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 مقدمه -2

اسکتفاده از  در ايک  رويککرد    افکزار اسکت.   مهندسکي نکرم  در رايک    رويککرد يک    ۹معماری مدل محور

  تکر سکريع افکزار را  توليکد نکرم    نيکز  توليد کد از مکدل  .کندزيادتر مي نويسي راع برنامهسطح انتزا  سازیمدل

 ]۹[ .کندميتر سريعهای نوظهور را و مطابقت با فناوریکمتر خطاهای انساني در ساخت کد را 

بهبود بخش  برد.بهره مي WISEافزار خود موسوم به از اي  رويکرد در خط توليد نرمشرکت اعوان نيز 

که گزارش آن در اي  مستند بيان    وظيفه اصلي دوره کارآموزی م  بودWISEی مدل در ساخت کد از رو

ات مجموعه کارهای انجکام شکده در طکول    از معرفي شرکت اعوان  ابتدا جزئي پس  در اي  گزارش .شده است

 دوره برای بهبود بخش ساخت کد به صورت هفتگي آورده شده است. سپس بکه بيکان دسکتاوردها و ارزيکابي    

کارآموزی پرداخته شده است. در انتها نيز در ي  نگکاه اجمکالي  کارهکای بکه انجکام رسکيده و مطالکب        دوره 

 با عنوان گزارش فني نوشته شده است.  شدهآموخته

 معرفي محل کارآموزی -۳

 يعکال  یشکرکت عوکو شکورا    ي شده است. ا يستاس ۹۳8۳اعوان در سال افزاری مشاوران نرمشرکت 

و  J2EEهای تخصصي مانند استفاده از فناوری  وان. راهبرد اعاست یارايانه يمان نظام صنفو ساز ي انفورمات

Oracle بزرگ )و نه متوسط و کوچ ( است.سازماني افزارهای و نخبگان علمي و فني برای توليد نرم 

 ت تماس شرکتعااطال -۳-۹

   طبقه سوم۳7ك پالجنب بان  گردشگری   يد توح يابانخابتدای   خيابان آزادی: آدرس

 66۱14628 - 66۱148۹7: هاتلف  شماره

                                                 

۹  Model Driven Architecture (MDA) 
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 66۱14721: شماره فکس

 http://asta.ir: سايت اينترنتي

 info@asta.ir: يکيآدرس پست الکترون

 تعداد کارکنان -۳-2

 ايک  شکرکت   . اسکت نفکر   ۹5حکدودا   هستندفعال  یو ادار يرسم يطکارکنان اعوان  که در مح تعداد

 .اسکت فاز نگهداری و پشتيباني محصوالت خود به کار گرفتکه  یخود را برا يروهایاز ن ی ديگرتعدادچني  هم

و ) J2EEشکوند  از ايک  رو تخصکر در    مکي  باز ساخته-های مت و فناوری J2EEافزارهای اعوان بر بستر نرم

  (مانند ساخت واسط کاربری و پايگاه داده افزارهای سازماني در اي  بسترتوليد نرمهای مرتبط با فناوریساير 

Linux  وOracle دارندلب کارکنان اعوان هايي است که اغاز مهارت. 

 2 مهم تمحصوال -۳-۳

 WISEافزار: خط توليد نرم -۳-۳-۹

WISE   رگ اسکت.  افزارهای سکازماني بکز  نرمسريع و بهينه برای توليد  اي  شرکتراه حل اختصاصي

هکا را در نظکر   ها  معمکاری الزم بکرای آن  های مشترك اي  گونه پروژهاي  خط توليد با در نظر گرفت  ويژگي

مشکاوره  بخش زيادی از ککار اعکوان    است. يد کد از مدل را فراهم کردهابزارهای مختلفي از جمله تولگرفته و 

ی اسکتفاده و  و نحوهفروشد افزاری ميهای نرمشرکت را به WISEافزار است  به اي  معنا که اعوان  توليد نرم

 افزار از آن استفاده کنند.تا در توليد نرمدهد پشتيباني های بعدی را در اختيارشان قرار مي

 (ZRM) ارتباط با شهروند مديريت -۳-۳-2

 يکده نام ZRMکه به اختصار  - citiZen Relationship Management يا« ارتباط باشهروند يريتمد»

                                                 

 ]2[ گرفته شده از  2

http://asta.ir/
mailto:info@asta.ir
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 وبرقکرار   و مکراجعي  سازمان بهينه بي   يپل ارتباطي  است که  يکپارچه ینرم افزار يستمس ي  - شوديم

 .کندآسان ميرا در داخل سازمان  يدگيرس

 (WISE Portal) سازماني درون پرتال -۳-۳-۳

های مبتنکي  امانهبستر مناسبي برای توسعه و تجميع س WiSE Portal پرتال سازماني اعوان موسوم به

 .کندسازماني فراهم ميدرون ر وبب

 يشبکه اجتماع یساز يهشب -۳-۳-4

 اسکت.  ياجتمکاع  یهکا شکبکه  یامپيوترکک  یسکاز شکبيه  یبرا یافزارنرم ياجتماع یهاساز شبکهشبيه

 یافزار  شبکه مورد نظر خود را به صورت کامپيوتربا کم  اي  نرم تواننديم ياجتماع یهاشبکه گرانتحليل

وقکايع و تيييکرات در ايک  شکبکه را      يشکبکه را تحليکل کننکد و نتيجکه برخک      هایيکنند  ويژگ یسازشبيه

 هستند  کاربرد خواهد داشت. يمفهوم شبکه اجتماع یکه دارا يهايافزار در حوزهکنند. اي  نرم يبينپيش

 ياپو یهاگزارش يريتمد يستمس -۳-۳-5

 يک  هاسکت. ا سکازمان  نيرامکد  ياصکل  یهکا از دغدغکه  يکيگزارشات  يدو تول يدر طراح يریپذانعطاف

 داده دلخکواه  يگاهپا در ياپو هایاز گزارش یبرداربهره یبرارا امکانات الزم   WiSE RMSمحصول موسوم به 

 Crystal Report يکا  BIRT Designer   iReportهمچون ييگزارش در ابزارها ي. پس از طراحکندميفراهم 

Designer  ي مثککل تعريککف پارامترهککای و از امکانککات یرگککذاربا يسککتمس يکک گککزارش را در ا يککلفا تککوانيمکک

 .گيری و ... استفاده کرددی گزارشبنگيری  زمانگيری  تعريف سطح دسترسي گزارشگزارش

 اسناد يريتمد يستمس -۳-۳-6

وب  يطرا در محک  Windows File Explorerبه  يهشب يامکانات  DBFS  اسناد اعوان يريتمد يستمس

و  Replication گيکری  يبانداده جستجو  پشکت  يگاهدر پا يلهااطالعات فا يرهبا ذخ يستمس ي . اکنديفراهم م

 .کنديم آسانرا  هايلفا يابيو باز يرهذخ  امور مربوط يرسا



4 
 

 يابزار نصب و به روز رسان -۳-۳-7

 يسکتمها س يک  ها و مشککالت راهبکران ا  از دغدغه Java EEبر  يمبتن يستمهایس يروزرساننصب و به

 Java EE یهاتا برنامه کنديم ياریشما را  WiSE Installerاعوان موسوم به  يروزرسان. ابزار نصب و بهاست

 و اجکرا  يمکات از تنظ ييهکا و نگران فرامکوش شکدن بخکش    يدکن يمنصب و تنظ يقهچند دق يط يرا به سادگ

 .يدنباش ياتاز عمل ييقسمتها نادرست

 خالصه کارهای انجام شده -4

در اينجکا منظکور از هفتکه     البته ده در هر هفته اشاره خواهم کرد. شانجام  یکارهاخالصه در ادامه به 

 .قرار نداشته باشند يهفته واقع ي در اي  ساعات   ممک  است وساعت حوور در شرکت است  ۳2

 هفته اول -4-۹

 آشنايي -4-۹-۹

کاربری الزم برای  های اوليه و شرح وظايف بود. حسابی آشنايي با شرکت  آموزشی اول  هفتههفته

داخلي برايم ايجاد شد. آقای مهندس پيشوايي  مکدير   svnسي به شبکه ويکي داخلي شرکت و کارگزار دستر

 شرکت  پس از معرفي شرکت مستنداتي را برای آشنايي بيشتر برايم ارسال کردند.

ه کند. با اسکتفاد استفاده مي WISEبه نام  افزار  از خط توليد خودره توليد نرماعوان برای توليد و مشاو

   آشناتر شدم.WISEچني  شبکه ويکي داخلي  با محصوالت شرکت  مخصوصا از مستندات ارسالي و هم

شوند معرفي ککرد و بکه بيکان ميکزان     هايي را که در شرکت استفاده ميمدير شرکت  سپس تکنولوژی

 کردم.مي ضروری تنظيممهم و های ای برای يادگيری تکنولوژیپس بايد برنامهاهميت هرکدام پرداخت. 

 تعريف وظايف -4-۹-2

به دليل ام را شرح داد. ی کارآموزی  وظيفه اصلي دورهدر ادامه  مهندس پيشوايي  سرپرست کارآموزی
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را  ۱2ی کار مجتبي ورمزيار  کارآموز تابسکتان  تعيي  شد که ادامهو مدلسازی شيء گرا   UMLآشنايي ام با 

برای توليد   WISEدر اعوان  .بود WiSEر کد از مدل توسعه و بهبود بخش توليد خودکاکه  در پيش بگيرم

آن  ۳صورت مفهکومي  متامدل در خود اعوان تعريف شده وکند. اي  افزار از ي  متامدل مياني استفاده مينرم

افزار  ساخت مدل دلخواه از روی اي  متامدل و تبديل آن مدل ساخت نرمبخش اصلي   در واقع وجود دارد.

  به شوداجرا Eclipse4 (EMF )سازی چارچوب مدل در اي  فراينداي  خواهد بود که  لياص است. کار به کد

 EMFتوصيف شود با ابزارهای  Ecoreاگر متامدلي با  .شودتوصيف  Ecoreبا  اي  متامدلابتدا اي  ترتيب که 

. مکدل اسکت   توليکد ککد ايک    نهکايي    گکام نمونه ساخت و آن را ويکرايش ککرد.    مدلتوان از آن متامدل  مي

 کند.مي فراهمرا  مدلاي  از توليد کد امکان دارد که وجود  5ابزارهايي

ککه   پکرداختم  Groovyسکازی  چني  به مطالعه و اجرای مثال در مکورد زبکان برنامکه   در اي  هفته  هم

اشکي   برای م 7و پويا 6چاب سازی . گرووی ي  زبان برنامهممک  است در فرايند توليد کد به کار گرفته شود

 مجازی جاوا است.

 EMFکار با  -4-۹-۳

تعريف ي  متامدل از ابتدا تا انتها به پيش ببرم: به شکل آزمايشي  را کلي فرايندبار ي  ابتدا قرار شد 

 .توليد کد آن مدل   گرفت  مدل از آن وفرضي

 مناسب بود. EMFبا مدلسازی برای شروع کار  داي  پيونخودآموز 

(tutorial-http://eclipsesource.com/blogs/tutorials/emf/) 

دل متامک  توصيف کنم و ي  مدل از روی آن بسکازم.  Ecoreاي  هفته  توانستم ي  متامدل ساده را با 

                                                 

۳ Conceptual 
4 Eclipse Modeling Framework (EMF) 

5 JET, Acceleo, Xpand, etc 
6 Agile 

7 Dynamic 

http://eclipsesource.com/blogs/tutorials/emf-tutorial/
http://eclipsesource.com/blogs/tutorials/emf-tutorial/
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 شود.توصيف شده در شکل ديده مي

 

 Ecoreمتامدل فرضي توصيف شده با  – ۹ يرتصو

 هفته دوم -4-2

 توليد کد از مدل -4-2-۹

 ل ساده ديگری را توصيف کردم که در شکل آورده شده است.در اي  هفته متامد
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 Ecoreتوصيف شده با  -توليد کد  متامدل فرضي برای استفاده در -2 يرتصو

 به انجام رسيد.در اي  هفته   توليد کد از روی مدل اولي  فرايند 

Eclipse      امکاناتي برای تبديل مدل بکه مکت  دارد ککه در پکروژهM2T 8  انکد جمکع شکده. Acceleo  و

Xpand  دو عنصر مهم در اي  پروژه هستند. باAcceleo  سپس شدتوليد  با آن کار کردم و کد ي  متامدل .

هکای  بلفقط قاانگار در توليد کد دارد و  Xpandبه اي  نتيجه رسيدم که اي  ابزار  انعطاف کمتری نسبت به 

 پذيرد:ورودی ميهای ای را برای مدلاز پيش تعريف شده

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 

بعد از امتحان کردن منابع و خودآموزهای اينترنتکي  . برای توليد کد انتخاب کردمرا  Xpandبنابر اي   

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

                                                 

8  Model to Text 

   http://www.acceleo.org/pages/faq/enگرفته شده از  ۱

http://www.acceleo.org/pages/compatibility/en
http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.xpand.doc%2Fhelp%2Femf_tutorial.html
http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.xpand.doc%2Fhelp%2Femf_tutorial.html
http://www.acceleo.org/pages/faq/en
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 شوند.ديده مي تصوير

 

 EMFشده از متامدل فرضي توصيفي با مدل ساخته - ۳ يرتصو

 هفته سوم -4-۳

 Eclipseساخت افزونه  -4-۳-۹

بکرای   ساختم. eeclips ۹1توصيف شده بود  به صورت ي  افزونه ecoreدر اي  هفته  متامدلي را که با 

کنکيم.  کپي مکي  eclipseدر  pluginsی کرده و در پوشه jar  exportاي  کار  پروژه افزونه را به صورت فايل 

 مفيد باشد:در اي  زمينه تواند ميخودآموز زير 

tutorials/EclipsePlugIn/article.htmlhttp://www.vogella.com/ 

 مديريت پيچيدگي توليد کد -4-۳-2

 هکای ککالس و تعريکف  توليد کد را با مديريت پيچيدگي و تقسيم توليدگر کد به چند قسمت کوچکتر 

utility .ادامه دادم 

                                                 

۹1 plugin 

http://www.vogella.com/tutorials/EclipsePlugIn/article.html
http://www.vogella.com/tutorials/EclipsePlugIn/article.html
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4-۳-۳- xpand: check 

xpand  امکانcheck تعريف کرد  ۹۹یاعدتوان قودهد  به اي  معنا که ميرا در حي  توليد کد به ما مي

شکود.   اعالم۹۳يا خطا ۹2که در حي  توليد کد از مدل بررسي شود و در صورت برقرار نبودن آن قواعد  هشدار 

در يا اگکر اسکم دو صکفت      کاراکتر بود هشدار داده شودي    در مدل ۹4 تعريف کردم که اگر اسم صفتيمثال

 شود.تعريف قواعد در تصوير ديده ميا داده شود. نمونه اي  تکراری بود خط  مدل ۹5ي  موجوديت

 

 xpandتعريف قواعد در توليد کد با  -4 يرتصو

4-۳-4- xpand: protected region 

تکوان  است  به اي  معنا ککه مکي   ۹6ی حفاظت شدهبرای توليد کد  تعريف محدوده xpandامکان ديگر 

و در دفعکات بعکدی اجکرای     يک  بکار اول  ايجکاد شکود     هايي را تعريف نمود که کد آن فقط در همانقسمت

های داخل توابع را به عنوان محدوده حفاظت شده تعريف کرد توان قسمت. مثال ميدست نخورد  توليدگر کد

اي  امککان نيکز    نويس کد خود را در داخل آن نوشت  با توليد دوباره کد  آن قسمت پاك نشود.که اگر برنامه

 بينيد.نمونه کد توليد شده نهايي را در تصوير مي نجام رسيد.در توليدگر کد به ا

                                                 

۹۹ rules 

۹2 warning 
۹۳ error 

۹4  attribute 
۹5 entity 

۹6 protected region 



۹1 

 

 

 نمونه کد توليد شده از مدل فرضي – 5 يرتصو

 آغاز فرايند اجرای خودکار توليدگر کد -4-۳-5

بکه صکورت    بود  نياز بود که ايک  فراينکد   فرايند توليد کد از روی مدل به انجام رسيد ولي اي  کافي ن

 Mavenرسکد.  اولي  نامي است ککه در زمينکه سکاخت خودککار بکه ذهک  مکي        Mavenکار اجرا شود  و خود

افزار را به صورت خودککار  های فراوانش  فرايندهای توليد نرمبه کم  افزونهها را مديريت کرده و ۹7وابستگي

کد نيز نياز به ي  افزونه بود  در زمينه توليد های اعوان دارد.استفاده زيادی در پروژه Mavenدهد. انجام مي

ای که نمونه کنندهای کاری فرايند توليد کد را تعريف مياي  جريان توليد کد را صدا بزند. ۹8جريان کاریکه 

-Fornax Model Workflowای با نکام  افزونه  برای اي  افزونه در جست و جو. شوداز آن در تصوير ديده مي

M2-Plugin  کردم.را پيدا 

                                                 

۹7 dependency 

۹8 workflow 



۹۹ 

 

 

 Xpandنمونه جريان کاری در توليد کد با  -6 يرتصو

 هفته چهارم -4-4

 mavenهای آشنايي با افزونه -4-4-۹

اجرايي  goal  ي  MOJOدر واقع هر  است.MOJO ۹۱ای از ي  يا چند مجموعه Mavenهر افزونه 

 pom.xmlدر  buildر قسمت آن افزونه را د 21برای استفاده از ي  افزونه  بايد مشخصات است. mavenدر 

                                                 

۹۱ Maven Old Java Object 

21 groupId, artifactId, version (optional) 



۹2 

 

و نيز تعيي  کرد که  توان وارد کردمربوطه به افزونه را مي 2۹پروژه خودمان وارد کنيم. در همانجا پيکربندی

در پيوند زير اطالعات بسيار خوبي  2۳اجرا شود. mavenساخت  چرخهاز افزونه در کدام فاز از  22هدفکدام 

 ست:ه mavenهای ی ساخت افزونهدر مورد نحوه

 developers/index.html-http://maven.apache.org/plugin 

به  fornax-oaw-m2-pluginافزودن افزونه  -4-4-2
ir.asta.wise.generator.plugin 

های ککاری مکدل   ای جريانبرای اجر mavenي  افزونه  fornax-oaw-m2-pluginتر گفتيم که پيش

(oAW 4.x / Eclipse MWE .است ) و مواجه شدن با مشککالت مربکوط بکه دريافکت      اي  افزونهبعد از کار با

را گرفتکه و   آنپيشوايي  قرار بر اي  شد که کد منبکع   مهندسها  به توصيه های آنها و رفع تداخلوابستگي

در اسکت    wise maven plugin که اسمش کنم. اي  پروژه دوار ir.asta.wise.generator.pluginی در پروژه

ساخته  WISEواقع ي  افزونه است که از قبل برای کارهای مربوط به اجرای خودکار فرايندهای توليد کد در 

 wise mavenرا در  fornaxهکای افزونکه    MOJOبايسکت  حاال مکي به عبارت ديگر  شود. شده و استفاده مي

plugin .وارد کنم 

 فته پنجمه -4-5

افزودم. حکاال   wise maven pluginرا به پروژه  fornax-oaw-m2-pluginدر اي  هفته  افزودن افزونه 

 run-workflowاز  (pom.xmlدر )به پروژه خکود   wise maven pluginتواند با افزودن افزونه مي سازبرنامه

MOJO  بينيد.ر شکل مياي  استفاده را د استفاده کند.خود در فرايند ساخت پروژه 

                                                 

2۹ configuration 

22 goal 
 maven :core/lifecycles.html-ttp://maven.apache.org/ref/3.2.2/mavenhفازهای مختلف چرخه های  آشنايي با 2۳

 

http://maven.apache.org/plugin-developers/index.html
http://maven.apache.org/ref/3.2.2/maven-core/lifecycles.html
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 wise maven plugin افزودن با پروژه در run-workflow هدف از استفاده -7 يرتصو

  گرفت  ي  مدل نمونه از آن EMFبا فرضي ساده متامدل ي  توصيف  آزمايشي فراينددر اينجا  ي  

 بکر روی  اجرای ايک  فراينکد  گام بعدی  رسد. ام ميبه انج xpandو  mavenو توليد کد آن مدل با استفاده از 

بکا   توصکيف شکود.   EMFبکا    در آغاز بايد متامدل مياني شکرکت  است  يعني WISEاعوان در  متامدل مياني

  سعي کردم اي  متامدل را استخراج و پرسش از مدير فني شرکت هاموجود برای مدل xmlهای بررسي فايل

 بينيد.شده را در شکل ميمتامدل کامل تصويرتوصيف کنم.  Ecoreو با 



۹4 

 

 

 EMFتوصيف شده با  WISEمتامدل مياني  -8 يرتصو

 هفته ششم -4-6

  ککه  EMFهکای  را به مکدل  gen.xml.کار تبديل مدل مياني توصيف شده با فايل های   در اي  هفته

 آقکای بکود. بکا توصکيه     xmlهکای  ککار بکا فايکل    اي  کار نيازمند. شدآغاز  متامدل آن هفته پيش ساخته شد 

 .استفاده کردمبرای آزمودن برنامه   JUnit از و همزمانها برای پردازش اي  فايل dom4jپيشوايي از کتابخانه 

بکود ککه بکرای پرهيکز از      xmlهکای  هکای مختلکف عناصکر موجکود در فايکل     اي  برنامه نيازمند بررسي حالت

اسکتفاده ککردم. بکدي  ترتيکب       24چنکدريختي خوانا و تودرتو در طراحي خکود از  نا case-switchهای عبارت

 تر شد.مديريت پيچيدگي برنامه آسان

                                                 

24 polymorphism 



۹5 

 

 هفته هفتم -4-7

بکه   gen.xmlبرنامه تبديل مدل ساخت در اي  هفته نيز کار هفته پيش را ادامه دادم و در پايان دوره  

 به پايان رسيد. EMFمدل 

 دستاوردها -4-8

در اي  قسمت فزار برای م  بود. ای نرمبرای ورود به صنعت حرفه خوبي  شروع در اعوان   آموزیکار

 کنم.هايم اشاره ميبه صورت موردی به دستاوردها و آموخته

  هکای سکازماني   افکزار در پکروژه  کسب تجربه عملي استفاده از رويکردهای نظری مهندسي نکرم

 بزرگ

  افزاردر توليد نرم گروهيکسب تجربه کار 

 اعوانافزار در خط توليد نرماز مدل کيفيت قسمت ساخت کد  افزايش 

  آشنايي باmaven های آنو افزونه 

 سازی در چارچوب مدلسازی يادگيری مدلEclipse  با استفاده ازEcore 

  کار با ابزار ساخت کد از مدل يادگيری وAcceleo  

  استفاده از ابزار و کار با يادگيریXpand  از مدل کد ساختدر 

 ار عملي با تست نرمک( افزارJUnit) 

 نويسي با زبان يادگيری برنامهGroovy 



۹6 

 

 ارزيابي کارآموزی -5

افزارهکای سکازماني بکزرگ    افزار  آن هم نرمم  با کارآموزی در اعوان  با رويکرد مهندسي در توليد نرم

 .ديکدم  در صکنعت افکزار را  ری آموختکه شکده مهندسکي نکرم    مطالب نظکاربرد آشنا شدم و برای نخستي  بار 

افزار  استفاده از ابزارهای توليکد خودککار   بندی نرمنسخهافزار  محور  تست نرمرويکردهايي مثل معماری مدل

و ابزارهکای   Jiraمثکل  و پيگيری مسکلله  ابزارهای مديريت پروژه ابزارهای توليد گزارش    mavenو  antمثل 

 .Svnمثل  گروهي سازیبرنامه

های قابل توجه کار در ايک  شکرکت   يم ساعت کاری در شرکت نيز يکي از مزيتوجود انعطاف در تنظ

است ولي بعد از آن نيز در امکان حوکور در شکرکت    ۹7تا  ۱برای م  بود. ساعات کاری معمول شرکت بي  

 چني  روزهای پنجشنبه نيز امکان کار وجود دارد.فراهم است. هم

تکوان آن را بکه حکد    ر چند با کمي بهبود جزئيات  ميه فوای فيزيکي شرکت نيز در حد مطلوب بود.

 آل رساند.ايده

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 

صميمانه با م   نيز همواره برخوردی با احترام  دوستانه وو همکاران شرکت برايم جالب بود. مديران کارکنان 

حکل هکای خکوب در    آقای مهندس پيشوايي همکواره راهنمکا و پيشکنهاد کننکده راه     ها ممنونم.داشتند. از آن

ار محتکرم آقکای خليکل    همکک دوسکت و  بودنکد. از ايشکان سپاسکگزارم. از     ها و برخورد با خطاهاگيریتصميم

  کنم.تشکر مي انهايشبابت راهنماييو نيز دوست عزيزم مجتبي ورمزيار زاده قاسم

 گزارش فني -6

ل کار آمده است. در اي  گزارش به موارد در اي  بخش  ي  گزارش فني با ي  ديد جامع نسبت به ک
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 شده است.دوره اشاره جريان کارهای انجام شده در در آموخته 

 به پروژه توليد کد نگاه کلي -6-۹

گزارش هفتگي اشاره شد  اعوان در پروژه هکای خکود از يک  متامکدل ميکاني       همان طور که در بخش

به چند صورت مختلف از نيز های آن مدل مياني به صورت مفهومي وجود دارد.اي  متامدل  کند.استفاده مي

پکروژه   يکي از اهداف شوند.استفاده ميها  برای توليد کد پروژهوجود دارند و  xmlجمله به صورت فايل های 

تکوان  توصيف شود. بعد از ايک  توصکيف  ديگکر مکي      EMF Ecoreاي  است که ابتدا اي  متامدل با  توليد کد

بکرای توليکد   ابزارهای توليد کد از  توانمي  و به اي  ترتيبهای جديد را از اي  متامدل گرفت های پروژهمدل

  توليدگر ککد را  EMFهای موجود به مدل توانيم با تبديل مدلچني  ميهم .کرد کد مدل مورد نظر استفاده

 ها نيز به کار ببريم.اي  مدل کدبرای توليد 

 EMF Ecoreمدلسازی با  -6-۹-۹

EMFای ساختار يافته است.  ي  چارچوب مدلسازی و توليد کد بر مبنای ي  مدل داده Ecore نيز  

 .]۳[. وجود دارد Eclipseچارچوب مدلسازی دل ر   که دهامتامدلي است برای متامدل

 پکرداختم.  Ecoreبکا   مدلسکازی يکادگيری و تمکري    به   EMFبرای توصيف متامدل مياني شرکت در 

بکا     توصيف ايک  متامکدل را  و پرسش از سرپرست کارآموزی xmlهای موجود به شکل سپس با بررسي مدل

Ecore  شود.ي ديده مي. در شکل  متامدل نهايرساندمبه انجام 



۹8 

 

 

 )نسخه نهايي پايان دوره( emfهای اعوان توصيف شده با متامدل مياني پروژه - ۱ يرتصو

 Xpandتوليد کد از مدل با ابزار  -6-۹-2

را انتخاب کرده و شروع به يادگيری توليکد   EMF  Xpandبعد از بررسي ابزارهای توليد کد موجود در 

 .]4[  طراحي شده است EMFهای زباني است که برای توليد کد از مدل xpand کد با آن کردم.

در  شکود. ها در شکل ديده ميشود. نمونه ای از اي  قالبهای توليد کد استفاده ميدر اي  ابزار از قالب

 بينيد.را هم مي 26نويسيدوبارهبرای جلوگيری از  25های حفاظت شده محدوده  اي  شکل امکان استفاده از

                                                 

25 protected region 

26 overwrite 



۹۱ 

 

 

 برای توليد کد xpandنمونه قالب های ابزار -۹1 يرتصو

 xmlهای برای پردازش فايل dom4jی استفاده از کتابخانه -6-2

اسکتفاده   dom4jکتابخانکه   از xmlهکای  های توصيف شده با فايلاز روی مدل EMFبرای توليد مدل 

 ساخته شد.خروجي معادل  EMFمدل  کردم و
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 گيریيجهنت -7

افزار برای م  بود. م  بکا ککارآموزی   کارآموزی در شرکت اعوان تجربه موفقي برای ورود به صنعت نرم

افزارهای سازماني بزرگ آشنا شدم و برای نخستي  افزار  آن هم نرمدر اعوان  با رويکرد مهندسي در توليد نرم

ر صکنعت ديکدم. رويکردهکايي مثکل معمکاری      افکزار را د بار کاربرد مطالب نظری آموخته شده مهندسکي نکرم  

نويسکي گروهکي  سکاخت خودککار      افزار  استفاده از ابزارهای برنامهبندی نرمافزار  نسخهمحور  تست نرممدل

 توليد گزارش  مديريت پروژه و پيگيری مسلله.

ليکد ککد در   توشرکت اعوان بود.  wiseافزار ی کارآموزی م  بهبود بخش توليد کد در نرموظيفه دوره

 EMFدر اي  رابطکه  مدلسکازی بکا    افزار است. محور و از رويکردهای راي  مهندسي نرمراستای معماری مدل

Ecore ای نوشکتم  چني  برنامکه های شرکت اعوان را با آن توصيف کردم. همرا ياد گرفتم و مدل مياني پروژه

تبکديل کنکد. فراينکد توليکد ککد بکا        EMF را به مکدل  gen.xmlهای موسوم به که مدل توصيف شده با فايل

Xpand   و چگککونگي اجککرای آن بککاmaven   ی ی ايکک  کارهککا در پککروژه را نيککز فککرا گککرفتم. نتککاي  همککه

ir.asta.wise.generator.plugin .وارد شد 

هکا و راهکارهايشکان تشککر    در پايان از آقای مهندس پيشوايي  سرپرست کارآموزی به خاطر راهنمايي

يشان از تعريف تکا  هاو يادآوری هاپيگيری  هاتالشدکتر حيدرنوری  استاد کارآموزی هم به خاطر  کنم. ازمي

 پايان کارآموزی سپاسگزارم.

 

 

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

Walt Disney 
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