باشند ،در اختیصصار
استفاده م ا
مدلسازان قرار گیرد .برای این کار از امکانات خود این نرامافزار برای استخراج کلیشه ها در قالب فایل  xmlاستفاده شد.

سها بصصرای ایجصصاد یصصک سصصاختار
پس از یافتن تسلط در خواندن نمودار کلس و طراحی کلیشه ها ،شروع به طراحی کل ا
منظم که دربرگیرنده اطلاعات موجود در نمودار کلس بود کردم .این کصار بصرای منصتزع کصردن سصاخت مصدل میصانی از
یهصصای مصصورد نظصصر از نمصصودار
یهای نمودار کلس  UMLبود .با بهره گیری از این ساختار به سصصادگی ویژگ ا
خواندن ویژگ ا
یترین بخصش آن یصک فایصل  groovyبصود( قصرار
یشد و در اختیار سازنده مدل داداهای میانی )که اهصل ا
کلس استخراج م ا
یگرفت.
م ا
هفته پنجم

سهایی پرداختم که وظیفه نگهداری تمامی اطلاعات نمودار کلس را )اعناهصر نمودار به
در این هفته به ادامه طراحی کل ا
نهصصا پرداختصصم .همچنیصصن در
سها به پیاداهسازی آ ا
بهای مقدار دار( براعهده داشتند .پس از طراحی این کل ا
همراه برچس ا
تتصصر و بهصصتر بصصرای
طی طراحی مجبور شدم کمی طراحی ام را تغییر و بهبود دهم .این تغییر طراحی برای اسصصتفاده راح ا
ایجاد خودکار مدل میانی بود .در این هفته ویژگی مورد نظر در خط تولیصد نرامافصزار بهبصود یصافت و بصا اسصتفاده از یصک
یشصصوند( امکصصان سصصاخت
یباشند و معمو ًل توسصصط مدلسصصاز پصصروژه ایجصصاد م ا
سهای داداهای م ا
نمودار کلس )که شامل کل ا
یشود .با توجه به اینکه خط تولید نرامافزار از پیش دارای ویژگصی تولیصد خودکصار کصد
خودکار مدل میانی فراهم آورده م ا
ل یک امکان مناسصصب بصصرای مدلسصصاز فراهصصم
سها به زبان جاوا از روی مدل میانی بوده است ،با بهبود این ویژگی ،اعم  ً
کل ا
یبخشصصد و
یشود و آن ساخت نرامافزار از روی یک نمودار کلس است .این امکان فرایند ساخت نرامافزار را هم تسریع م ا
م ا

Attribute 9
Relationship 10
Stereotype 11
Tagged value 12
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یشود.
همچنین موجب کاهش خطای برنامه سازی م ا
اعلوه بر این موضوع در این هفته به اهصل ح برخی موارد موجود در کار نخستین )ویژگصصی پیاداهسصصازی شصصده بصصا (maven
پرداختم و ویژگی مورد نظر با همکاری یکی از کارکنان شرکت ،به طور کامل به خط تولید نرامافزار افزوده شد.
هفته ششم

در این هفته شروع به افزودن یک ویژگی جدید در خط تولید نرامافزار کردم .این ویژگی براساس ویژگی نخستین )یعنی
ساخت یک پروژه جدید از روی پروژه های قالب( تعریف شده بود .آقای پیشوایی قصد داشتند با توجه بصه وجصود امکصان
ساخت خودکار پروژه از پروژه های قالب ،این کار از روی یک نمودار مؤلفه هصورت پذیرد .مشابه خواندن نمودار کلس به
زبان  ، UMLدر اینجا قرار شد که یک نمودار مؤلفه خوانده شود و با بهره گیری از برچسب های یصصک کلیشصصه بصصرای هصصر
مؤلفه ،پروژه ها به هصورت خودکار ساخته شصوند .در اینجصا هصر مصؤلفه نمایصانگر یصک پصروژه اسصت و مقصدار بچسصب هصا
یهای پروژه ای را ،که قرار است از روی یک پروژه قالب ساخته شود ،مشخص می نمایند.
ویژگ ا
برای این کار اعلوه بر طراحی کلیشاه مورد نظر )به همراه برچسب هایش( ،نیاز بود یک افزونه برای ابزار  mavenنوشصصته
شود که کار کلی خواندن نمودار و ساخت پروژه را براعهده گیرد .در اینجا می بایستی با نحوه فراخوانی یک افزونصصه درون
نپذیر است(.
 mavenامکا ا
ا
یشدم )زیرا ساخت پروژه از پروژه قالب با افزونه  generateاز ابزار
یک افزونه دیگر آشنا م ا
در این هفته این ویژگی پیاداهسازی شد و در خط تولید نرامافزار قرار داده شد.
هفته هفتم

در این هفته کار جدیدی را شروع کردم .این کار در ادامه کار دوم بود و هدفش بهبود بخش ساخت خودکار کصصد از روی
مدل داداهای میانی بود .بخشی از خط تولید نرامافزار،وظیفه ساخت خودکصار کصد را از روی مصدل داداهای میصانی براعهصده
دارد؛ اما ظاهر ًا این بخش از نرامافزار به خوبی پیاداهسازی نشده و نیاز به مهندسی مجدد دارد .مدل میانی در اینجصصا یصصک
شهای مختلف سصصاخت خودکصصار کصصد
ب13های آن به طور مستقیم و در بخ ا
فایل  xmlاست که بسیاری از اعناهصر و برچس ا
مورد استفاده قرار گرفته است .این نحوه استفاده و خواندن فایل  xmlمعایبی از جمله انعطاف پذیری بسصصیار پصصایین )در
هصورت تغییر در مدل میانی( و همچنین پیچیدگی بسیار بال را به همراه داشته است .آقای پیشوایی پیشنهاد دادنصد کصه
سهای این متامدل پیاداهسازی شوند .سپس در بخصصش سصصاخت
ابتدا یک متامدل از روی مدل میانی استخراج شود و کل ا
سهای متامصصدل طراحصصی شصصده ریختصصه شصصود و
خودکار کد از روی مدل میانی ،نخست مدل میانی خوانده شود و در کل ا
سهایش برای ساخت خودکار کد بهره بجوید.
سپس بخش ساخت خودکار کد از این متامدل و کل ا
در این هفته تلش شد ابتدا یک متامدل از مدل میانی موجصود اسصتخراج شصود و بصه کمصک  ECoreپیاداهسصازی شصود.
سهای متامدل را نیز فراهم
یآورد ،به گوناهای که امکان ساخت خودکار کل ا
 ECoreامکان پیاداهسازی متامدل را فراهم م ا
یآورد .درنتیجه هزینه اهصلی طراحی و پیاداهسازی آن به کمک  ECoreخواهد بود.
م ا

tag 13

8

هفته هشتم

در این هفته به ادامه کار هفتاهی هفتم پرداختم.
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-۳

ارزیابی کارآموزی
یترین اعامل این امر را نیز در نحوه نگرش شرکت به فراینصصد
کارآموزی در شرکت ااعوان بسیار برای من آموزنده بود .اهصل ا
یدانم .ااعوان برخلف بسیاری از شرکت ها ،با بهره گیری از خط تولید نرامافزار ،توانسته فرایند سصصاخت
ساخت نرامافزار م ا
یتوان به کاهش هزیناههای ساخت نرامافزار و افزایش کیفیت آن اشاره کرد .قرار
نرامافزار را بهبود بخشد که از نتایج آن م ا
یسصصازد ،بصصرای
یانگارد و آن را نیز به طور مهندسصصی م ا
گرفتن در محیطی که به واقع نرامافزار را یک محصول مهندسی م ا
من بسیار آموزنده بود.
یترین
افزون بر این ،موضوع کارآموزی من نیز در جهت بهبود خط تولید نرامافزار بود که ایصصن خصصط تولیصصد یکصصی از اهصصصل ا
اعوامل در بهبود ساخت نرامافزارها است .این موضوع از اعلقه های شخصی من نیز بوده اسصصت؛ البتصصه رویکصصردی مهصصم در
لها،
یرود ،زیرا مهندسان نرامافزار درهصددند که با سصصاخت خودکصصار نرامافصصزار از روی مصصد ا
مهندسی نرامافزار نیز به شمار م ا
هزینه و خطای ایجاد نرامافزار را کاهش و همچنین سراعت ساخت نرامافزار را افزایش دهند.
یها از جمله  ، mavenکه امکانات بسیاری را برای تسریع ساخت نرامافصصزار در اختیصصار
همچنین آشنایی با برخی تکنولوژ ا
یدهد ،برای من سودمند بود Maven .ابزاری بسیار مفید است که استفاده از آن )یا ابزارهای مشابه که مصصن
کاربر قرار م ا
یرسد ،به گوناهای که در محصولت پیچیده ،از بهره نصبردن از
نها ناآگاهم( در پروژه ها بسیار ضروری به نظر م ا
از وجود آ ا
چنین ابزارهایی گریزی نیست .همچنین آشنایی کوتاه با تکنولوژی  GWTو Springا نیز برای من سودمند بوده است.
محیط آرام و مناسب کاری از دیگر موارد قابل توجه شرکت ااعوان اسصت .محیصط آرام و البتصه دوسصتانه شصرکت مصوجب
خرسندی من بود .همچنین همکاری همکاران شرکت )که اعمدتا با تجربه می باشند( در کمصصک بصصه مصصن ،بصصرای تکمیصصل
تبخش بود .من شرکت ااعوان را مکانی بسیار مناسب برای کارآموزان مهندسصصی
دانستاهها در حین کارآموزی ،برایم رضای ا
یکنم.
یدانم و به دیگر کارآموزان ،این شرکت را به اعنوان شرکتی بسیار مناسب و با کیفیت پیشنهاد م ا
نرامافزار م ا
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گزارش فنی

-۴

نها را فراگرفتاهام .این موارد شصصامل برخصصی نکصصات فنصصی
در این بخش به مواردی خواهم پرداخت که در دوره کارآموزی آ ا
کارهای انجام شده نیز است .در هر زیربخش از این بخش ،یکی از کارهای انجام شده را شر ح خواهم داد.

کار با GWT

-۴.۱

یکند تا به سادگی
 GWTابزاری برای ساخت پروژه های تحت وب است .این ابزار امکانات بسیاری را برای کاربر فراهم م ا
یدهد ،جدا کردن برنصصامه سصصاز از
بتواند یک پروژه تحت وب ایجاد کند .از امکانات ویژه ای که این ابزار در اختیار قرار م ا
یکنصصد و در
یباشد .در این ابزار کاربر به زبان جاوا برناماهسصصازی م ا
پیچیدگی های کدهای  ،HTML، javascriptو  cssم ا
فرایند کامپایل پروژه ،کدهای  ،HTML، javascriptو  cssبه هصورت خودکار ،توسط ابزار ،از روی کدهای جصاوا سصاخته
یشود.
م ا
سهای کتابخانه این ابزار تعریصف نمصود .در کتابخصاناهی ایصن
یتوان متغیرهایی از کل ا
برای طراحی اعناهصر هصفحات وب ،م ا
بهای  label , table, buttonو …( ،کی کل ا
س
ابزار ،متناظر با هر اعنصر در هصفحات وب به زبان ) HTMLمثل برچس ا
یشود .اما نکته قابل توجه در این ابزار ،استفاده بسیار ساده از این
ل کلس  ، Buttonبرای دکمه استفاده م ا
وجود دارد .مث  ً
سهاست ،که اعلت این امر برناماهسازی به زبان سطح بالتر جاوا نسصبت بصه زبصان  HTMLاسصت .همچنیصن نرامافصزار
کل ا
14
لزدایی از کصصدهای جصصاوای پصصروژه را بصصه همصصراه
 eclipseدارای افزوناههایی برای کار با این ابزار است کصصه امکصصان اشصصکا ا
یآورد.
م ا
یتوان یک پروژه جدید از نصصوع  GWTسصصاخت .پصصروژه ایجصصاد شصصده،
پس از نصب افزوناهی این ابزار در محیط  ،eclipseم ا
سهایی آماده است که به هصورت خودکار سصاخته شصداهاند کصه بصرای طراحصی هصصفحات و ایجصاد ارتبصاط بیصن
شامل کل ا
نها استفاده کرد .پروژه ساخته شده توسط این افزونه شصامل سصه بسصته 17اهصصصلی زیصر
یتوان از آ ا
خدمتگزار 15و کاربر 16م ا
یباشد :
م ا
client .1
server .2
shared .3

در ادامه ،نخست به نحوه طراحی هصفحات وب خواهیم پرداخت .سپس به نحوه ارتباط بین خصصدمتگزار و کصصاربر خصصواهیم
14
15
16
17

Debugging
Server
Client
Package
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پرداخت.

-۴.۱.۱

طراحی صفحات وب
در بسته  clientیک کلس همنام با نام پروژه ساخته شده وجود دارد )برای مثال اگر نام پروژه  testGWTگذاشته شده
باشد ،نام این کلس  TestGWTخواهد بود( .برای طراحی هصفحه وب مورد نظر ،کصافی اسصت تصابع  onModuleLoadاز
سهصصای کتابخصصانه
یشود .بصصا تعریصصف متغیصصر از کل ا
این کلس را تغییر داد .این تابع در حین بارگذاری هصفحه فراخوانی م ا
نها در این تصصابع ،هصصصفحه مصصورد نظصصر را
یباشد ،و مقدار دهی آ ا
 GWTدر این کلس ،که متناظر با اعناهصر هصفحات وب م ا
یتوان طراحی کرد.
م ا
در اینجا کتابخاناهی این ابزار یک کلس به نام  RootPanelوجود دارد که در حکم برچسصصب  bodyدر هصصصفحه بصصه زبصصان
یباشد .این کلس دارای یک تابع ایستا 18به نام  getاست .با فراخوانی این تابع ،یک شیء کصصه در حکصصم بصصدنه
 HTMLم ا
یشود .سپس با تعریف متغیرها و فراخونی تابع  addبر روی ایصصن شصصیء ،اعناهصصصر تعریصصف
اهصلی هصفحه است ،برگردانده م ا
یتصصوانیم بصصه هصصصورت
یتوان در هصفحه وب قرار داد .برای مثال اگر بخواهیم یک دکمه را در هصفحه قرار دهیم ،م ا
شده را م ا
زیر اعمل کنیم :
;)(Button b = new Button
;)”b.setText (“Test Button
;)RootPanel.get().add(b

یگیرد.
به این ترتیب یک دکمه با محتوای متنی  Test Buttonدر هصفحه قرار م ا
همچنین ،کتابخاناهی این ابزار دارای دو کلس مهم به نام  VerticalPanelو  HorizontalPanelاست .به کمصصک ایصصن دو
یشود،
یتوان اعناهصر را در هصفحه اهصلی وی بچینیم .اعناهصری که به یک شیء از کلس  VerticalPanelافزوده م ا
کلس م ا
یگیرند ،و اعناهصر اضافه شده به شیء از کلس  ،HorizontalPanelبه هصورت افقصصی
به هصورت اعمودی در کنار هم قرار م ا
یگیرند.
در کنار هم قرار م ا

-۴.۱.۲

ارتباط با خدمتگزار
یبایسصصت
یبایستی ابتدا یک واسط در بسته  clientتعریف نمود .این واسط م ا
برای ایجاد ارتباط بین کاربر و خدمتگزار ،م ا
یباشد .این تابع دارواقصع همصان
واسط  RemoteServiceرا گسترش دهد . 19همچنین این واسط دارای سرایند یک تابع م ا
یشود.
یشود و پس از اجرا در سمت خدمتگزار ،خروجی آن به کاربر فرستاده م ا
تابعی است که از طرف کاربر فراخوانی م ا
یتواند به هصورت زیر باشد :
یک نمونه واسط م ا
static 18
extends 19
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)"@RemoteServiceRelativePath("greet
{ public interface GreetingService extends RemoteService
;String greetServer(String name) throws IllegalArgumentException
}

یشود و به
یباشد که در سمت کاربر با یک رشته به اعنوان پارامتر ورودی فراخوانی م ا
این واسط دربرگیرنده یک تابع م ا
یشود .پس از اجرا و پردازش تابع با پارامتر ورودی در سمت خدمتگزار ،یک رشته به هصورت
سمت خدمتگزار فرستاده م ا
یشود.
خروجی به سمت کاربر فرستاده م ا
یبایستی واسط تعریف
پس از تعریف این این واسط ،نیازمند تعریف یک کلس در بسته  serverهستم ،که این کلس م ا
یتواند شصصامل هصصر منطقصصی ،از جملصصه
یشود ،م ا
شده را پیاداهسازی کند .از آنجایی که این تابع در سمت خدمتگزار اجرا م ا
اتصال به پایگاه داده و بررسی یک قانون ،باشد.
یشود .این واسط مشابه واسط
پس از تعریف واسط و کلس پیاداهساز آن ،یک واسط دیگر نیز در بسته  clientتعریف م ا
یباشد ،با این تفاوت که خروجی توابع همواره  voidاست و یک پارامتر ،افزون بر پارامترهای
تعریف شده با همان توابع م ا
اهصلی توابع ،در هر تابع وجود دارد .این پارامتر یک شیء از کلس کلی AsyncCallback 20است ،که نوع کلی 21آن،
همان خروجی تابع است .برای مثال :
{ public interface GreetingServiceAsync
)void greetServer(String input, AsyncCallback<String> callback
;throws IllegalArgumentException
}
یباشد ،نوع کلی در آخرین پارامتر از جنصصس کلس String
با توجه به اینکه خروجی تابع  greetServerدر واسط اولیه ،کلس  Stringم ا
یباشد )شیء به نام .(callback
م ا

حال برای فراخوانی این تابع در سمت کاربر )برای مثال به واسطله فشردن یک دکمه در هصفحه وب( ،کافی است ابتدا
یک شیء از واسط دوم به هصورت زیر تعریف شود :

private final GreetingServiceAsync greetingService = GWT
;).create(GreetingService.class

یتوان تابع  greetServerرا با پارامتر ورودی فراخوانی کرد .برای فراخوانی این تابع ،اعلوه بصصر
حال با داشتن این شیء ،م ا
یهصای یصک فصرم در هصصفحه
پارامترهای اهصلی که با توسط کاربر مشخص خواهد شد )برای مثال با توجه به مقادیر ورود ا
یبایستی پارامتر نهایی از جنس کلس  AsyncCallbackرا مقدااردهی کنیصم .ایصن کلس دارای دو تصابع بصا نصام
وب( ،م ا
های  onFailurو  onSuccessاست .این دو تابع ،با توجه به پاسصخی کصه از سصمت خصدمتگزار بصه سصمت کصاربر ارسصال
یشوند .در هصورتی که پاسخ خدمتگزار موفقیت آمیز باشد ،تابع  onSuccessفراخوانی خواهد شد .در
یشود فراخوانی م ا
م ا
Generic 20
Generic Type 21
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غیر این هصورت تابع  ، onFailurبه منزله رخداد یک خطا ،فراخوانی خواهد شصصد .بصصا گرفتصصن یصصک شصصیء از ایصصن کلس و
یتوان پاسخ گرفته شده از سمت خدمتگزار را در سمت کاربر ،در هصفحه وب به کاربر
پیاداهسازی این دو تابع برای آن ،م ا
نمایش داد.

-۴.۲

کار با Maven
یدهصد .ایصن امکانصات
 Mavenابزاری است که امکانات فراوانی را برای پروژاههای نرم افصزاری در اختیصار کصاربران قصرار م ا
گوناگون از طریق افزوناههای گوناگونی است که برای این ابزار وجود دارد افزوناههای مهمی که من در این پصروژه از آنهصا
استفاده کردم اعبارتند از  create-from-projectو  .generateدر زیر کارکرد و نحوه استفاده از هر کدام از این افزوناهها را
اشاره خواهیم کرد.

-۴.۲.۱

افزونه create-from-project
این افزونه توانایی ساخت یک پروژه قالب از روی یک پروژه موجصصود را دارد .لزم بصصه ذکصصر اسصصت کصصه پصصروژه مصصورد نظصصر
یبایستی از نوع پروژاههای  mavenای باشد .این پروژاهها دارای یک ساختار استانده 22و یصصک فایصصل بصصه نصصام pom.xml
م ا
یشود.
هستند .مشخصات اهصلی پروژاههای  ،mavenاز جمله  groupIdو  ،artifactIdدر این فایل مشخص م ا
یهای یک پروژه موجود ،به منظور استفاده مجدد از آن پروژه،
پروژه قالب ،پروژه ای است که از متغیر کردن برخی ویژگ ا
سها و توابع ،اشاره
یتوان به بسته اهصلی ،groupId، artifactId ،23و حتی نام کل ا
یها م ا
یآید .از جمله این ویژگ ا
بدست م ا
نمود.
یتوان اعمل کرد :
برای کار با این افزونه به هصورت زیر م ا
mvn archetype:create-from-project

در هصورتی که در برنامه  Terminalدر سیستم اعامل لینوکس ،در مسیر 24یک پروژه از نوع  mavenقرار داشته باشیم ،با
یشود.
زدن این دستور ،یک پروژه قالب از آن پروژه ساخته م ا
یتوان با دستور زیر ،پروژه قالب را برای استفاده مجدد ،در مخصزن پصروژه هصای
پس از ساخت پروژه قالب از این پروژه ،م ا
قالب این ابزار نصب کرد :
mvn install

این دستور می بایستی در مسیری که پروژه قالب ساخته شده است اجرا گردد.
Standard 22
Root package 23
directory 24
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-۴.۲.۲

افزونه generate
یهای پروژه قالب )شصصامل
این افزونه برای ساخت یک پروژه از روی یک پروژه قالب موجود در مخزن است .با دادن ویژگ ا
یشود .این
یهای پروژه جدید ،یک پروژه از روی پروژه قالب ساخته م ا
 ، groupId، artifactIdو نسخه پروژه قالب( و ویژگ ا
یباشد :
دستور به هصورت زیر م ا
mvn archetype:generate -DarchtypeGroupId=... -DarchetypeArtifactId=... -DarchetypeVersion=...
-DprojectGroupId=... -DprojectArtifactId=... -DprojectVersion=...

یکنصصد .همچنیصصن برخصصی
یشود ،این دستور شامل پارامترهایی که است پروژه قالب را مشصصخص م ا
همانطور که مشاهده م ا
یهای متغیر پروژه قالب در پروژه جدید است.
پارامترهای این دستور برای مشخص نمودن ویژگ ا

-۴.۲.۳

نحوه پیادهسازی در خط تولید نرمافزار
 Antامکصان اجصصرای دسصصتورات  mavenو
ا
برای پیاداهسازی این دو امکان در خط تولید نرامافزار ،از ابزار  Antاستفاده شد.
 Antاسصصت( ،بصصه
ا
یآورد .برای اجرای یک دستور  mavenدر فایل ) build.xmlکه مربوط بصصه ابصصزار
افزوناههاش را فراهم م ا
یکنیم :
هصورت زیر اعمل م ا
><artifact:mvn pom=”pom address”...
><arg value=”archtype:create-from-project /
><arg value=”... /
…
></artifact:mvn

یتوان نوع افزونه و دیگر پارامترهای دستور را مشخص نمود.
یشود ،با برچسب  ،argم ا
همانطور که مشاهده م ا

-۴.۳

ساخت خودکار مدل دادهای میانی از روی نمودار کلس
ساخت مدل داداهای میانی )در قالب فایل  (xmlاز روی نمودار کلس و با توجه به کلیشاهها ،از دیگر مواردی بود کصصه در
دوره کارآموزی بنده هصورت گرفت.
بهای مقداردار )به منظور قرار دادن اطلاعات افزونه در نمصصودار کلس( پرداختصصم و
نخست به طراحی کلیشه ها و برچس ا
نها با استفاده از نرامافزار  visual paradigmپرداختم .در مصصدل داداهای میصصانی  4اعنصصصر مختلصصف
پس از آن به تعریف آ ا
اهصلی وجود دارد که اعبارتند از :
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 .1نوع موجودیت
 .2کلید اهصلی

25

26

 .3پارامتر نوع موجودیت
 .4ارتباط

27

28

یهای نوع موجودیت اعبارتند از :
برای مثال برخی ویژگ ا
 .1نام مفرد
 .2نام جمع
 .3قابلیت حذف به هصورت منطقی
… .4
در اینجا به ازای هر اعنصر یک کلیشه تعریف شد و سپس بصصه ازای هصصر ویژگصصی آن ،یصصک برچسصصب مقصصداردار در کلیشصصه
مربوطه طراحی شده است .همچنین نرامافزار  Visual Paradigmامکان استخراج 29و وارد کردن 30کلیشاهها را در قصصالب
یتوان موارد طراحی شده را در اختیار مدلسازان پروژاهها قرار داد.
یآورد .با این امکان م ا
لهای  xmlفراهم م ا
فای ا
از آنجایی که ویژگی خواندن نمودار کلس در خط تولیصصد نرامافصصزار وجصصود داشصصت ،پصصس از آشصصنایی بصصا آن ،بصصه خوانصصدن
سهای کتابخانه  emfکصصه بصصرای نمصصودار کلس بصصه
یپرداختم .کل ا
کلیشاههای ااعمال شده بر هر اعنصر در نمودار کلس م ا
یگیرند ،دارای یک تابع به نصصام  getAppliedStereotypesهسصصتند .ایصصن تصصابع فهرسصصت
زبان  UMLمورد استفاده قرار م ا
یتوان مقدار یک برچسب در یصصک
یگرداند .سپس به کمک تابع  ،getValueم ا
کلیشاههای ااعمال شده به یک اعنصر را برم ا
کلیشه را از یک اعنصر خواند.
سهایی به زبان جاوا پرداختم که تمصامی اطلاعصات مصورد نیصاز در نمصودار
پس از این مرحله به طراحی و پیاداهسازی کل ا
بهایشان( دربردارد .پصصس از طراحصصی ایصصن
نها به همراه برچس ا
کلس ،از جمله خود اعناهصر و کلیشاههای ااعمال شده به آ ا
سهصصای طراحصصی
سها ،پس استخراج اطلاعات نمودار کلس به کمک کتابخانه  ،emfآن اطلاعصصات را در سصصاختار کل ا
کل ا
یشد.
یریختم و به کمک آن ،مدل داداهای میانی در قالب فایل  xmlساخته م ا
شده توسط خودم م ا

25
26
27
28
29
30

Entity
Primary Key
Property
Association
Export
Import
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-۴.۴

ساخت پروژه از پروژه قالب با خواندن نمودار مؤلفه
در این بخش از کارآموزی به افزودن یک ویژگی جدید به خط تولید پرداختم .همانطور کصصه در قسصصمت کصصار بصصا Maven

یباشد .در اینجصا قصصد
دیدیم ،امکان ساخت یک پروژه از روی یک پروژه قالب با افزونه  generateبه سادگی امکانپذیر م ا
داشتیم اطلاعات پروژه هایی را که قرار است از روی پروژاههای قالب ساخته شود ،از نمودار مصصؤلفه خوانصصده شصصود؛ بصصدین
بهای کلیشه بر هر مصصؤلفه
گونه که هر مؤلفه نمایانگر یک پروژه باشد .همچنین قرار شد اطلاعات پروژه به هصورت برچس ا
بهای مورد نیازش طراحی و تعریف گردد )مشابه نمودار کلس(.
افزوده گردد .لذا نیاز بود یک کلیشه به همراه برچس ا
این ویژگی قرار بود در قالب یک افزوناهی  mavenپیاداهسازی شود .یک افزونه برای ابصصزار  ،mavenیصصک کلس بصصه زبصصان
یبایستی تابع  executeرا پیاداهسازی کند .بصصا
یدهد .این کلس م ا
یباشد که کلس  AbstractMojoرا گسترش م ا
جاوا م ا
یبایستی
یشود .همچنین برای گرفتن پارامترهای ورودی مورد نیاز افزونه ،م ا
اجرای افزونه ،این تابع از کلس فراخوانی م ا
به ازای هر پارامتر ،یک متغیر با تفسیر Parameter 31در کلس تعریف نمود .برای مثال :
)"@Parameter(property="umlBasedir" , defaultValue=".
;private String umlBasedir

شفصصرض
در این مثال یک پارامتر به نام  umlBasedirاز جنس رشته تعریف شده است .این پارامتر دارای یک مقصصدار پی ا
نیز است.
در اینجا با نوشتن کلس مورد نظر ،ویژگی مورد نظر در قالب یک افزونه برای  mavenپیاداهسازی شد .این کلس دارای
پارامترهای زیر برای گرفتن فایل نمودار مؤلفه و دیگر موارد است :
)"}@Parameter(property="mavenHome" , defaultValue="${M2_HOME
;private String mavenHome
)@Parameter(property="componentDiagrams" , required=true
;private String componentDiagrams
)"@Parameter(property="destinationBasedir" , defaultValue="..
;private String destinationBasedir
)"@Parameter(property="umlBasedir" , defaultValue=".
;private String umlBasedir

بهای
این کلس با خواندن نمودار مصؤلفه مشصخص شصده و کلیشصاههای ااعمصال شصده بصر هصر مصؤلفه بصه همصراه برچسص ا
Annotation 31
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یسازد.
بهای کلیشه ،یک پروژه م ا
مقداردارشان ،با اجرای افزونه  generateاز روی پروژه قالب مشخص شده با برچس ا

-۴.5

بهبود ساخت خودکار کد از روی مدل دادهای میانی
در این مرحله به بهبود بخش ساخت خودکار کد ،از روی مدل داداهای میانی ،در خط تولید نرامافزار پرداختصصم .در حصصالت
یشد و با باازکردن اعناهصر درونی آن،
پیشین ،مدل داداهای میانی ،که در قالب یک فایل  xmlبود ،در خط تولید خوانده م ا
یشد .اما
تها براساس تکنولوژی  hibernateبود( ساخته م ا
سهای مربوط نوع موجودی ا
سهای جاوا )که اعمدتا کل ا
کد کل ا
نهصصا ،کصصد موجصصود
لهای داداهای و ساخت کصصد از روی آ ا
با توجه به اینکه خواندن مستقیم اعناهصر فایل  xmlمربوط به مد ا
انعطاف پذیری بسیار پایین داشت.
برای بهبود این بخش از خط تولید نرامافزار ،ابتدا یک متامدل از روی این مدل داداهای ساخته شده .این متامصصدل شصصامل
یباشد .پس از طراحی ایصن متامصدل ،متامصدل مصورد نظصر بصه
یهای استفاده شده در مدل داداهای میانی م ا
اعناهصر و ویژگ ا
سهصصای
کمک چارچوب مدلسازی  Emfو متامدل  ECoreپیاداهسازی شد .سپس به کمک این چارچوب مدلسصصازی ،کل ا
لهصصای  xmlمصصدل داداهای و ریختصصن
مربوط به متامدل به هصورت خودکار ساخته شد .سپس به پیاداهسازی خوانصصدن فای ا
سهای متامدل پرداختم .این کار به کمک زبان  groovyهصورت گرفت .اعلت این امر هم سادگی خواندن
نها درون کل ا
آ ا
یباشد .تصویر  1نمایی از این متامدل پیاداهسازی شده را نمصصایش
اعناهصر فایل  xmlدر این زبان و کتابخانه مربوطاهاش م ا
یدهد.
م ا
سها با توجه به ساختار جدید پرداخت.
در ادامه کافیست به تغییر کد مربوط به ساخت کدهای کل ا
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تصویر  :1متامدل پیاداهسازی شده به کمک ECore
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نتیجهگیری
متریصصن
با توجه به اینکه موضوع اهصلی کارآموزی من ،تکمیل بخشی از خط تولید نرامافزار بوده اسصصت ،شصصاید یکصصی از مه ا
تآوردهای کارآموزی خود را آشنایی با خط تولید نرامافزار بدانم .خط تولید نرامافزاری که در شرکت ااعصصوان اسصصتفاده
دس ا
یشود ،نمودی از ساخت نرامافزار به اعنوان یک محصول مهندسی با رویکردهای مهندسی است.
م ا
تآورد مهم کارآموزی من آشنایی بیشتر با رویکرد ساخت و ایجاد نرامافزار مبتنی بر مدل بصصوده اسصصت .هرچنصصد
دیگر دس ا
پیش از این درباره این راهکار ،اطلاعاتی کلی )و نه دقیق( داشتم ،کارآموزی در شرکت ااعوان و کار در این حصصوزه ،بصصااعث
آشنایی بیشتر من با این حوزه به هصورت کاربردی و اعملی شد .این آشنایی اعملی بااعث شده است نگرش مصصن را دربصصاره
ایجاد نرامافزار تغییر دهد و سعی کنم در آینده از این رویکرد در برناماهسازی و ساخت نرامافزار بیشتر بهره جویم.
یهای رایج در هصنعت نرامافزار اسصصت ،بصصرای مصصن بسصصیار
افزون بر موارد فوق ،آشنایی با تکنولوژی  ،Mavenکه از تکنولوژ ا
یتواند بخشی از کارهای فراینصد سصاخت نرامافصزار را ،همچصون
سودمند بوده است Maven .کاربردهای فراوانی دارد که م ا
یها ،نصب ،و دیگر موراد ،به آن سپرد.
کامپایل ،آزمودن ،تنظیم وابستگ ا
در انتها نیز از آقای پیشوایی به اعنوان مسئول اهصلی کارآموزی بسیار سپاسگزارم؛ زیرا تمصصامی مصصوارد فصصوق بصصا تصصوجه بصصه
نها را به اعنوان کارآموزی بصصه مصصن
یهای ایشان هصورت گرفته است .اعلوه بر ایداههای کاری که ایشان برخی از آ ا
راهنمای ا
سپردند ،در طی فرایند کاراموزی ایشان نکات فنی و هصنعتی بسیاری را به من آموختند؛ به ویژه در مواردی که بین چند
یکردند .حتی در برخی موارد کصصه راه حصصل مناسصصبی
راه حل گوناگون شک داشتم و ایشان بهترین راه حل را پیشنهاد م ا
لها بسصصیار بصصرای مصصن سصصودمند بصصوده
یدادند و آشنایی با اینگونه راه ح ا
لهایی بسیار کارآمد ارائه م ا
نداشتم ،ایشان راه ح ا
یکند.
قتر م ا
است؛ زیرا به گفته خود ایشان کار در هصنعت همچون حل مساله است ،و حل مساله ذهن انسان را خل ا
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