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 معماری طراحی– 31جلسه 

 مقدمه .3

 طراحی معماری چیست؟ .1.1

در آن، نمایش هایی از ساختار برنامه و داده ها، خصوصیات واسط و جزئیات است که طراحی به عنوان یک فرایند چند مرحله ای  -

 اطالعاتی ساخته می شود. روال ها از روی خواسته های

 محور است.-طراحی یک فعالیت اطالعات -

 .طراحی معماری نشان گر ساختمان داده ها و مولفه های برنامه ای است که برای ساخت یک سیستم کامپیوتری مورد نیازند -

 چرا اهمیت دارد؟ .1.1

 شود بعد به جزئیات پرداخته می شود.بدون داشتن نقشه، ساختمان ساخته نمی شود. برای نقشه از کلیت ساختمان شروع می  -

 مراحل کار کدام است؟ .1.1

 طراحی داده ها -

 طراحی ساختار معماری سیستم  -

 انتخاب سبک معماری -

 طراحی جزئیات معماری -

 محصول کار چیست؟ .1.1

 ایجاد یک مدل معماری شامل معماری داده ها و ساختار برنامه  -

 توصیف خواص مولفه ها و روابط )تعامل ها( -

 افزارمعماری نرم  .2

 معماری چیست؟ .1.1

 معماری، روش انسجام بخشی اجزای ساختمان برای تشکیل کلیتی یکپارچه است. -

 معماری سیستم، یک چارچوب جامع است که شکل و ساختار آن سیستم را توصیف می کند. -

 معماری نرم افزار چیست؟ .1.1

یستم است که از مولفه های نرم افزار، خواص بیرونی معماری نرم افزار، برای یک برنامه یا سیستم برنامه نویسی، ساختارهایی از س -

 قابل مشاهده این مولفه ها و روابط میان آن ها تشکیل می شود.

 معماری نرم افزار باید ساختار یک سیستم و شیوه همکاری داده ها و مولفه های عملیاتی با یکدیگر را مدل سازی کند. -
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 اهمیت معماری در چیست؟ .1.1

 ار، برقراری ارتباط بین طرف های ذینفع در توسعه یک سیستم کامپیوتری را میسر می سازد.نمایش معماری نرم افز -

 معماری، تصمیم گیری های زودهنگامی را که بر همه کارهای بعدی مهندسی نرم افزار تاثیر می گذارند، برجسته می سازد. -

 همکاری مولفه های آن تشکیل می دهد. معماری یک مدل کوچک و قابل درک از چگونگی ساخت یافتگی سیستم و چگونگی -

 مدل معماری .1.1

 مدل معماری نمایی کلی از سیستم فراهم می آورد، به طوری که مهندس نرم افزار می تواند آن را به عنوان یک کل بررسی کند. -

 توصیف های معماری .1.2

های متفاوتی می بینند. که علت آن در  ذینفعان متفاوت، معماری را از دیدگاه معماری برای افراد متفاوت، معانی متفاوت دارد. -

 مجموعه دغدغه های متفاوت است.

 یک توصیف معماری مجموعه ای از محصوالت کاری است که نماهای متفاوتی از سیستم ارائه می دهد. -

 ژانرهای معماری .1

 ژانرهای معماری .1.1

 ه می کند.ژانر معماری، رویکرد معماری مشخصی را در ساختاری که قرار است ساخته شود، دیکت -

 ژانر به معنای گروهی خاص در دامنه کلی نرم افزار است. در هر گروه با چند زیر گروه مواجه می شویم. -

 مثال در ژانر ساختمان سبک های خانه، آپارتمان، ساختمان اداری و ... را خواهیم دید. -

 

 سبک های معماری .4

 سبک های معماری .1.1

معمار از یک سبک معماری مانند عمارت ویالیی به عنوان سازوکار توصیفی برای خانه استفاده می کند تا خانه را از سایر سبک ها 

هر سبک گروهی از سیستم ها را  مانند آپارتمانی متمایز سازد. نرم افزار نیز یکی از چند سبک معماری را از خود نشان می دهد.

 ارد زیر است:توصیف می کند که شامل مو

 مجموعه ای از مولفه ها که وظیفه ای برای سیستم به انجام می رسانند. -

 مجموعه ای از ارتباط دهنده ها که برقراری ارتباط، هماهنگ سازی و همکاری میان مولفه ها را امکان پذیر می سازند. -

 خت و سیستم را ایجاد کرد.قید و بندهایی که تعیین می کنند مولفه ها را چگونه می توان با هم منسجم سا -

هوش 
 مصنوعی

 دولتی بازی ها مالی سرگرمی ارتباطی تجاری

 علمی نظامی پزشکی صنعتی
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 مدل های معناشناختی که طراح به کمک آن ها می تواند خواص کلی سیستم را با تحلیل خواص بخش های سازنده آن درک کند. -

 طبقه بندی سبک های معماری .1.1

 توضیح سبک

 داده های معماری

 محور

o توسط غالبا آن به دستیابی که دهد می تشکیل اطالعاتی بانک یا فایل یک را معماری نوع این محور 

 اضافه، روز، به را اطالعاتی بانک این در موجود های داده که پذیرد می صورت دیگری های مولفه

 .کنند می اصالح دیگر، طریقی به یا حذف

 جریان های معماری

 ها داده

o مولفه سری یک طریق از ورودی های داده باشد قرار که شود می برده کار به هنگامی معماری این 

 .شوند ابدیل خروجی های داده به دستکاری، و محاسباتی های

 های معماری

 بازگشت و فراخوانی

o دادن تغییر و اصالح که کنید پیدا دست برنامه برای ساختاری به توانید می سبک، این کمک به 

 .باشد آهسته نسبتا آن ابعاد

 گرا شی معماری
o می کپسوله شوند، اجرا ها آن دستکاری برای باید که را عملیاتی و ها داده سیستم، این های مولفه 

 .شود می انجام پیام مبادله طریق از ها مولفه میان سازی هماهنگ و ارتباط برقراری برای. کنند

 ای الیه معماری
o به و دهند می انجام را عملیاتی یک هر که شود می تعریف متفاوت های الیه تعدادی سبک، این در 

 .شوند می تر نزدیک ماشین دستورات به تدریجی طور

 الگوهای معماری .1.1

 الگوهای معماری به مساله ای با کاربرد خاص در حیطه ای مشخص و تحت مجموعه ای از محدودیت ها و قید و بندها می پردازد. -

 این الگو، یک راهکار معماری پیشنهاد می کند که می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی معماری عمل کند. -

 طراحی معماری .5

 حیطه معماری .2.1

 حیطه معماری چگونگی تعامل نرم افزار با موجودیت های خارج از مرزهای آن را نمایش دهید. -

 زبان های توصیف معماری .2.1

معماری یک خانه، دارای مجموعه ای از ابزارهای استاندارد است که ارائه و نمایش طراحی را به شیوه ای قابل فهم و عاری از ابهام  -

 پذیر می سازد. امکان

 ( ابزاری معنایی و نحوی را برای توصیف معماری نرم افزار فراهم می آورد.ADLزبان توصیف معماری ) -


