
  

                                                        

 

 

راندهافزار مدلگروه پژوهشی مهندسی نرم  

 

    دانشگاه اصفهان

 

 راندهمدلافزار نرمبه کار در زمینه مهندسی  ابزارهای مورد نیاز برای شروع

 ، دکتر بهمن زمانی : محمدرضا شعربافگانتهیه کنند

 01/00/0011، تاریخ:  0.1ویرایش: 

شود، پس از نصب . بنابراین توصیه میهستند Eclipseد، مبتنی بر نشورانده استفاده میافزار مدلابزارهایی که در حوزه مهندسی نرم بیشتر

Java  بر روی سیستم خود، نسخه مناسبی ازEclipse های زیر را به آن اضافه نماییدرا دانلود نموده و سپس افزونه . 

 های زیر وجود دارد.نیز برای نصب هر یک از افزونه Maven ،Tychoهای بیان شده، راهکارهای دیگری از جمله بر روشعالوه :0 تذکر 

طا های زیر به خ. پس اگر با کلیک روی هر کدام از لینکها بایستی از فیلترشکن استفاده نماییدبرای نصب برخی از افزونه :2 تذکر 

  .تحان کنیدبرخوردید، با فیلترشکن ام

 :باشدرانده به شرح زیر میهای اولیه مورد نیاز در حوزه مدلابزارها و افزونه فهرست 

 Eclipse Modeling Framework (EMF) های تحت ویژه ساخت مدلسازی، بهبرای مدلEcore 

 جای دانلود شود بهتوصیه میEclipse  ی استفاده و سپس در برنامه لینکخام، از اینInstaller ی گزینهEclipse Modeling 

Tools تا  را برای نصب انتخاب نماییدEMF د.نطور خودکار نصب شوبه سازیهای مدلو سایر مؤلفه 

 برای نصب EMF 1این توانید از میUpdate Site .استفاده نمایید 

 توانید میEMF  را از داخلEclipse  و از قسمتHelp>Eclipse Marketplace .نصب نمایید 

 

 Epsilon های تبدیل، مقایسه، ادغام و ...ای از زبانشامل خانواده 

 توانید از این برای نصب آن میUpdate Site .استفاده نمایید 

 

 Sirius سازی خاص دامنهبرای ساخت یک زبان مدل 

  مراجعه کنید. لینکبرای دانلود و نصب آن به این 

 

 مدل به مدل زبان تبدیل ATL 

 توانید از این برای نصب آن میUpdate Site .استفاده نمایید 

 

  زبان تبدیل مدل به کدAcceleo 

 توانید از این برای نصب آن میUpdate Site .استفاده نمایید 

  نصب از طریقEclipse Marketplace  با جستجوی کلمهAcceleo پذیر است.نیز امکان 

 

 

                                                           
 اقدام نمایید Help>Install New Software>Addاز  Eclipseبایستی در داخل  Update Siteبرای نصب از طریق 1 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/
https://www.eclipse.org/downloads/packages/
https://download.eclipse.org/modeling/emf/emf/builds/release/2.29
https://download.eclipse.org/modeling/emf/emf/builds/release/2.29
http://download.eclipse.org/epsilon/updates/2.3/
https://www.eclipse.org/sirius/download.html
https://www.eclipse.org/sirius/download.html
https://download.eclipse.org/mmt/atl/updates/releases/4.5
https://www.eclipse.org/acceleo/download.html

