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 ها مولفه سطح در طراحی – 41جلسه 

 مقدمه .4

 طراحی در سطح مولفه ها چیست ؟ .1.1

خصوصیات واسط های هر مولفه از نرم و  سازو کارهای ارتباطی، الگوریتم هاساختمان داده ها، در طراحی در سطح مولفه ها موارد  -

 تعریف می شود افزار

 چرا اهمیت دارد؟  .1.1

  .طراحی واسط تضمین صحت و سازگاری با معماری داده ها و -

 .که آیا ساختمان داده ها، واسط ها و الگوریتم ها کار می کنند یا خیر ارزیابی این -

 محصول کار چیست؟ .1.1

 .مستندات طراحی مولفه ها در قالب های گرافیکی، جدول و متن -

 مراحل طراحی .1.1

 طراحی مولفه ها  -  طراحی واسط  -طراحی معماری   - طراحی داده ها  -

 مولفه چیست؟ .2

 مولفه چیست؟ .1.1

 بخش پیمانه ای، قابل استقرار و قابل تعویض از یک سیستم -

ت های مولفه ها باید قادر به برقراری ارتباط و همکاری با سایر مولفه ها و موجودی مولفه ها معماری نرم افزار را تشکیل می دهند. -

 خارجی باشند.

 دیدگاه شیء گرا .1.1

 هرکالس در داخل یک مولفه دارای جزئیات کامل است. مولفه ها مجموعه ای از کالس هاست که با یکدیگر همکاری دارند. -

کالس های زیرساختی برای مولفه هایی که سرویس ها را هایی که با دامنه مسئله مرتبطند و  کالس های تحلیلی برای مولفه انواع: -

 برای دامنه مسئله فراهم می سازند.

 دیدگاه سنتی .1.1

پیاده سازی منطق پردازش ساختمان داده های داخلی که برای ، منطق پردازششامل مولفه یک عنصر عملیاتی از برنامه است که  -

 داده ها به آن را میسر می سازند، است. واسطی که فراخوانی مولفه ها و تحویلالزم اند و 
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 دیدگاه =پیمانهمولفه ها در این  -

مولفه بخشی از آن را پیاده سازی می کند و مولفه دامنه مسئله که یک قابلیت عملیاتی کامل یا ، مولفه کنترلی انواع مولفه ها: -

 زیرساختی که مسئول قابلیت های عملیاتی پشتیبان برای پردازش الزم در دامنه مسئله است.

 ن گرای مدل تحلیل استفاده می شود.نکته: در طراحی مولفه های سنتی از عنصر جریا -

 دیدگاه فرایندی .1.1

مولفه های مورد نظر را از کاتالوگ انتخاب می کنید وآنها را  در این دیدگاه کاتالوگی از مولفه ها در اختیار شما قرار داده می شود. -

 در معماری خود جای می دهید. 

 تاکید برالگوهای طراحی و قابلیت استفاده مجدد. -

 برکالس مبتنی های مولفه طراحی .3

 طراحی پایه اصول .1.1

 توضیح اصل

 (ocp)بسته-باز اصل

o باشد بسته اصالح، عمل برای و باز بسط، عمل برای باید مولفه یک. 

o عملیاتی دامنه در) داد بسط را آن بتوان که کنید مشخص قسمی به را مولفه باید یعنی 

 .باشد( کدها سطح در) داخلی اصالحات انجام به نیازی که این بدون ،(مربوط

o بسط باید که عملیاتی لیتقاب میان که کنید می ایجاد هایی انتزاع هدف، این به دستیابی برای 

 .کند عمل واسط عنوان به طراحی کالس خود و شود داده

 لیسکوف جایگزینی اصل

(LSP) 

o باشد پذیر جایگزین خود پایه های کالس با باید ها کالس زیر. 

o آن مشتق کالس پایه کالس جای به اگر کند، می استفاده پایه کالس یک از که ای مولفه یعنی 

 .کند عمل درستی به باید مولفه شود، ارسال مولفه به

 وابستگی وارونگی اصل

(DIP) 

o نباشید متکی ها عینیت به و باشید متکی ها انتزاع به. 

o یابد می گسترش و بسط زیاد، پیچیدگی بدون ها آن از طراحی که هستند نقاطی ها انتزاع. 

o آن گسترش و بسط باشد، بیشتر یافته عینیت های مولفه سایر به مولفه یک وابستگی هرچه 

 .بود خواهد تر دشوار

 واسط جداسازی اصل

 (ISP)ها

o است منظوره چند واسط یک از بهتر بسیار کالینت خاص های واسط داشتن. 

o کنند می استفاده هایی عملیات از کالینت مولفه چند آنها در که دارد وجود فراوانی های واسط 

 .آیند می فراهم منفرد سرور کالس یک توسط که

o تخصص واسط یک ها کالینت از عمده دسته هر به دهی سرویس برای باید اصل این طبق 

 .کنید ایجاد یافته

 استفاده ارزی هم اصل

 (REP) ها نسخه از مجدد

o است جدید های نسخه ارائه بنای مجددسنگ استفاده. 

 مشترک بستار اصل

(ccp) 

o .کالس هایی که با هم تغییر می کنند به هم تعلق دارند 

o .کالس ها باید به طور مناسب در پکیج قرار گیرند 

اصل استفاده مجدد 

 (CCPمشترک)

o .کالس هایی که با هم دوباره استفاده نمی شوند، نباید در یک پکیج قرار گیرند 
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 یکپارچگی .1.1

 کالس خود با و یکدیگر با تنگاتنگ ای رابطه که کند می سازی پنهان خود در را عملیاتی و صفات فقط کالس یا مولفه یک یعنی -

 .دارند مولفه یا

 اتصال .1.1

 .یکدیگراست به ها کالس اتصال درجه از کیفی میزانی -

  .شود می سیستم ترشدن پیچیده باعث که کند می پیدا افزایش اتصال یکدیگر به ها مولفه و ها کالس بیشتر وابستگی با -

 .شود می دشوارتر افزار نرم ونگهداری آزمون سازی، پیاده پیچیدگی، افزایش با -

 .است ممکن سطح حداقل در اتصال، حفظ مولفه طراحی در مهم هدف یک -

 اجرای طراحی در سطح مولفه ها .1

 مراحل .1.1

 همه کالس های منتاظر با دامنه مسئله را شناسایی کنید. -

کالس ، کالس های واسط کاربرهمه کالس های طراحی متناظر با دامنه زیرساختار را شناسایی کنید. این کالس ها عبارتند از:  -

 .کالس های مدیریت داده ها واشیاءو های سیستم عامل 

 جزئیات همه کالس هایی را که به عنوان مولفه های قابل استفاده مجدد به دست نمی آیند، تعیین کنید. -

 بانک های اطالعاتی( را توصیف و کالس های الزم برای مدیریت آنها را تعریف کنید. ابع داده ای پایدار )فایل ها ومن -

 نمایش های رفتاری مربوط به کالس یا مولفه را بسط و توسعه دهید. -

 نمودارهای استقرار را بسط دهید تا جزئیات پیاده سازی فراهم آید.  -

هار بازآرایی کنید وهمواره راههای دیگر را مدنظر داشته باشید زیرا طراحی فرایندی مبتنی برتکرار نمایش طراحی در سطح مولفه  -

 است.
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 مقدمه .5

 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  -

 از روی خواسته های اطالعاتی ساخته می شود. روال ها

 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

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

 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  -

 )تعامل ها(توصیف خواص مولفه ها و روابط  -

 معماری نرم افزار .6

 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

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

 قابل مشاهده این مولفه ها و روابط میان آن ها تشکیل می شود.
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 معماری نرم افزار باید ساختار یک سیستم و شیوه همکاری داده ها و مولفه های عملیاتی با یکدیگر را مدل سازی کند. -

 

 ؟اهمیت معماری در چیست .1.1

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

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

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

 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 .1.1

ت، معماری را از دیدگاه های متفاوتی می بینند. که علت آن در ذینفعان متفاو 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 .7

 ژانرهای معماری .1.1

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

 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 .8

 سبک های معماری .1.1

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

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.

 توصیف می کند که شامل موارد زیر است:

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

هوش 
 مصنوعی

 دولتی بازی ها مالی سرگرمی ارتباطی تجاری

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

 جاد کرد.قید و بندهایی که تعیین می کنند مولفه ها را چگونه می توان با هم منسجم ساخت و سیستم را ای -

 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. -

 معماریطراحی  .9

 حیطه معماری .1.1

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

 زبان های توصیف معماری .1.1

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  -

 ی سازد.امکان پذیر م

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


