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 مفاهیم طراحی – 21جلسه 

 مقدمه .2

 طراحی چیست؟ .1.1

 طراحی، نمایش یا مدلی از نرم افزار ایجاد می کند.  -

و مولفه های الزم  ولی بر خالف مدل خواسته ها، مدل طراحی جزئیات مربوط به معماری نرم افزار، ساختمان داده ها، واسط ها -

 برای پیاده سازی سیستم را فراهم می کند.

 مراحل کار کدام است؟ .1.1

 نمایش معماری سیستم یا محصول -

هایی که نرم افزار را به کاربران نهایی، به سایر سیستم ها و دستگاه ها و مولفه های سازنده خودش مرتبط می  مدل سازی واسط -

 کند.

 مدل سازی مولفه های نرم افزار -

 احی در حیطه مهندسی نرم افزارطر .1

 طراحی در حیطه مهندسی نرم افزار .1.1

 طراحی نرم افزار پس از تحلیل و مدل خواسته ها آغاز می شود.  -

 آخرین کنش در فعالیت مدل سازی است، که نرم افزار را برای ساخت آماده می کند. -

 تثبیت می شود. اهمیت طراحی در آن است که طراحی جایی است که در آن کیفیت نرم افزار -

 برگردان مدل خواسته ها به مدل طراحی -

 روش هاي طراحی .1.1

 طراحی داده های کالس ها -

 طراحی معماری  -

 واسط طراحی   -

 طراحی مولفه ها -

 فرایند طراحی .3

 فرایند طراحی .1.1

 طراحی نرم افزار، فرایندی مبتنی بر تکرار است.  -
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 ترجمه می شوند.که از طریق آن خواسته ها به نقشه ای برای ساخت نرم افزار  -

 در آغاز، طراحی در سطح باالیی از انتزاع نمایش داده می شود. -

 با تکرار شدن طراحی، پاالیش های بعدی به نمایش های طراحی در سطوح پایین تر منجر می شود. -

 افزار نرم کیفیت هاي دستورالعمل .1.1

 وضع کنید.به منظور تعیین کیفیت نمایش طراحی باید مالک هایی فنی برای طراحی خوب  -

 طراحی باید معماری ای را نشان دهد که با استفاده از سبک ها یا الگوهای معماری شناخته شده ایجاد شده باشند. -

 طراحی باید پیمانه بندی شده باشد. -

 طراحی باید حاوی نمایش های متمایزی از داده ها، معماری، واسط ها و مولفه ها باشد. -

نجر گردد که برای کالس هایی که قرار است پیاده سازی شوند و از الگوهای داده ای قابل طراحی باید به ساختمان داده ای م -

 ص بیرون کشیده می شوند، مناسب باشند.یتشخ

 طراحی باید با بکارگیری نمادهایی ارائه شود که معنا و مفهوم را به خوبی برساند. -

 صفات کیفیت نرم افزار .1.1

 توضیح صفات

قابلیت عملیاتی 

(Functionality) 

o  با تعیین مجموعه ویژگی ها و قابلیت های برنامه، عملیات کلی که تحویل می شوند و امنیت کل

 سیستم ارزیابی می شود.

قابلیت کاربرد 

(Usability) 

o .با اندازه گیری عوامل انسانی، زیبایی شناسی کلی، سازگاری و مستندسازی سنجیده می شود 

 قابلیت اطمینان

(Reliability) 

o  با اندازه گیری فراوانی و شدت شکست ها، صحت نتایج خروجی، میانگین زمان شکست، توانایی

 خالصی یافتن از شکست و قابلیت پیش بینی برنامه تعیین می شود.

قابلیت پشتیبانی 

(Supportability) 

o زمایش، سازگاری، قابلیت ترکیبی است از توان بسط برنامه، قابلیت انطباق، قابلیت سرویس، قابلیت آ

 پیکربندی، سهولت نصب سیستم و سهولت پیدا کردن مسائل.

 مفاهیم طراحی .4

 (Abstractionانتزاع ) .1.1

 هنگامی که راهکاری پیمانه ای برای مساله در نظر می گیرید، سطوح انتزاع متعددی ممکن است پیش آید. -

 قالب عبارت های کلی بیان می شوند. در باالترین سطح انتزاع، راهکار در -

 در سطوح پایین تر انتزاع، توصیف مشروح تری از راهکار ارائه می شود. -

 : دستورالعمل هایی که وظیفه ای مشخص و محدود دارند و جزئیات خاصی کنار گذاشته می شوند.انتزاع فرایندی -

 داده ای را توصیف می کند.انتزاع داده ای: مجموعه ای از داده ها با نام مشخص است که شی  -

 (Architectureمعماري ) .1.1
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معماری نرم افزار به ساختار کلی نرم افزار و شیوه هایی مربوط می شوند که این ساختار باعث یکپارچگی مفهومی در سیستم می  -

 گردد.

 یکی از اهداف مهندسی نرم افزار، به دست آوردن یک نمای معماری از سیستم است.  -

 ن چارچوبی عمل می کند که از طریق آن فعالیت های مشروح تر طراحی اجرا می شوند.این نما به عنوا -

 (Patternsالگوها ) .1.1

الگو عبارت است از کتیبه ای دارای نام که حامل جوهره راهکار اثبات شده برای مساله ای تکراری در حیطه معین و در میان  -

 دغدغه های گوناگون است.

 ساختار طراحی که یک مساله طراحی را در حیطه ای خاص حل می کند. الگوی طراحی توصیفی است از یک -

 (Separation of Concernجداسازي دغدغه ها ) .1.1

یک مفهوم طراحی است که پیشنهاد می کند هر مساله پیچیده ای را می توان بهتر حل کرد اگر به قطعاتی تقسیم گردد که هر  -

 یک را بتوان به طور مستقل، حل کرد.

 ویژگی یا رفتاری است که به عنوان بخشی از مدل خواسته ها برای نرم افزار مشخص می شود.هر دغدغه،  -

 با جداسازی دغدغه ها به قطعات کوچکتر، زمان و تالش کمتری صرف حل مساله می شود. -

 (Modularityپیمانه بندي ) .1.4

 پیمانه بندی متداول ترین نمود جداسازی دغدغه هاست.  -

 جداگانه و دارای نام تقسیم می شود که به آن پیمانه گفته می شود.نرم افزار به مولفه های  -

 از انسجام این پیمانه ها، خواسته های مساله برآورده می شود. -

 (Information Hidingپنهان سازي اطالعات ) .1.4

هر کدام از دید از اصل پنهان سازی اطالعات چنین بر می آید که پیمانه ها باید با تصمیم گیری های طراحی مشخص شوند که  -

 بقیه پنهان هستند.

در یک پیمانه نتواند در دسترس پیمانه ( پیمانه ها باید طوری مشخص و طراحی شوند که اطالعات )الگوریتم ها و داده های موجود -

 های دیگری قرار گیرد که به این اطالعات نیاز ندارند.

 (Functional Independenceاستقالل عملیاتی ) .1.4

 عملیاتی، نتیجه مستقیم جداسازی دغدغه ها، پیمانه بندی و مفاهیم پنهان سازی اطالعات و انتزاع است.مفهوم استقالل  -

 استقالل عملیاتی با توسعه پیمانه هایی که با عملکرد یگانه و دوری جستن از تعامل بیش از حد با سایر پیمانه ها به دست می آید. -

 (Refinementپاالیش ) .1.4

 برد طراحی از باال به پایین است.پاالیش مرحله ای یک راه -

 برنامه با سطوح پاالیش پیاپی از جزئیات روالی توسعه داده می شود.  -
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یک سلسله مراتب، با تجزیه بیان ماکروسکوپی قابلیت عملیاتی به شیوه ای مرحله ای توسعه می یابد تا این که به دستورات زبان  -

 برنامه نویسی برسیم.

 ند تعیین جزئیات است.پاالیش در واقع همان فرای -

 (Refactoringبازآرایی ) .1.4

 بازآرایی تکنیکی برای سازمان دهی مجدد به شمار می رود و طراحی یک مولفه را ساده می کند.  -

 بدون این که قابلیت عملیاتی رفتار آن را تغییر دهد. -

 بازآرایی عبارت است از فرایند تغییر دادن سیستم نرم افزاری به گونه ای که رفتار خارجی کد )طراحی( تغییر نکند.  -

 و در عین حال، ساختار درونی آن بهبود یابد. -

 مدل طراحی .5

 از دو بعد متفاوت مدل طراحی .4.1

 توضیح بعد

 به عنوان بخشی از فرایند نرم افزار نشان می دهد.تکامل مدل طراحی را به موازات اجرای وظایف طراحی  o بعد فرایندی

 بعد انتزاعی
o  ،سطح جزئیات را به موازات تبدیل هر عنصر از مدل تحلیل به یک مدل طراحی و سپس پاالیش تکراری

 نمایش می دهد.

 عناصر مدل طراحی .4.1

 توضیح بعد

عناصر طراحی 

 داده ها

o  که در سطح باالیی از انتزاع نمایش داده می شود. طراحی داده ها، یک مدل از داده ها ایجاد می کند

 )دیدگاه کاربر نسبت به داده ها(

o  این مدل داده ها سپس به نمایش هایی پاالیش می شود که به تدریج جزئیات خاص پیاده سازی بر آن

 ها افزوده می شود.

o ساختمان داده ها، پایگاه داده ها و انبار داده ها 

عناصر طراحی 

 معماری

o معماری برای نرم افزار، هم ارز نقشه برای ساختمان است. طراحی 

o .دیدی کلی از نرم افزار را ارائه می دهد 

عناصر طراحی 

 واسط ها

o  طراحی واسط ها برای نرم افزار، مشابه با مجموعه ای از ترسیم های مشروح برای درها، پنجره ها و

 سایر امکانات خارجی برای یک خانه است.

o ات به درون و بیرون سیستم و چگونگی برقراری ارتباط میان مولفه های تعریف شده جریان های اطالع

 به عنوان بخشی از معماری را به تصویر می کشند.

عناصر طراحی در 

 سطح مولفه ها

o  طراحی در سطح مولفه ها برای نرم افزار، هم ارز مجموعه ای از ترسیم های مشروح و مشخصات مربوط

 اند.به هر اتاق در خانه 

o .طراحی در سطح مولفه ها برای نرم افزار، توصیف کاملی است از جزئیات داخلی هر مولفه نرم افزار 

عناصر طراحی در 

 سطح استقرار

o  عناصر طراحی در سطح استقرار چگونگی تخصیص یافتن زیر سیستم ها و قابلیت های عملیاتی نرم

 ه نرم افزار را پشتیبانی می کندافزار را در داخل محیط کامپیوتری ای نشان می دهند ک
 


