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ارزیابی کاربردپذیري زبان مدل سازي ربکاعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

چرا هنوز زبان هاي مدل سازي جدیدي عرضه می شوند؟ این سوال در حوزه ي روش هاي صوري به دفعات

مطرح شده است. اصلی ترین دلیلی که چرا این سوال پرسیده می شود در این است که به طور معمول، در

مهندسی کامپیوتر، دو زبان بر اساس قدرت بیانشان مقایسه می شوند. به طور کلی گستره ي ایده هایی که

می توانند توسط یک زبان نمایش داده شوند، قدرت بیان آن زبان را تعیین می کنند. یک راه براي ارزیابی

قدرت بیان در زبان هاي صوري، بررسی تمامیت تورینگ در این زبان ها است و بر این اساس اکثر زبان هاي

مدل سازي که با آن ها سر و کار داریم تقریبا قدرت بیان یکسانی دارند؛ پس چرا هنوز زبان هاي مدل سازي

جدیدي عرضه می شوند؟ تمامیت تورینگ و دیگر روش هاي مقایسه ي زبان ها، قدرت محاسباتی زبان را

بررسی می کنند و تمرکز اصلی آن ها بر ماشین است. ولی در فرآیند مدل سازي عالوه بر قدرت بیان زبان

مدل سازي، دو عامل دیگر نیز وجود دارند: سیستمی که باید مدل شود و مدل ساز. وفاداري مدل به سیستم

و کاربردپذیري زبان براي مدل ساز، به اندازه ي قدرت زبان اهمیت دارند. بنابراین وفاداري زبان مدل سازي

به سیستم و کاربردپذیري آن نیز باید ارزیابی شوند. در این تحقیق، عامل وفاداري در فرآیند ارزیابی

کاربردپذیري زبان هاي مدل سازي مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی کاربردپذیري یک زبان باید به صورت تحلیلی و کیفی انجام شود. در این تحقیق براي انجام ارزیابی

تحلیلی از چارچوب ابعاد شناختی استفاده شده است و این چارچوب با توجه به نیازهاي موجود در این

حوزه، شخصی سازي شده است.
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