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Özet.

ve kullan bir görsel modelleme a
kullan arak konteyner terminal yönetimine özgü bilgi birikimi görsel bir alan 

ve bu alan modelinden alana özgü görsel bir dil 
elde e
lanan gösterimler,

. Alana özgü 

dilen faydalar; 

Anahtar Kelimeler:
leme, alana özgü dil.

1

Model-güdümlü y geli tirme lana özgü dil
r-

alana özgü dil
[1]. Bu sayede mo

Bir AÖD 
süreçlerinde kullan 2]. 
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Bu 

faydal
bir AÖD’yi hem kurumsal vizyon ve destek hem de

bulunmakla beraber ciddi boyutta deneyim bilgisi eksi-
çekilmektedir. Luoma et al. [6]

Bu bildiri ile de, lojistik merkez konteyner terminal yöne-
timi (LMKTY) y alana özgü görsel bir dil g lmesi sü-
recinde elde 

2 Yöntem

nucunda lojistik merkez konteyner terminal yönetimi y alana özgü görsel 
bir dil g lmi : 

 Alan analizi in , 
 in gözden geçirilmesi

belirlenmesi, 
 Elde edilen bilgilerin bi

olarak ifade edilmesi, 
 Alan modelinin bir esi, 
 cak üretecek 

Lojis

üzere, AÖD ile ifade edilen ana veri 
olarak nesne 

ve se-
otomatik olarak ul

Bu sunda her görsel dil 

tma (reflection) 
sayede alan modeli veya alana özgü görsel dil ile turulan nesneler ve
liklerinin (properties, attributes) otomatik olarak 
durumu üretiminde 

ya sahip bir alana özgü dil ile ona ait üreteç
lan modeli temelinde ken 

–örn., otomatik olu turulacak proje pati gibi 
–kaynak (resource) üreteçlerin gerekli bilgiyi 
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runtime) Böylece 
otomatik üretim 

AÖM
Lojistik Merkezi 

Konteyner Terminal 
Yönetimi

Alana Özgü Model

AÖD
Lojistik Merkezi 

Konteyner Terminal 
Yönetimi

Alana Özgü Dil

Konteyner 

süreçlerine ait ön 

otomatik olarak 
senaryolardan 

Lojistik Merkez 
MVC projesi 

T MVC
Entity,

Entity Map,
View Controller,

otomatik olarak 

T

Gereksinimlere 
göre modelin 

Senaryolara göre 
modellerin 

Senaryolardaki tüm 

. LMKTY
durumu ile otomatik kod üretim süreci. 

3

Lojistik merkez konteyner terminal yönetimi alana özgü dili 
yararla

 Microsoft Visual Studio 2013 : 
 Microsoft Domain-Specific Language SDK 2013 : alana özgü modelleme ve alana 

 Text Template (T4) : otomatik 

 Microsoft Entity Framework 6.0 : model-görünüm-denetleyici (model-view-
controller) alt ya veri çerçevesi.

 Devart : Oracle 
 Microsoft 

Bu araçlar ala
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için listelenen 




 “entity”, “entitymap” ve “viewmodel” k
için 3 üç adet T4 

rumu için de birer T4 

otoma

4

Microsoft Domain-Specific Language SDK 2013

–
– 

her kavram ile ilgili özellikler ve bu özelliklerin tipleri–ek olarak, zorunlu 
v.b.– Bu sayede nesne modeline ait kodun, 

rulabilmesi için, belirli bir 

kavramlara eklen . 

MS DSL üzerinde LMKTY Alana Özgü Model
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Alana özgü modelden alana özgü 

r rtgen ve daire tü-
revleridir.

3

üzerinde görünmesi, hatta girilmesi 
istenen tüm özellikler 

. MS DSL üzerinde LMKTY Alana Özgü Dil ile Devir Senaryosu . 

a 

senaryosu 
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MS DSL üzerinde LMKTY

( ile birlikte)
. 

5 Sonuç

e elde edilen deneyimler 
; 

. 
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