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چکیده
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 برای مدیریت پیچیدگی ذاتی ناشی از تنوع این قبیل برنامهها و تولید و.و دسترسپذیری برنامههای متنوع موبایل بیش از پیش اهمیت مییابد
 با، با این رویکرد. استفاده از زبانهای مدلسازی خاص دامنه را مطرح کرد،عرضهی آنها در اسرع وقت ممکن میتوان در حوزههای خاص
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هدف معرفی کارهای موفق با رویکرد توسعهی مبتنی بر مدل در زمینهی تولید خودکار و یا نیمهخودکار برنامههای موبایل سعی دارد تا یک فرایند
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Abstract
Today, due to the growing need of various businesses and individuals in the
community to use mobile applications to achieve their daily goals, the need for
development and availability of various mobile applications is becoming more
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important. To manage the inherent complexity of the diversity of such programs

Software process
MDD
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and to produce and deliver them as quickly as possible, the use of domainspecific modeling languages (DSMLs) can be introduced in specific areas. With
this approach, with the use of DSMLs and their related tools, we can hope for
more automatic code generation of these programs. This article aims to introduce
some successful researches on using model-based development approach in the
field of automated or semi-automated production of mobile applications and
provide a model-based process with an agile approach to facilitate and speed up
the work of mobile application developers.
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•

 - ۱مقدمه

طراحی رابط :کاربر در طراحی ،کنترلها یا امکانات بصری
مشکل دارد.

امروزه دستگاههای موبایل و کارکرد درست برنامههای همراه

•

آنها برای داشتن یک زندگی آرام و بیدردسر ابنای بشر بهعنوان یک

مشکل در اتصاالت شبکه :برنامه با شبکه مشکل داشته یا
ارتباط و اتصال کندی دارد.

ضرورت مطرح است .با این دستگاهها و برنامههای همراه آنهاست که

•

بهواقع دهکدهی جهانی که با فناوری و پیدایش اینترنت جهانی

محرمانگی و آداب و رسوم :3استفاده از برنامه ممکن است
باعث خدشهدارشدن محرمانگی کاربر شده و مشکالت و

متصور میشد ،محقق شده و عینیت یافته است .برنامههای موبایل در

مسائل فرهنگی به دنبال داشته باشد.

جایجای سازمانها و کسبوکارهای مختلف ریشه دوانده است،
طوری که تحقق اهداف و مأموریتهای سازمانی بدون داشتن

دستهبندی دستگاهها و برنامههای موبایل میتواند بهعنوان یک

دسترسی به دستگاههای موبایل و برنامههای همراه آنها عمالً

رویکرد در مدیریت پیچیدگیهای توسعه و تولید برنامههای موبایل

ناممکن است .این وابستگی در زندگی افراد جامعه نیز پررنگ است.

باشد [ .]7-9با مدلسازی خاص دامنه ،صرفاً مفاهیم مربوط به یک

این موضوع چنان است که حتی برای بسیاری از افراد جامعه ،باعث

حوزه تعریف و توصیف می شوند .لذا درک و فهم مطالب مربوط به

ایجاد سرگرمی و نوعی نشاط شده است .طوری که فقدان

یک حوزهی مشخص برای توسعهدهندگان و تولیدکنندگان

دستگاههای موبایل ،قطع شبکههای مرتبط و عدم دسترسپذیری

برنامههای موبایل راحتتر خواهد بود .حسن دیگر این کار آن است

درست برنامههای آنها ،بهنوعی باعث دلسردی کاربران آنها میشود

که امکان خودکارسازی تولید کد در حوزههای مشخص با مفاهیم

[.]1

محدود آسانتر است .این کار میتواند بهراحتی با تبدیل مدلهای
خاص دامنه از طریق ابزار و زبان تبدیل خاص آن حوزه به کد حاصل

با گسترده شدن دستگاههای موبایل ،تنوع برنامهها و مخاطبان

شود .از این رو ،میتوان به تولید خودکار و یا نیمهخودکار برنامههای

آنها ،همینطور رابطهای برنامهنویسی مختلف و تفاوت در سکوهای

مرتبط و عرضهی آنها به مشتریان خاص خود در اسرع وقت ممکن،

آنها ،یک نوع پیچیدگی ذاتی در توسعه و تولید برنامههای موبایل،

ضمن داشتن کیفیت قابل قبول امیدوار بود[.]10-12

گریبانگیر توسعهدهندگان این قبیل برنامهها میشود [.]2-6

مدل ،تجریدی 4از یک سیستم یا وجهی از آن در دنیای واقعی

تحقیق[ ]5نشان میدهد که نارضایتی کاربران برنامههای موبایل

است .هدف از مدلسازی ،توصیف نیازمندیهای کاربر در سطحی

میتواند بهصورتهای متعددی دستهبندی شود که در اینجا به برخی

باالتر بهمنظور کمک به درک آسان کاربر و توسعهدهندگان است.

از آنها اشاره میشود.

5

رویکرد توسعهی مدلرانده ( )MDDبهدنبال تولید کد از روی

•

از کار افتادن برنامه :1برنامه غالباً از کار میافتد.

•

مدلهای سطح باالی نیازمندیهای نرمافزار است .این باور وجود دارد

سازگاری  :برنامه روی یک نوع دستگاه یا سکوی خاصی

که با اِعمال تبدیالت مدل که خود نیز مدل بهحساب میآیند میتوان

مشکل دارد.

سطح تجرید مدلها را کاهش داد و نهایتاً به آخرین سطح مدلها یا

امکان اضافهتر :برنامه برای کار خود به امکانات و

کدهای اجرایی دست پیدا کرد .استفاده از این رویکرد در توسعه و

ویژگیهای بیشتری نیاز دارد.

تولید برنامههای موبایل برای دستگاههای مختلف با سکوهای متفاوت

خطای کارکردی :2مسئله و مشکل به برنامهی خاصی

میتواند ضمن کاهش زمان و هزینهی توسعه ،کار توسعهدهندگان را

مربوط میشود.

نیز تسهیل نماید[ .]13-14شکی نیست که استفادهی موفقیتآمیز از

هزینهی پنهان :استفاده از برنامه هزینههای پنهانی دارد که

این رویکرد توسعه در برنامههای کاربردی مختلف موبایل موجب

در ظاهر مشخص نیست.

کاهش هزینههای مربوط به خرید و نگهداری دستگاههای موبایل

•
•
•

استفادهکنندگان موبایل نیز خواهد شد.
3
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در ادامه ،بخش  2بهدنبال طرح مسئله و انگیزش الزم است.

رسیده است .تعداد کاربران گوشیهای هوشمند نیز تا ماه آخر سال

بخش  3به معرفی توسعهی مبتنی بر مدل و مدلرانده میپردازد .در

 2020به بیش از  3میلیارد میرسد .توجه به این آمار گواه آن است

بخش  ،4کارهای مرتبط و فرایندهای موجود تولید برنامههای موبایل

که تولید و توسعهی برنامههای موبایل بهواقع بایستی یکی از

معرفی میشوند .بخش  ،5به معرفی فرایند پیشنهادی برای تولید

حوزههای فعال در مهندسی نرمافزار تلقی شود که ضرورت بهبود

برنامههای موبایل اختصاص دارد و بخش  ،6نتیجهگیری و طرح

فرایندهای تولید برنامه را الزم دارد .تسریع زمان عرضهی برنامههای

کارهای آتی است.

موبایل و در عین حال ،کاهش هزینههای تولید برای توسعهدهندگان
از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در مقام مقایسهی سکوهای

 - ۲انگیزش

موبایل ،سهم فروش گوشیهای هوشمند با سیستمعامل اندروید در

بررسی آمار مربوط به برنامههای موبایل عرضه شده در

بررسی ده ساله از سال  2009تا  2019به  ۸7/4درصد رسیده است

فروشگاههای بزرگ ،اعم از گوگل و اَپِل ،علیرغم حذف برنامههای با

(شکل  .)1لذا ،بدون این که به کلیت مسئله خللی وارد شود ،در این

کیفیت پایین نشان میدهد که در انتهای  9ماه ابتدایی سال ،2020

مقاله فرض میکنیم که هدف ،توسعهی برنامههای موبایل برای

تعداد برنامههای اندروید Google Play

گوشیهای اندروید است.

به  2/۸7میلیون و

برنامههای  iOSدر  Apple App Storeتقریباً به  1/96میلیون

(شکل :)۱-رشد روزافزون تعداد کاربران گوشیهای هوشمند

رشد روزافزون برنامههای موبایل در حوزههای مهم اعم از تجارت

در مقایسه با برنامههای دسکتاپ و تحت وب ،برنامههای موبایل

الکترونیکی ،بخشهای دولتی ،و بهداشت ،کیفیت برنامههای موبایل

در یک دستهبندی به برنامههای مصرفکننده

6

را بهعنوان یک دغدغهی مهم با اهمیت رو به رشد مواجه ساخته

تقسیم میشوند .برنامههای مصرفکننده بایستی بهدقت با لحاظ

و کالنشرکتی

است [.]5
Enterprise
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•

تجربهی کاربر ،جنبههای گرافیکی ،توانایی کاربر ،و ظاهر و احساس،

آزمون نرمافزار :در خودکارسازی آزمون و انجام آزمونهای

دوستداشتنی طراحی شوند .در اینجا ،انتخاب معماری بومی برای

رگرسیون مربوط به برنامههای موبایلی که بر روی سکوهای

برنامههای موبایل رایج است چرا که ساخت رابطهای مطلوبتری را

متفاوتی اجرا میشوند با نبود ابزار مواجه هستیم .ضمن این

امکانپذیر میسازد .توسعهی بومی برنامههای موبایل به توسعهی

که آزمون  GUIبسیار مهم است.
•

برنامههای دسکتاپ شباهت بیشتری دارد که به ابزار و

نگهداری نرمافزار :نگهداری در مورد برنامههای موبایل

متدولوژیهای توسعهی استفاده شده بر میگردد .در توسعهی

کالنشرکتی خود را بیشتر نشان میدهد .در صورتی که

برنامههای موبایل مصرفکننده قابلیت استفاده از اهمیت بیشتری

برنامه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد این کار راحت است.

برخوردار است.

نقل مکان یک برنامه تحت وب به دستگاههای موبایل را هم
میتوان در نگهداری تصور کرد.

توسعهی برنامههای موبایل کالنشرکتی ویژگیهای متفاوتی

•

دارد .این نوع برنامهها بایستی در اسرع وقت ممکن از وب به

ابزار پیکربندی سنتی است.

دستگاههای موبایل منتقل شوند .بهعالوه ،در ایجاد نسخههای متفاوت

•

از یک برنامهی یکسان (نسخههای  ،iOSاندروید و موبایل ویندوز)

•

بهرغم رشد تمایل به توسعهی دستگاههای موبایل ،تحقیقات

مدیریت پروژه :آموزش فناوریهای توسعهی برنامههای
موبایل ،یک عامل مهم است .تیمهای توسعه بایستی دارای

مهندسی نرمافزار مربوط به توسعه و مدیریت این نوع برنامهها ناچیز

ساختار فنیسازمانی خوشتعریفی بوده و با ضرباالجلهای

است .در راستای روشنشدن تفاوتهای توسعهی برنامههای موبایل

سفتوسختی ،نسخههای جدید را عرضه نمایند.

در مقایسه با برنامههای دسکتاپ و سیستمهای تحت وب که خود

•

نیز ضرورت داشتن یک فرایند توسعهی برنامههای موبایل را گوشزد

اقتصاد مهندسی نرمافزار :مشتری بر این باور است که
توسعه و تولید برنامههای موبایل ارزان تمام میشود ،اما در

میکند ،خالصهای از نتایج کار  Franceseو همکاران ایشان [ ]15را

عمل اینگونه نیست.

که یک تحقیق جامعی بر اساس مباحث و محورهای SWEBOK

 – ۳توسعهی مبتنی بر مدل و مدلرانده

[ ]16انجام دادهاند در اینجا مطرح میکنیم.

•

فرایند مهندسی نرمافزار :روشهای چابک و نمونهسازی
اولیه ،رویکردهای مرسوم هستند.

باید زمان عرضه مدیریت شود تا در اسرع وقت اتفاق بیفتد.

•

مدیریت پیکربندی نرمافزار :تمایل بیشتر به استفاده از

نیازمندیهای نرمافزار :متفاوت با برنامههای تحت وب و

در تولید و توسعهی مبتنی بر مدل ،هدف آن است که در ابتدای

مشابه نمونههای دسکتاپ ،برنامههای موبایل بومی بخشی

فرایند توسعه ،مدل سیستم و برنامه ترسیم شود .مدل ،بهبیان ساده،

از منطق خود را در دستگاه کارفرما 7میبینند .لذا ،یک

تجرید یا انتزاعی است از یک یا بخشی از سیستم واقعی .هدف

دغدغه این است که کدام بخشهای برنامه بایستی در

مدلسازی آن است که ضمن حذف و صرفنظر از مالحظات تکنیکی،

کارفرما تعبیه شوند .قابلیت استفاده مهم است و طراحی

پیادهسازی و بهخصوص سکوهای مختلف ،نیازمندیهای یک سیستم

GUIمناسب و درست در فرایند مهندسی نیازمندیها با

و برنامه برجسته شوند .این موضوع به درک بهتر نیازمندیها توسط

استفاده از الگوهای صفحهنمایش به تحقق این امر کمک

ذینفعان ،اعم از کاربران نهایی و توسعهدهندگان نیز کمک میکند.

میکند.

عمدهی مدلسازیهایی که در حال حاضر در فرایند توسعه و تولید

طراحی نرمافزار :توسعهدهنده بایستی  GUIرا برای

نرمافزار صورت میگیرد بهزبان  UMLاست .با توجه به این که زبان

تمامی انواع دستگاهها طراحی نموده و سپس ،بهمنظور

UMLیک زبان همهمنظوره است ،استفاده از آن در مدلسازی

اجتناب از مشکالت احتمالی مربوط به نسخههای مختلف

دامنههای خاص چندان توصیه نمیشود .چرا که فهم مدلهای

سیستمعامل ،برنامهها را بهصورت بومی پیادهسازی کند.

حاصل برای کاربران و توسعهدهندگان دشوارتر میشود .لذا ،راهحل

Client device
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این مشکل ،استفاده از زبانهای مدلسازی خاص دامنه)DSML( 8

میتوانند به کمک آن برنامههای اندروید مبتنی بر مکان را مدلسازی

است .البته ،زبان  UMLهم با امکان و ویژگی نمایه 9که دارد امکان

کنند ،و ( )3یک افزونهی ایکلیپس

تعریف زبانهای خاص دامنه را با استریوتایپها فراهم میکند.

11

که بر اساس تبدیالت از

پیشتعریف شده ،کد نهایی برنامه را از روی مدل تولید میکند .شکل

در توسعهی مدلرانده ( ،)MDDهدف آن است که کد نهایی

( )2معماری چارچوب  ALBAو مؤلفههای پردازشی آن را نشان

برنامه و سیستم ،بهصورت خودکار ،با اِعمال تبدیالت مکرر (که خود

میدهد .این چارچوب ،بهترتیب ،دارای سه بخش :مدلسازی،

نیز مدل بهحساب میآیند) بر روی مدل حاصل از نیازمندیها یا

12

مدل دامنه که باالترین سطح تجرید را دارد ،تولید شود [.]14

خودکارسازی و عینیسازی

 – ۴کارهای مرتبط

توسعهدهنده مدلسازی شده و نهایتاً با تبدیل خودکار ،به برنامه و

است .نیازمندیهای برنامه توسط

همانگونه که پیشتر عنوان شد برنامههای دستگاههای هوشمند

کد موبایل تبدیل میشوند .در گام آخر که بهصورت دستی است در

و موبایل بهصورت روزافزون ،بهعنوان بخش مهمی از زندگی روزمره

صورت لزوم ،یک سری کد اندروید ،بهمنظور تکمیل کار و منطق

خودنمایی میکنند .به این دلیل ،پژوهشگران زیادی هستند که

برنامه اضافه میشود .این چارچوب در قالب یک کارگاه از نقطهنظر

جنبههای متفاوت مربوط به این برنامهها را اعم از کاوش انبارههای

توسعهدهندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است .کد تولید شدهی

برنامههای موبایل ،آزمون ،محرمانگی ،مصرف انرژی ،برآورد پروژههای

خودکار چارچوب با روشهای دیگر در برنامههای مشابه مورد مقایسه

نرمافزاری و محصوالت و آموزش مورد مطالعه قرار [ .]6،17با توجه

قرار گرفت .از این حیث برای توسعهدهندگان جالب بود که

به این که سکوهای توسعهی موبایل اعم از اندروید و  iOSبهصورت

میتوانستند برنامهی مد نظر خود را در کمتر از دو ساعت تولید

مستمر در حال تغییر و تحول هستند .لذا ،تکامل و نگهداری برنامهها

کنند .نتایج بدست آمده از کارگاه ارزیابی و همینطور ،نمونههای

نیز بهعنوان یکی از دغدغههای توسعهدهندگان مطرح میشود [.]17

عملی دیگر ،کاربردی بودن و قابلیت استفادهی مجدد چارچوب و نیز

با توجه به این که تمرکز ما بر روی مدیریت پیچیدگی توسعه و تولید

کیفیت برنامههای تولید شده را نشان میدهد .از منظر نقاط ضعف

برنامههای موبایل است ،در اینجا برخی از کارهای اخیر انجام شده

میتوان به محدودبودن برنامههای تولیدی به سکوی اندروید این

مبتنی بر مدل مربوط به این حوزه را مطرح میکنیم [ .]1۸قرائت و

چارچوب اشاره کرد .بهعالوه ،امکانات و ویژگیهای مربوط به زبان

همکاران [ ]13بهمنظور خودکارسازی تولید برنامههای موبایل مبتنی

مدلسازی خاص دامنهی این چارچوب نیز محدود به برنامههای

بر مکان ،یک چارچوب مدلراندهی مولد به نام  10ALBAتوسعه

مبتنی بر مکان میباشد.

دادهاند که به توسعهدهندگان در تولید خودکار برنامههای اندروید
مبتنی بر مکان بهزبان جاوا کمک میکند .این چارچوب شامل سه
مؤلفه است )1( :یک زبان مدلسازی خاص دامنه ) (DSMLکه
امکان تعریف و توصیف مفاهیم برنامههای اندروید مبتنی بر مکان را
فراهم میکند )2( ،یک ویرایشگر گرافیکی که توسعهدهندگان
8

)Domain-Specific Modeling Languages (DSMLs
Profile
10 Android Location-Based App (ALBA) generator

11

9

Eclipse plugin
12 Realization
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(شکل :)۲-فرایند تولید برنامه توسط چارچوب [13] ALBA

(شکل :)۳-معماری چارچوب مولد برنامه خودکار موبایل ][19

دهقانی و کالهدوزرحیمی [ ]19بهمنظور ارتقا و ارائهی بهتر

چارچوب ارزیابی سفارشی شده و برخی مشخصههای کارکردی

سرویسهای تجاری وب شرکتها برای مشتریان خود از طریق

انتخاب شده است .بهعالوه ،برای ارزیابی از مشخصات زیرمجموعهای

دستگاههای هوشمند و موبایل ،یک چارچوب مدلرانده بهنام
AWAG

13

مناسببودن

14

و صحت

15

استفاده میشود .کارکرد چارچوب

 AWAGدر تولید برنامههای  WooCommerceبا فرایند

برای تبدیل برنامههای وب به موبایل ارائه کردهاند.

توسعهی متعارف توسط یک فرد خبره که به اندروید و مدلسازی

شکل ( )3معماری و گامهای پردازش این چارچوب را نشان میدهد.

آشناست صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد که زمان توسعه

در اینجا ،کاربر نیازمندیهای برنامه تجارت الکترونیکی مورد نظر

کاهش باورنکردنی دارد که از  150ساعت برنامهنویسی متعارف به 2

خود را بهصورت غیررسمی توصیف کرده و سپس ،با استفاده از

ساعت در این چ ارچوب کاهش پیدا کرده است .اگر از منظر نقطه

ویرایشگر مدلسازی گرافیکی چارچوب ،یک مدل کلی از ساختار و

ضعف به این چارچوب نگه شود ،محدودیت به برنامههای خاص

رابط کاربر برنامه ( )GUIطراحی میکند .ویرایشگر ،متناظر هر یک

تجارت الکترونیکی قابل ذکر خواهد بود.

از عناصر فرامدل یک آیکن گرافیکی دارد که کاربر بهسادگی میتواند
انتخاب کرده و مدل مطلوب خود را ترسیم نماید .عناصر مدلسازی

با بررسی کارهای مرتبط روشن است که اگر بتوانیم نقاط قوت

شده توسط کاربر توسط چارچوب به قالب  XMLتبدیل میشوند.

چارچوبهای مطرح شده را یکجا و در یک فرایند تعمیمیافته مطرح

نهایتاً ،تبدیالت نوشته شده توسط ابزار  Acceleoبه برنامهی

کنیم توسعهدهندگان برنامههای موبایل قادر خواهند بود با

اندروید کامل و آمادهی نصب تبدیل میگردد.

دنبالکردن این فرایند و خطمشیهای آن ،چارچوبهای مطلوب و
مد نظر خود را در زمینههای مختلف ،بهراحتی توسعه و تولید نمایند.

کیفیت چارچوب  AWAGبر اساس مدل کیفیت ISO/IEC

در بخش بعدی به این فرایند خواهیم پرداخت.

 ]20[ 9126ارزیابی شده است .در این چارچوب ،مدلهای کیفی بر
اساس مشخصههای کلی نرمافزار تعریف شده و سپس به
مشخصههای زیرمجموعهای پاالیش میشوند .در اینجا ،نخست
13

Suitability
Accuracy

Automatic WooCommerce Application
)Generator (AWAG

6

14
15
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 –۵فرایند پیشنهادی

تولید کد برنامه از روی مدل نوشته شوند .ابزارهای مختلفی برای
نوشتن تبدیالت مدل وجود دارند اعم از

بر اساس مرور کارهای انجام شده ،مالحظه میشود بیشتر

است .در اینجا الزم است سکوی هدف و قالب کد تولید شده در کنار

از برنامههای مبتنی بر مکان در مورد  ]13[ ALBAو یا برنامههای

موتور تبدیل الزم انتخاب شوند.

مربوط به تبدیل تجارت الکترونیکی به نسخهی معادل موبایل[.]19

گام نهایی ،یکپارچهسازی ماژولهای پیشین در قالب یک

با بررسی این چارچوبها مشخص میشود که اولین گام در

چارچوب و آزمون چارچوب با تولید برنامههای نمونه در حوزههای

توسعه ،مشخصکردن دامنه و حوزهی مسئله و توصیف

مختلف خواهد بود .برای این کار هم میتوان از ویژگی تولید افزونهی

نیازمندیهاست .این کار میتواند با رویکرد چابک صورت بگیرد که

چارچوب  EMFاستفاده کرد .البته الزم خواهد بود که یک سری کد

امکان تغییرپذیری مدلهای حاصل و تکامل آنها با نیازمندیها را

مربوط به ارتباط افزونهها و گسترشهای مرتبط توسط

نیز پشتیبانی میکند .هر اندازه دامنه محدودتر شود امکان درک آن

توسعهدهندهی فرایند نوشته شوند .شکل ( )4تصویر کلی معماری

توسط توسعهدهندگان آسانتر خواهد بود .با استفاده از تکنیکهای

فرایند پیشنهادی برای تولید برنامههای موبایل را بهصورت انتزاعی و

جمعآوری نیازمندیهای نرمافزار اعم از جلسات طراحی مشترک
کاربرد

،ATL

ETL

و  Acceleo24که در  ]19[ AWAGهم مورد استفاده قرار گرفته

چارچوبهای پیشنهادی ،مبتنی بر یک حوزهی خاص میباشند اعم

16

22

23

سطح باال نشان میدهد.

( )JADمیتوان مفاهیم دامنه و ارتباطات آنها را در

حوزهی مد نظر را استخراج کرد [ .]21هر اندازه دامنه بهتر شناخته

همانگونه که در تصویر مشخص است فرایند پیشنهادی دارای

شود گامهای بعدی مدلسازی در راستای تولید کد ،استوارتر و کمتر

چهار مؤلفهی پردازشی است که بهترتیب با شمارگان  4-1با

دچار تغییر خواهند شد.

جعبهمستطیل نشان داده شدهاند .البته الزم به ذکر است که این
اجزاء میتوانند بهصورت همروند پیش بروند و امکان جابجایی میان

توسعه و تعریف یک زبان/فرامدل بر اساس مفاهیم و ادبیات

اجزاء و برگشت به مؤلفههای با شمارگان پایینتر وجود دارد.

شناسایی شده در حوزه بهعنوان گام بعدی خواهد بود .این امر با

بهعبارتی ،فرایند توسعهی پیشنهادی یک فرایند تکراری ،چابک و

استفاده از ابزار مدلسازی خاص دامنه ) (DSMLاعم از چارچوب

تکاملی است .چابک بودن فرایند به این امر بر میگردد که در فازهای

EMF17میتواند با سرعت بیشتری انجام شود .برای کمک به غنای

مختلف توسعه کمترین مستندسازی صورت میگیرد و تمرکز توسعه

بیشتر زبان هم میتوان از زبان  OCL18و اعتبارسنجی با ابزارهای

روی تولید محصوالت اجرایی از همان ابتدای فرایند پیشنهادی است

دیگر مثل  Epsilon19بهره برد.

[ .]22محصوالت هر جزء با دایره نشان داده شده است .ماحصل

برای مدلسازی با فرامدل/زبان تولید شده که دامنهی مد نظر را

مؤلفههای  2و  3در یکپارچهسازی با هم تجمیع شده و فرایند نهایی

توصیف میکند بهتر است که ابزار گرافیکی عرضه شود .این ابزار به

را شکل میدهند.

بهرهوری و بهبود کیفیت کار توسعهدهنده کمک میکند .عمدهی کار
تولید ابزارهای گرافیکی میتواند بهصورت خودکار انجام شود .برای
این کار نیز میتوان از ابزارهای موجود همچون  MetaCase20و یا
 GMF21استفاده کرد.
در مدلرانده ،هدف از مدلسازی و تولید مدل دامنه رسیدن به
کد برنامهی مطلوب است .لذا در گام بعدی بایستی تبدیالت الزم
16

)Joint Application Design (JAD
https://www.eclipse.org/modeling/emf/
18 https://www.omg.org/spec/OCL/
19 https://www.eclipse.org/epsilon/
20 https://www.metacase.com/
21 https://www.eclipse.org/modeling/gmp/
17

22

https://www.eclipse.org/atl/
https://www.eclipse.org/epsilon/doc/etl/
24 https://www.eclipse.org/acceleo/
23
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(شکل :)۴-فرایند پیشنهادی برای تولید برنامههای موبایل

 – ۶نتیجهگیری

استفاده از این چارچوب میتواند کیفیت برنامههای تولیدی مویابل
را نیز ارتقا دهد.

با توجه به ضرورت توسعه و تولید برنامههای موبایل و
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دکتر علیرضا روحی ،مدرک کارشناسی
خود را از دانشگاه خوارزمی تهران در سال
بهعنوان
انتخاب
ضمن
،1379
دانشآموختهی ممتاز و رتبهی اولی دریافت
کرد .او سپس مدرک کارشناسی ارشد را در
سال  13۸3از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری خود را سال
 1396از دانشگاه اصفهان ،ضمن انتخاب بهعنوان دانشجوی
برگزیدهی پژوهشی دانشکدهی مهندسی کامپیوتر اخذ نمود .الزم
به ذکر است که هر سه مقطع تحصیلی ایشان ،در رشتهی
مهندسی کامپیوتر با گرایش نرمافزار بوده است .ایشان از سال
 1396بهعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
در دانشکدهی فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر مشغول بهکار
هستند .حوزههای مطالعاتی و عالقمندی ایشان عبارتند از توصیف
صوری ،الگوهای نرمافزاری ،توسعهی مدلرانده ،و تلفیق حوزههای
کاربردی هوش مصنوعی ،اعم از یادگیری ماشین در فرایند
مهندسی و توسعهی نرمافزار و بالعکس .نشانی رایانامه ایشان
عبارتست از rouhi@azaruniv.ac.ir :
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مدل چابک برای توسعهی برنامههای موبایل ،دوفصلنامه محاسبات
و سامانه های توزیع شده ،سال سوم ،شماره اول ،شماره پیاپی ،5
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