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 .1معرفی گروه پژوهشی مهندسی مدلرانده
مهندسی نرمافزار مدلرانده یکی از نگرشهای جدید در مهندسی نرمافزار است که تاکید آن بر تولید خودکار کد نرمافزار
از روی مدلهای طراحی است .گرچه ایدهی تولید خودکار نرمافزار ) (Software Automationبه سالهای دههی
 0311میالدی برمیگردد و توفیق چندانی نداشته است ،ولی این نگرش جدید سعی نموده از شکستها و بلندپروازیهای
قبلی درس گرفته و بهشکلی واقع بینانه به مسئله نگاه کند .از این رو ،موارد زیادی از موفقیت این روش در صنعت و
دانشگاه گزارش شده است .بهر روی ،اکنون این فیلد تحقیقاتی ،یکی از جدیدترین زمینههای تحقیق در حوزهی مهندسی
نرمافزار بهحساب میآید.
شاهد این مدعا برگزاری کنفرانس بسیار معتبر مدل Model Driven Engineering Languages and Systems
) 0(MODELSاست که امسال بیستمین سال خود را در پیشرو دارد و در دانشگاه تگزاس آمریکا برگزار میشود .در بین
مجالت نیز ،یکی از مجالت معتبر اشپرینگر با عنوان ) 0Software and System Modeling (SoSyMبهطور خاص
مقاالت در این زمینه تحقیقاتی را منتشر می نماید که انتشار مقاله در این مجله کار بسیار مشکلی است.
عالوه بر موارد فوق ،امروزه دانشگاههای معتبر زیادی در زمینه مهندسی مدلرانده دارای آزمایشگاهها و گروههای تحقیقاتی
میباشند .که برخی از معروفترین آن ها در زیر معرفی شدهاند.
-

گروه تحقیقاتی  9AtlanModمتشکل از محققانی از دانشگاههای نانتز فرانسه و گروه Inria

-

پروژه تحقیقاتی بزرگ  4Sensoriaمتشکل از تعداد زیادی از دانشگاههای کشورهای اتحادیه اروپا

-

شرکت  5MetaCaseکه توسط محققین فنالندی تاسیس شده و پیشتاز عرضه ابزار در این زمینه است

با توجه به موارد پیشتر گفتهشده ،و با عنایت به حضور اعضای هیات علمی جوان و باانگیزه که دارای مدارک علمی بهروز
از دانشگاههای معتبر دنیا با تخصص مهندسی نرمافزار و بهطور خاص مهندسی مدلرانده هستند ،و نیز تاکید مسئوالن
محترم دانشگاه و سیاست درست ایشان مبنی بر داشتن نقشه راه توسط اعضای هیات علمی ،تصمیم بر آن شد تا گروهی
پژوهشی با عنوان «مهندسی نرمافزار مدلرانده» در دانشگاه اصفهان راهاندازی گردد.
در خاتمه خاطر نشان میسازد که این گروه پژوهشی ،اولین گروه در نوع خود در کشور بوده و امیداست با فعالیت مناسب
و دستاوردها و بروندادهای معتبر و تربیت دانشآموختگان متخصص ،بتواند به عنوان برندی برای دانشگاه اصفهان محسوب
شود .در ادامه برخی از فعالیتها و اطالعات این گروه ارائه میشود.
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https://www.cs.utexas.edu/models2017/home
https://link.springer.com/journal/10270
3
www.emn.fr/z-info/atlanmod/
4
http://www.sensoria-ist.eu/
5
http://www.metacase.com/
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 .2وبگاه گروه پژوهشی
یکی از اصلی ترین نیازهای یک گروه پژوهشی ،یک وبگاه مناسب است .بدین منظور وبگاهی به آدرس
 mdse.bahmanzamani.comبرای گروه پژوهشی طراحی شد که صفحه اول آن در زیر مشاهده میشود.

این وبگاه که با ابزار  Wordpressطراحی گردیده است ،کامالً دوزبانه (فارسی/انگلیسی) است و در هر صفحه چنانچه
روی دکمه تغییر زبان کلیک شود ،همان اطالعات به زبان مربوطه نشان داده میشود .بهعنوان نمونه نسخه فارسی صفحه
اول در زیر مشاهده میشود.

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

 .3اعضای گروه پژوهشی
استادان مؤسس:
این گروه پژوهشی توسط دکتر بهمن زمانی ،و با همکاری دکتر شکوفه کالهدوز رحیمی ،اعضای هیات علمی گروه مهندسی
نرمافزار دانشگاه اصفهان ،تأسیس گردیده است .مشخصات اعضای مؤسس گروه پژوهشی در زیر مشاهده میشود.

استادان عضو و همکار:
عالوه بر اعضای مؤسس ،تنی چند از استادان گروه مهندسی نرمافزار دانشگاه اصفهان ،و نیز دو تن از محققان دانشگاه
کنکوردیا کانادا و دانشگاه صنعتی اتریش در هدایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی این گروه مشارکت دارند که در تصویر
زیر اطالعات ایشان مشاهده میشود.

دانشجویان:
یکی از مهمترین ارکان هر گروه پژوهشی ،تیم تحقیقاتی متشکل از دانشجویان باانگیزه عضو گروه میباشند .در زیر
مشخصات دانشجویان مقطع دکتری ،دانشجویان مقطع کارشناسیارشد ،و دانشآموختگان عضو این گروه پژوهشی به
تفکیک مشاهده میشود.

 .4جلسات گروه پژوهشی
برگزاری جلسات گروهی ویژه دانشجویان عضو گروه پژوهشی به صورت ماهانه برنامهریزی میشود .در این جلسات هر
دانشجو گزارشی از پیشرفت تحقیق خود را برای جمع ارائه مینماید و از نظرات دیگران استفاده میکند .عالوه بر جلسات
گروهی ،طبق برنامه زمانبندی مشخص که بهصورت سهماهه به اعضا اعالم میشود ،دانشجویان موظفند با استاد مربوطه
مالقات داشته و در خصوص مسائل مشکالت تحقیق خود به بحث و گفتگو بپردازند.
در زیر برنامه مربوط به فصول بهار و تابستان سال  ،31و نیز عکسی از یکی از جلسات اخیر گروه مشاهده میشود.

 .5گروه تلگرام و کانال تلگرام گروه پژوهشی
جهت ارتباط هر چه سریع تر اعضای گروه پژوهشی ،عالوه بر ارتباطات ایمیلی ،یک گروه تلگرامی نیز با عنوان MDSERG
در شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی گردیده است .در این گروه اعضای گروه به طرح سواالت فنی خود پرداخته و کسانی
که کمکی در پاسخ یا حل مشکل میتوانند بکنند ،به سوالکننده کمک میکنند .اخبار و اطالعیهها نیز در این گروه به
اطالع همگان میرسد .در حال حاضر این گروه دارای  01عضو میباشد.
عالوه بر گروه تلگرامی ،به منظور بایگانی و بهاشتراکگذاری اطالعات عمومی و مفید در حوزه مهندسی مدلرانده ،بهخصوص
مقاالت جدید ،کتابها و ابزارها ،یک کانال در شبکه اجتماعی تلگرام راهاندازی گردیده است .در حال حاضر این کانال
دارای  01عضو میباشد.
آدرس این کانال جهت عضویت افراد ،بهصورت زیر است:

https://t.me/joinchat/AAAAAEEMzrHCE1L6Pvyqfg
در زیر تصویر صفحه اصلی این کانال مشاهده میشود.

 .6کانال تلویزیونی گروه پژوهشی روی آپارات
فقدان محتوای آموزشی و علمی روی اینترنت و شبکههای چندرسانهای شدیداً احساس میشود .این در حالیست که
کاربران عادی و دانشجویان مبتدی رغبت بیشتری به این گونه آموزش دارند .لذا به منظور اشاعه دانش مدلرانده،
بهخصوص بحث راه اندازی و کار با ابزارهای مربوطه ،تعدادی ویدئوی آموزشی تهیه شده و بر روی یک کانال تلویزیونی در
شبکهی آپارات بارگذاری شده است.
آدرس این کانال بهصورت زیر است:

http://www.aparat.com/MDSERG
صفحه اصلی این کانال نیز در شکل زیر مشاهده میشود.

جدول زیر فهرست فیلمهای آموزشی موجود در کانال آپارات را نشان میدهد.
ردیف
0
0

عنوان فیلم آموزشی

هدف

مدت (دقیقه)

ایجاد یک زبان مدل سازی خاص دامنه به کمک

91:90

آشنایی با ابزار MetaEdit+
MetaEdit+
آشنایی با زبان تبدیل  ،ETLبخش اول :آشنایی عملی با چگونگی تبدیل مدل به مدل
نوشتن و اجرای تبدیل

1:09

9

آشنایی با Emfatic

آشنایی عملی با ایجاد فرامدل  Ecoreجهت ایجاد
مدلها

1:44

4

کارگاه آموزشی مهندسی نرمافزار مدلرانده معرفی مفاهیم و کاربردهای مهندسی نرمافزار
مدلرانده و نمایش نمونههای عملی
– از حرف تا عمل

03:02

5

آشنایی با زبان مقایسه اپسیلون ECL

آشنایی عملی با مقایسه دو مدل برای یافتن شباهتها

1:91

1

آشنایی با زبان ادغام اپسیلون EML

آشنایی عملی با ادغام دو مدل برای ایجاد یک مدل
یکپارچه

00:11

2

ایجاد لینک بین مدلها با استفاده از آشنایی عملی با ابزاری برای تولید مدلی شامل تریس
و ارتباطات میان دو مدل
مدلینک

1:55

1

آشنایی با زبان  ،ETLبخش اول :ایجاد آشنایی با چگونگی تولید فرامدلها مورد نیاز در انجام
تبدیل
متامدلها

4:19

3

آشنایی با زبان تولید اپسیلون EGL

آشنایی عملی با تولید کد از مدل

00:90

01

آشنایی با زبان ویزارد اپسیلون EWL

ایجاد ویزاردی برای بررسی و اعمال خودکار دستورات
بر مدلهای مختلف

3:00

00

اجرای دنبالهای از زبانهای خانواده آشنایی با چگونگی ایجاد  Antفایل برای اجرای
خودکار چند برنامه بهصورت متوالی
اپسیلون ()workflow

01:40

00

استفاده از زبانهای اپسیلون در جاوا

چگونگی فراخوانی و استفاده از ماژولهای مختلف
زبانهای اپسیلون در کد جاوا

00:90

09

معرفی چارچوب اپسیلون (کتاب ،سایت و آشنایی اولیه با چارچوب اپسیلون و مستندات موجود
برای فراگیری آن
فروم)

0:52

04

نصب و پیکربندی اپسیلون در اکلیپس

آشنایی با چگونگی اضافه کردن اپسیلون به اکلیپس

2:94

05

آشنایی با زبان شئ اپسیلون EOL

آشنایی با زبان اصلی و زیر بنای چارچوب اپسیلون

1:55

01

آشنایی با زبان اعتبارسنجی اپسیلون  EVLآشنایی با چگونگی اعتبارسنجی و اصالح مدلها

2:09

 .7تدوین صفحات مرتبط با مهندسی مدلرانده در ویکیپدیا
بدیهی است امروزه یکی از اولین منابعی که در جستجو روی یک موضوع یافت میشود ،صفحات ویکیپدیاست .این
صفحات به زبانهای متداول دنیا ترجمه شده اند تا کسانی که به انگلیسی مسلط نیستند به زبان مادری خود بتوانند
مطالب را مطالعه کنند .متاسفانه ،حجم مطالب علمی ترجمه شده به زبان فارسی در ویکیپدیا بسیار کم است که
همت قشر دانشگاهی را میطلبد .در همین راستا ،و بهمنظور آشنایی مبتدیانی که از طریق جستجوهای معمولی
بهدنبال اطالعاتی در خصوص مفاهیمی چون «مهندسی مدلرانده» یا «معماری مدلرانده» هستند ،صفحات
ویکی پدیای انگلیسی موجود به فارسی ترجمه گردید ،و صفحات جدیدی نیز به این مجموعه دانشی افزوده شد .در
زیر یکی از صفحات ترجمه شده توسط اعضای گروه پژوهشی ،که در اثر جستجوی عبارت Model-Driven
 Architectureیافت میشود ،نشان داده شده است.

 .8برگزاری کارگاه آموزشی
با هدف آشنایی دانشجویان ،دانشگاهیان و نیز کارشناسان فعال در صنعت کامپیوتر و فناوری اطالعات با نگرش
مهندسی مدلرانده ،در تاریخ  01بهمن  0931یک کارگاه آموزشی یکروزه در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار
گردید که با استقبال خوبی مواجه شد و  93نفر در این کارگاه شرکت نمودند .در زیر تصویر پوستر این کارگاه و
شرکتکنندگان مشاهده میگردد.

هدف آن است که در آینده این کارگاه تکرار شود و بهطور خاص شاغالن در صنعت با فنون مربوطه آشنا شده و بتوانند در
عمل از ابزارها استفاده نمایند .همچنین این کارگاه قرار است در کنار کنفرانسهای معتبر داخلی مانند کنفرانس انجمن
کامپیوتر ایران یا کنفرانس فناوری اطالعات و دانش در سطح کشور برگزار گردد که مقدمات آن در دست اجراست .برگزاری
این کارگاهها چندین هدف را برآورده می سازد ،از جمله معرفی گروه پژوهشی و دانشکده مهندسی کامپیوتر و دانشگاه
اصفهان ،ارتباط بهتر با فعاالن عرصه پژوهش و نیز صنعت ،و نهایتاً جذب درآمد.

 .9انتشارات گروه پژوهشی
در زیر انتشارات اعضای گروه پژوهشی که به زبان انگلیسی در ژورنالها و کنفرانسهای معتبر به چاپ رسیده است
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که با توجه به جوان بودن این گروه پژوهشی و در حال فارغالتحصیل بودن
اولین گروه از دانشجویان مقطع دکتری ،انتظار میرود تعداد این مقاالت در دو سال آتی رشد فزایندهای داشته باشد.
و ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هدف اعضای این گروه پژوهشی چاپ مقاله صرفا در نشریات معتبر و تخصصی
است ،به همین دلیل برخی از مقاالت مورد بازنگریهای طوالنی قرار گرفته و گاهی پس از دوسال کار بیوقفه به
مرحله پذیرش و چاپ رسیدهاند .بهطور خاص دو مقاله اخیر در دست چاپ توسط مجالت معتبر & Software
 System Modelingو  Software Practice & Experienceمیباشند که در فهرست زیر نیامدهاند.

**پایان**

