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 راندهمعرفی گروه پژوهشی مهندسی مدل .1

افزار افزار است که تاکید آن بر تولید خودکار کد نرمهای جدید در مهندسی نرمرانده یکی از نگرشافزار مدلمهندسی نرم

ی های دههبه سال (Software Automation)افزار ی تولید خودکار نرمهای طراحی است. گرچه ایدهاز روی مدل

های ها و بلندپروازیاست، ولی این نگرش جدید سعی نموده از شکست گردد و توفیق چندانی نداشتهمیالدی برمی 0311

بینانه به مسئله نگاه کند. از این رو، موارد زیادی از موفقیت این روش در صنعت و شکلی واقعقبلی درس گرفته و به

هندسی ی مق در حوزههای تحقیدانشگاه گزارش شده است. بهر روی، اکنون این فیلد تحقیقاتی، یکی از جدیدترین زمینه

 آید. حساب میافزار بهنرم

Driven Engineering Languages and Systems  Modelمدل  شاهد این مدعا برگزاری کنفرانس بسیار معتبر 

(MODELS)0 ین شود. در برو دارد و در دانشگاه تگزاس آمریکا برگزار میاست که امسال بیستمین سال خود را در پیش

طور خاص به Software and System Modeling (SoSyM)0یکی از مجالت معتبر اشپرینگر با عنوان مجالت نیز، 

 نماید که انتشار مقاله در این مجله کار بسیار مشکلی است. مقاالت در این زمینه تحقیقاتی را منتشر می

 های تحقیقاتیها و گروهرانده دارای آزمایشگاهمدلهای معتبر زیادی در زمینه مهندسی عالوه بر موارد فوق، امروزه دانشگاه

 .اندشده معرفیترین آن ها در زیر باشند. که برخی از معروفمی

 Inriaهای نانتز فرانسه و گروه متشکل از محققانی از دانشگاه AtlanMod9گروه تحقیقاتی  -

 های کشورهای اتحادیه اروپامتشکل از تعداد زیادی از دانشگاه Sensoria4پروژه تحقیقاتی بزرگ  -

 که توسط محققین فنالندی تاسیس شده و پیشتاز عرضه ابزار در این زمینه است MetaCase5شرکت  -

روز انگیزه که دارای مدارک علمی بهشده، و با عنایت به حضور اعضای هیات علمی جوان و بابا توجه به موارد پیشتر گفته

رانده هستند، و نیز تاکید مسئوالن طور خاص مهندسی مدلافزار و بههای معتبر دنیا با تخصص مهندسی نرماز دانشگاه

راه توسط اعضای هیات علمی، تصمیم بر آن شد تا گروهی محترم دانشگاه و سیاست درست ایشان مبنی بر داشتن نقشه

 اندازی گردد. در دانشگاه اصفهان راه« راندهافزار مدلمهندسی نرم»وان پژوهشی با عن

این گروه پژوهشی، اولین گروه در نوع خود در کشور بوده و امیداست با فعالیت مناسب سازد که در خاتمه خاطر نشان می

 برندی برای دانشگاه اصفهان محسوبآموختگان متخصص، بتواند به عنوان دادهای معتبر و تربیت دانشو دستاوردها و برون

  شود.ها و اطالعات این گروه ارائه میشود. در ادامه برخی از فعالیت

                                                           
1 https://www.cs.utexas.edu/models2017/home  
2 https://link.springer.com/journal/10270  
3 www.emn.fr/z-info/atlanmod/  
4 http://www.sensoria-ist.eu/  
5 http://www.metacase.com/  

https://www.cs.utexas.edu/models2017/home
https://link.springer.com/journal/10270
http://www.emn.fr/z-info/atlanmod/
http://www.sensoria-ist.eu/
http://www.metacase.com/


 وبگاه گروه پژوهشی .2

ترین نیازهای یک گروه پژوهشی، یک وبگاه مناسب است. بدین منظور وبگاهی به آدرس یکی از اصلی

mdse.bahmanzamani.com شود.حه اول آن در زیر مشاهده میبرای گروه پژوهشی طراحی شد که صف 

 
طراحی گردیده است، کامالً دوزبانه )فارسی/انگلیسی( است و در هر صفحه چنانچه  Wordpressاین وبگاه که با ابزار 

عنوان نمونه نسخه فارسی صفحه شود. بهروی دکمه تغییر زبان کلیک شود، همان اطالعات به زبان مربوطه نشان داده می

 شود.مشاهده می اول در زیر

 
بدیهی است بسیاری از اطالعاتی که در این گزارش آمده است از طریق وبگاه قابل دستیابی است که خواننده محترم را به 

 نماییم.مرور وبگاه دعوت می



 اعضای گروه پژوهشی .3

 : مؤسس استادان

این گروه پژوهشی توسط دکتر بهمن زمانی، و با همکاری دکتر شکوفه کالهدوز رحیمی، اعضای هیات علمی گروه مهندسی 

 شود.ه پژوهشی در زیر مشاهده میاعضای مؤسس گروافزار دانشگاه اصفهان، تأسیس گردیده است. مشخصات نرم

 
  عضو و همکار: استادان

افزار دانشگاه اصفهان، و نیز دو تن از محققان دانشگاه عالوه بر اعضای مؤسس، تنی چند از استادان گروه مهندسی نرم

کنکوردیا کانادا و دانشگاه صنعتی اتریش در هدایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی این گروه مشارکت دارند که در تصویر 

 شود.اهده میزیر اطالعات ایشان مش



 

 دانشجویان:

یر باشند. در زوه میهر گروه پژوهشی، تیم تحقیقاتی متشکل از دانشجویان باانگیزه عضو گر ارکانترین یکی از مهم

ه ب این گروه پژوهشیآموختگان عضو ارشد، و دانشمشخصات دانشجویان مقطع دکتری، دانشجویان مقطع کارشناسی

 د. شومشاهده می تفکیک



 

 
 



 

 



 جلسات گروه پژوهشی .4

شود. در این جلسات هر ریزی میبرگزاری جلسات گروهی ویژه دانشجویان عضو گروه پژوهشی به صورت ماهانه برنامه

ات کند. عالوه بر جلسنماید و از نظرات دیگران استفاده میدانشجو گزارشی از پیشرفت تحقیق خود را برای جمع ارائه می

شود، دانشجویان موظفند با استاد مربوطه ماهه به اعضا اعالم میسهصورت بندی مشخص که بهگروهی، طبق برنامه زمان

 مالقات داشته و در خصوص مسائل  مشکالت تحقیق خود به بحث و گفتگو بپردازند. 

 شود.، و نیز عکسی از یکی از جلسات اخیر گروه مشاهده می31در زیر برنامه مربوط به فصول بهار و تابستان سال 

  
 

 
 



 

  



 گروه پژوهشی  تلگرامکانال گروه تلگرام و  .5

 MDSERGتر اعضای گروه پژوهشی، عالوه بر ارتباطات ایمیلی، یک گروه تلگرامی نیز با عنوان جهت ارتباط هر چه سریع

اندازی گردیده است. در این گروه اعضای گروه به طرح سواالت فنی خود پرداخته و کسانی در شبکه اجتماعی تلگرام راه

ه به ها نیز در این گروکنند. اخبار و اطالعیهکننده کمک میتوانند بکنند، به سوالکه کمکی در پاسخ یا حل مشکل می

 باشد.عضو می 01ه دارای رسد. در حال حاضر این گرواطالع همگان می

خصوص رانده، بهگذاری اطالعات عمومی و مفید در حوزه مهندسی مدلاشتراکبهبایگانی و به منظور عالوه بر گروه تلگرامی، 

در حال حاضر این کانال  اندازی گردیده است.ها و ابزارها، یک کانال در شبکه اجتماعی تلگرام راهمقاالت جدید، کتاب

 باشد.ضو میع 01دارای 

 صورت زیر است:آدرس این کانال جهت عضویت افراد، به

https://t.me/joinchat/AAAAAEEMzrHCE1L6Pvyqfg  

 شود.کانال مشاهده می در زیر تصویر صفحه اصلی این

 

  

https://t.me/joinchat/AAAAAEEMzrHCE1L6Pvyqfg


 کانال تلویزیونی گروه پژوهشی روی آپارات .6

 شود. این در حالیست که ای شدیداً احساس میهای چندرسانهفقدان محتوای آموزشی و علمی روی اینترنت و شبکه

رانده، به منظور اشاعه دانش مدل لذاکاربران عادی و دانشجویان مبتدی رغبت بیشتری به این گونه آموزش دارند. 

اندازی و کار با ابزارهای مربوطه، تعدادی ویدئوی آموزشی تهیه شده و بر روی یک کانال تلویزیونی در خصوص بحث راهبه

 ی آپارات بارگذاری شده است. شبکه

 صورت زیر است:آدرس این کانال به

http://www.aparat.com/MDSERG 

 شود.صفحه اصلی این کانال نیز در شکل زیر مشاهده می

 

  



 دهد.را نشان میآپارات کانال های آموزشی موجود در فهرست فیلمجدول زیر 

 مدت )دقیقه( هدف فیلم آموزشی عنوان ردیف

  +MetaEditآشنایی با ابزار 0
 یجاد یک زبان مدل سازی خاص دامنه به کمکا

MetaEdit+ 

91:90 

، بخش اول: ETLآشنایی با زبان تبدیل  0

 نوشتن و اجرای تبدیل

 1:09 مدل به مدلآشنایی عملی با چگونگی تبدیل 

جهت ایجاد  Ecoreآشنایی عملی با ایجاد فرامدل  Emfaticآشنایی با  9

 هامدل

1:44 

 راندهافزار مدلکارگاه آموزشی مهندسی نرم 4

 از حرف تا عمل –

افزار معرفی مفاهیم و کاربردهای مهندسی نرم

 های عملیرانده و نمایش نمونهمدل

03:02 

 1:91 هاآشنایی عملی با مقایسه دو مدل برای یافتن شباهت ECLآشنایی با زبان مقایسه اپسیلون  5

آشنایی عملی با ادغام دو مدل برای ایجاد یک مدل  EMLآشنایی با زبان ادغام اپسیلون  1

 یکپارچه

00:11 

ها با استفاده از ایجاد لینک بین مدل 2

 مدلینک

آشنایی عملی با ابزاری برای تولید مدلی شامل تریس 

 و ارتباطات میان دو مدل 

1:55 

، بخش اول: ایجاد ETLآشنایی با زبان  1

 هامتامدل

 ها مورد نیاز در انجامآشنایی با چگونگی تولید فرامدل

 تبدیل

4:19 

 00:90 آشنایی عملی با تولید کد از مدل EGLآشنایی با زبان تولید اپسیلون  3

ایجاد ویزاردی برای بررسی و اعمال خودکار دستورات  EWLآشنایی با زبان ویزارد اپسیلون  01

 های مختلفبر مدل

3:00 

های خانواده ای از زباناجرای دنباله 00

 (workflowاپسیلون )

فایل برای اجرای  Antآشنایی با چگونگی ایجاد 

 صورت متوالیخودکار چند برنامه به

01:40 

های مختلف چگونگی فراخوانی و استفاده از ماژول های اپسیلون در جاوااستفاده از زبان 00

 های اپسیلون در کد جاوازبان

00:90 

معرفی چارچوب اپسیلون )کتاب، سایت و  09

 فروم(

آشنایی اولیه با چارچوب اپسیلون و مستندات موجود 

 برای فراگیری آن

0:52 

 2:94 آشنایی با چگونگی اضافه کردن اپسیلون به اکلیپس اپسیلون در اکلیپسنصب و پیکربندی  04

 1:55 آشنایی با زبان اصلی و زیر بنای چارچوب اپسیلون EOLآشنایی با زبان شئ اپسیلون  05

 2:09 هاآشنایی با چگونگی اعتبارسنجی و اصالح مدل EVLآشنایی با زبان اعتبارسنجی اپسیلون  01

 

  



 پدیارانده در ویکیصفحات مرتبط با مهندسی مدلتدوین  .7

ین اپدیاست. شود، صفحات ویکیبدیهی است امروزه یکی از اولین منابعی که در جستجو روی یک موضوع یافت می

اند تا کسانی که به انگلیسی مسلط نیستند به زبان مادری خود بتوانند های متداول دنیا ترجمه شدهصفحات به زبان

پدیا بسیار کم است که مطالعه کنند. متاسفانه، حجم مطالب علمی ترجمه شده به زبان فارسی در ویکی مطالب را

منظور آشنایی مبتدیانی که از طریق جستجوهای معمولی بهطلبد. در همین راستا، و همت قشر دانشگاهی را می

هستند، صفحات « راندهی مدلمعمار»یا « راندهمهندسی مدل»دنبال اطالعاتی در خصوص مفاهیمی چون به

دانشی افزوده شد. در  پدیای انگلیسی موجود به فارسی ترجمه گردید، و صفحات جدیدی نیز به این مجموعهویکی

 Model-Driven، که در اثر جستجوی عبارت  زیر یکی از صفحات ترجمه شده توسط اعضای گروه پژوهشی

Architecture  ت.، نشان داده شده اسشودمییافت 

 

  



 کارگاه آموزشی یبرگزار .8

با هدف آشنایی دانشجویان، دانشگاهیان و نیز کارشناسان فعال در صنعت کامپیوتر و فناوری اطالعات با نگرش 

روزه در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار یک کارگاه آموزشی یک 0931بهمن  01رانده، در تاریخ مهندسی مدل

نفر در این کارگاه شرکت نمودند. در زیر تصویر پوستر این کارگاه و  93گردید که با استقبال خوبی مواجه شد و 

 گردد. کنندگان مشاهده میشرکت

 



 
 

طور خاص شاغالن در صنعت با فنون مربوطه آشنا شده و بتوانند در تکرار شود و بهاین کارگاه در آینده هدف آن است که 

های معتبر داخلی مانند کنفرانس انجمن انسدر کنار کنفر نمایند. همچنین این کارگاه قرار است عمل از ابزارها استفاده

رگزاری ب کامپیوتر ایران یا کنفرانس فناوری اطالعات و دانش در سطح کشور برگزار گردد که مقدمات آن در دست اجراست.

کامپیوتر و دانشگاه  سازد، از جمله معرفی گروه پژوهشی و دانشکده مهندسیها چندین هدف را برآورده میاین کارگاه

  جذب درآمد. و نهایتاً ن عرصه پژوهش و نیز صنعت،اصفهان، ارتباط بهتر با فعاال

 

  



 انتشارات گروه پژوهشی .9

های معتبر به چاپ رسیده است ها و کنفرانسدر زیر انتشارات اعضای گروه پژوهشی که به زبان انگلیسی در ژورنال

التحصیل بودن ذکر است که با توجه به جوان بودن این گروه پژوهشی و در حال فارغنشان داده شده است. الزم به

 د.ای داشته باشرود تعداد این مقاالت در دو سال آتی رشد فزایندهمقطع دکتری، انتظار می اولین گروه از دانشجویان

و ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هدف اعضای این گروه پژوهشی چاپ مقاله صرفا در نشریات معتبر و تخصصی 

وقفه به گاهی پس از دوسال کار بی های طوالنی قرار گرفته واست، به همین دلیل برخی از مقاالت مورد بازنگری

 & Softwareطور خاص دو مقاله اخیر در دست چاپ توسط مجالت معتبر اند. بهمرحله پذیرش و چاپ رسیده

System Modeling  وSoftware Practice & Experience  اند.باشند که در فهرست زیر نیامدهمی 
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