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مطالعه و ارزیابی زبان های مدل سازی نرم افزار
""AADL , SDM , Petri Net , ERIL , UML
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چکیده
زبانهاي مدل سازي يك بخش اساسي و مهم براي توسعه طيف گستردهاي از حوزهها بوده ،كه هر كدام بر
اساس تكنولوژي خاص ،ارائه دهنده انتزاعاتي قابل اجرا ميباشند .انتخاب يك زبان مدلسازي مناسب ،تاثير
زيادي بر روي نتيجه طراحي دارد .تحليل و ارزيابي زبانهاي مدل سازي ميتواند به انتخاب مناسب آنها
كمك زيادي نمايد .تا كنون مطالعات زيادي پيرامون اندازهگيري و ارزيابي معيارهاي مهندسي نرم افزار
صورت گرفته است .براي محققسازي فرايند توليد نرم افزار زبانها و استاندارهاي مدلسازي كالسيك از
جملهAADL , SDM , Petri Net , ERIL , UML

مطرح هستند كه هر كدام نكات ضعف و قوت خاص خود

را دارند و با در نظر گرفتن اينكه زبانهايي مبتني بر مفاهيم كدنويسي معمولي ميباشند ،كمك زيادي به
توليدكنندگان نميكنند .بنابراين زبانهاي مدلسازي با داشتن يك سري از ويژگيهاي كليدي تغييراتي براي
توليدكننده هاي برنامهها به ارمغان آوردند .لذا در اين سمينار ضمن بررسي برخي روشهاي زبانهاي
مدلسازي ،با بيان مزايا و معايب هر يك از زبانها امكان مقايسه و انتخاب زبان مدلسازي مناسب به
توليدكنندگان نرم افزار ارائه شده

است.

کلمات کلیدی :زبان مدل سازي ،نرم افزار ،معمار ،ارزيابي

 -1مقدمه
با گسترش روز افزون صنعت نرم افزار ،مدل سازي يك سيستم نرم افزاري با قدرت صنعتي قبل از ساخت يا
نوسازي ،به اندازه داشتن نقشه براي ساخت يك ساختمان بسيار ضروري است .بسياري از شاخههاي
مهندسي ،توصيف چگونگي محصوالتي كه بايد ساخته شوند را ترسيم مي كنند و همچنين دقت زيادي
ميكنند كه محصوالتشان طبق اين مدل ها و توصيف ها ساخته شوند .مدل هاي خوب و دقيق در برقراري
يك ارتباط كامل بين افراد پروژه ،نقش زيادي مي توانند داشته باشند .شايد علت مدل كردن سيستم هاي
پيچيده اين باشد كه تمامي آن را نمي توان يك باره مجسم كرد ،بنابراين براي فهم كامل سيستم و يافتن و
نمايش ارتباط بين قسمت هاي مختلف آن ،به مدل سازي ميپردازيم] .[1اگر نگاهي به گذشته داشته باشيم،
مدل ها عمدتا براي مقاصدي همچون مستندسازي استفاده مي شدند ،در حاليكه در روش معماري مدل گرا
( [3][2] )MDAمدل ها نقش اساسي بر عهده دارند ،به گونهاي كه آنها تشكيل دهنده مصنوعات اصلي در
چرخه عمر توسعه نرم افزار بوده و مهم تر از همه از مدلها براي توليد كد نيز استفاده ميشود ] .[4جدا از
اين موارد داشتن يك زبان استاندارد مدل سازي يكي از عوامل ضروري است و اين همان چيزي است كه
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بسياري از زبان هاي مدل سازي آن را فراهم مي كنند .لذا بحث اصلي ما در اين سمينار بررسي زبان هاي
مدل سازي ميباشد ،و نيز سعي كرديم با در نظر گرفتن فاكتورهاي موفقيت هر زبان هاي مدل سازي مورد
بحث امكان انتخاب درست را براي توسعه دهندگان نرم افزارها ارائه نمائيم.
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