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   1فصل 
  (مهندسي نرم افزار) ارائه شده است. Software architectيا  SAدر اين اساليد يك تعريف غير رسمي از 

خواهيم طراحي كنيم همانند يك مسئله بايد اولين مرحله از توسعه راه حل است. يعني هميشه اينطوري كه يك سيستم نرم افزاري كه مي  •
 به آن نگاه كرد و راه حلي كه براي آن ارائه مي شود همان معماري آن است.

 يك ساختار كلي يا سطح بااليي از سيستم نرم افزاري است و ديد سطح بااليي است كه از سيستم نرم افزاري داريم  •

 هاي بين آنها نيست  connectorيا مولفه و  componentمعماري نرم افزار چيزي به جز معرفي يكسري  •

  ها چه هستند در اساليد بعدي مشخص است. connectorها و  componentاما اين كه اين 

  
ات عاين اساليد يك مثال ساده است كه فرض كنيد شما يك سيستم اطالعاتي خيلي ساده نوشتيد كه يك فرم ورود اطالعات دارد و يك فرم خروج اطال

. كه ارتباط بين اينها component 1.2نوشته و فرم خروج اطالعات را به اسم  component1.1يم كه اين فرم ورورد اطالعات را مثال به اسم دار
اطالعات وارد اين  component2ارتباط اش اينجوري كه با  component1.1بايد معلوم شود كه در معماري به چه صورت بايد باشد مثال 

component ي كند و ذخيره مي كند و مcomponent1.2 .از آن اطالعات مي خواند  
  در اين اساليد داريم كه چرا معماري نرم افزار بايد داشته باشيم :

) و تقسيم بندي Divide and Conquerمعماري نرم افزار براي فائق آمدن بر پيچدگي ها ارائه مي شود. با استفاده از روش تقسيم و غلبه ( �
 دو ديد:وظايف از 

 يا فرآيند: يعني ما فرآيند طراحي مان را به دو فاز تقسيم مي كنيم: processاز ديد  �

 طراحي معماري .1

 طراحي جزئيات  .2

يا توليد: يعني با استفاده از معماري نرم افزار يك سيستم مبتني بر مولفه طراحي كنيم يعني سيستم ما خروجي اش مي شود  productاز ديد  �
 يك مجموعه اي مولفه ها 

داريم چون هر مولفه اي كه تعريف مي شود  processاينجوري مزيتي كه دارد اين است كه هم پياده سازي آن ساده است كه در بحث 
اري يك تيم برنامه نويسي خاصي مي توانيم براي طراحي آن بگذاريم و اينجوري كنترل اينكه هركسي چه كاري انجام داده راحت در معم

تر است و خطايابي هاي آن آسان تر مي شود. يعني دقيقا همان بحث هايي كه در برنامه نويسي ساخت يافته داريم كه مي گوييم چرا 
ب است اين جا هم وجود دارد و از آن طرف توي محصولش هم شما مولفه وقتي توليد مي كنيد اين مولفه برنامه نويسي ساخت يافته خو

usable  است يعني قابل استفاده مجدد است و مي توانيد در سيستم هاي بعدي استفاده كنيد مي توانيد به صورت مجزا به فروش
راه بياندازيد در واقع خط توليد را انداختن يعني اين كه شما مي توانيد دقيقا  برسانيد يا مي توانيد با استفاده از معماري يك خط توليد

  خط توليد مولفه هاي آماده از ديگران يا از خود را به يكديگر متصل كنيم تا يك سيستم جديد توليد كنيم.
صفت هاي كيفي مورد نياز در سيستم از همان ابتدا  ) از اين كهAssuringمهمترين دليل ديگري كه ما معماري نرم افزار را مي خوانيم  اطمينان ( �

يعني نيازمندي هاي غير عملياتي كه يك اسم ديگري كه اينجا براي آن بكار   nonfunctional requirementبه طور كامل ديده شده است. 
 يا   modifiabilityو  performanceها نيز گفته مي شود كه شامل كارايي  يا  quality attributeمي بريم صفات كيفي است كه به آن 
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changeability  يعني قابليت تغيير وsecurity  يا امنيت وtestability و   يا قابليت تستusability  يا قابليت استفاده و غيره) و ما با استفاده
 آن و حتي در فاز نگهداري از معماري است كه مي توانيم اين صفات كيفي را ببينيم از اول پروسه توليد نرم افزار تا انتهاي

  در اين اساليد ريشه هاي معماري نرم افزار بيان شده است:
 معماري نرم افزار شبيه معماري ساختمان است �

 اين ايده جديدي نيست و از دهه شصت بوده و از دهه هفتاد به بعد اين خيلي قوي تر شده است. �

 االن حدود بيست سال هست) كه اين ديگر خيلي توجه به آن شده است. است پس 2003حدود ده سال هست (البته چون كتاب مال سال  �

  چرخه كسب و كار معماري:
  منظورش اين است كه معماري روي چه چيزهايي و چه كساني اثر ميگذارد و برعكس چه كساني و چه چيزهايي روي معماري اثر ميگذارند.

  چه چيزهايي روي معماري اثر ميگذارند؟
1-Stakeholder 

  سازمان توسعه نرم افزار-2
  محيط هاي تكنيكي-3
  تجربه معمار -4

 حال به تعريف هر يك از موارد فوق ميپردازيم:

 

 

 

 

 

 

 

  
1-Stakeholder:  

ژه ، پروافرادي هستند كه در توليد پروژه نرم افزار ها با آنها سر و كار داريم مثال كارفرم.تمامي اعضاء تيم توسعه نرم افزار ، مديران –گروه ذيعنفان 
  كارمندان آنها، كابر پاياني، مشتري، تسترها، نگهدارنده سيستم ، بازار و..

 نوع استك هوادر داريم: 5پس 

  استك هولدر مديرتيم پروژه نرم افزاري-1
  استك هولدر بازار -2
  استك هولدر كاربر پاياني -3
  استك هولدر سازمان نگهداري و پشتيباني -4
  استك هولدر مشتري -5

  يخواهيم بدانيم هر يك از اين استك هولدر روي معماري چه اثري ميگذارند:حال م
  استك هولدر مديرتيم پروژه نرم افزاري-1

  يمميگويد هزينه ميخواهم پايين باشد ، از همين كارمند ها موجود كه داريم با همين تبحرها و توانايي ها ي كه دارند ميخواهيم استفاده كن
  استك هولدر بازار -2
ابتي يك قگويد محصولي كه توليد ميشود بايد بدوم ابهام و وخوش فهم باشد،زمانتحويل به بازار كوتاه باشد، هزينه ها پايين باشد ، با محصواالت رمي

  نواختي داشته باشد(متفاوت نباشد).
  استك هولدر كاربر پاياني -3

محصول كارايي داشته باشد ، محصول جواب درست بدهد و بشود به پاسخ هاي محصول خوش رفتار باشد يعني به راحتي بتوان از آن استفاده كرد. ، 
  سيستم اعتماد كرد، امنيت داشته باشد و اطالعات را افشاء نكند 

  استك هولدر سازمان نگهداري و پشتيباني -4
ز طوالني پيدا شود بتواند رفع كند ، و اگر كاربر نيابعد از استقرار سيستم ، پشتيبان وارد كار ميشود و ميخواهد كه اگر ايرادي يا مشكلي بعد از مدت 

  جديدي داشته باشد بتوان نيار كاربر را رفع كند.
  استك هولدر مشتري -5
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عدب ب اگر سيستم را براي يك نفر طراحي كنيم آنرا كارفرما است ولي اگر سيستم را طوري طراحي شود كه به بقيه هم بتوان فروخت اصطالحا افرادي
  وند.مشتري ميش

  مشتري هزينه پايين ميخواهد، ميخواهد به موقع سيستم تحويلش داده شود ، تغييرات زيادي سيستم نياز نداشته باشد.
  سازمان توسعه نرم افزار :-2

  نگراني سازمان توسعه نرم افزار از دو ديد است
1-business Issues:(شرايط كسب و كار)  
گذاري ميكنيم و بعدش زير ساختارها را بررسي ميكنيم : يعني اول ببينيم كه بازارش براي فروش وجود دارد از نظر كسب و كار اول مي آييم سرمايه -

  امكاناتش را داريم يعني اول امكان سنجي ميكنيم و براورد ميكنيم كه آيا مقرون به صرفه است يا نه
  نيمهزينه ها پايين باشد: براي اينكار بايد از تخصص هاي موجود استفاده بك-
  سادگي پياده سازي:بتواند ماژول ها يي كه معماري معرفي ميكند را بتواند به سادگي پياده سازي نمايد-
2-Organizational Issues:(شرايط سازماني)  
  از ساختار هاي سازماني جاري استفاده بكنيم-
  از همين پرسنل كه وجود دارند بهره برداري كنيم-
  محيط هاي تكنيكي:-3
مثال امروزه ميخواهيم سيستم ها را وب بيس باشند بنابراين مجبوريم از يك سري سيستم هاي  Middlewareز سيستم هاي استفاده ا-

Middleware  .مثل جاوا و دات نت  و.. استفاده كنيم  
كه  زاستفاده از تكنولوژي موجود : مثال تكنولوژي هاي كه در دسترس هستند بايد از ابتدا مشخص شود سيستم مي خواهد متمركز باشد ي غير متمرك-

  و هزينه  ارتباطي و چيز هاي شبيه اينها دارد  Processorهمه اينها بستگي به هزينه 
  تجربه معمار : -4

حي كرده و به نتايج مثبت رسيده است يا نه اگر نتايج منفي رسيده باشد  بايد در طراحي هاي جديدش از آن نتايج منفي ايا اين معمار قبال معماري طرا
  پرهيز كند.

  
  معماري روي چه چيز هايي اثر ميگذارد؟

  سازمان توسعه نرم افزار -1
  نيازمنديهاي مشتري-2
  تجربه معمار-3
  محيط هاي تكنيكي -4
  فزار :سازمان توسعه نرم ا-1
ي اينكه ساختار سازماني و منابع سازماني تحت تاثير قرار ميگيرند . واحد هاي كاري كه داريم  در اطراف واحد هاي معماري سازماندهي ميشوند يعن-

شخص ميكند  معماري است كه ميگويد چه واحد كاري روي چه ماژولي روي چه مولفه هاي كار بكند و چه كاري انجام بدهد زمانبندي را معماري م
  بودجه را همينطور.

  از ديد اهداف سازماني ، معماري مشخص ميكند خبرگي در ساختن يك نوع سيستم را-
  موفقيت در بازار حاصل يك معماري خوب است-
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  ارزيابي يك بازار حاصل يك معماري خوب است-
 معماري خودش سرمايه هاي خط توليد است-

  نيازمنديهاي مشتري:--2
را براي مشتريها ايجاد ميكند تا بتوانند نياز هاي خاص را در سيستم هاي بعدي بخواهند و اين معماري است كه از آپ گريد كردن   معماري يك دانش

 و انطباق پذيري پشتيباني ميكند

  تجربه معمار:-3
  وقتي كه يك تالش براي ساختن سيستم انجام ميشود تجربه معمار را افزايش ميدهد .

  ي:محيط هاي تكنيك -4
ي اممكن اسن بخاطرايجاد يك معماري ، يك محيط تكنيك جديدي را بوجود آورده باشيم يا از  روش هاي تكنين هاي جديدي استفاده كرده باشيم بر

طراحي  سيستمياينكه دفعه اول است كه اين كار را انجام داده ايم و از اين به بعد اين عرف ميشود و بقيه هم ميتوانند از آن استفاده بكنند مثال يك 
 كرده باشيم كه بر اثر ، اثر انگشت بتوان تعيين هويت كرد اين خودش يك تكنيك جديد است كه ايجاد كرده ايم.

  
  فرايندهاي نرم افزار و چرخه كسب و كار معماري:

اي بايد انجام شود تا يك معماري نرم مراحلي كه براي توليد يك نرم افزار است با توجه به چرخه كسب و كار معماري چيست  در واقع چه فعاليت ه
، فاز طراحي را افزار طرا حي و ايجاد شود ، چه فعاليت هايي شامل ميشود و در ايجاد يك معماري نرم افزار كه بتوان بعد بر اساس آن معماري نرم افزار 

  مشخص كنيم و پياده سازي كنيم و بعد هم مديريت كنيم.
  فعاليت هاي معماري:

  س كسب و كار براي سيستم ايجاد كنيمبايد يك كي-1
  بايد نيازمنديها يمان را بفهميم، استخراج كنيم، كشف كنيم-2
  بايد يك معماري كه از قبل وجود داشته را انتخاب كنيم و يا يك معماري را ايجاد كنيم-3
  توضيح دهيم )  بايد معماري را مستند كنيم و معماري را ارائه دهيم(بايد براي افرادي كه بايد بدانند -4
  معماري را تحليل و ارزيابي كنيم -5
  بايدسيستم را بر اساس معماري پياده سازي كنيم-6
  اطمينان از پيروي از يك معماري -7

معمار نقشش از اولين لحظه اي كه يك مشتري مي آيد سفارش سيستم ميدهد تا آخرين لحظه كه پشتيباني تمام ميشود پا بر جاست و هميشه هست 
  جود دارد و و
1- Creating the Business Case(ايجاد كيس كسب و كار)  

  اين سواالت در كيس كسب و كار پاسخ داده ميشود.
  هزينه توليد چقدر است-
  بازار هاي هدف مان چه هست-
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دهيم بحث رقابت مطرح است اگر بلند مدت) محصولي كه داريم را ميخواهيم سريع به بازار تحويل –زمان تحويل به بازار  چقدر است(كوتاه مدت -
 مدت محصول در يك بازه زماني معيني وارد بازار نشود ارزشي براي اريه اش ديگر ندارد ميخواهيم سريع جمع اش كنيم و هدف كسب و كار هم كوتاه

د و كانديد ها سفارش ميدهند كه چنين است يعني اين كسب و كار بازه اي است مثال موقع انتخاب  كه ميشود بحث پورتال و اس ام  اس  و.. داغ ميشو
  ود.سريع كار انجام ش نرم افزار هايي را برايشان ساخته شود يا زمان المپيك و ... اينها بازار هاي كوتاه مدت هستند براي توليد اين جور نرم افزار ها بايد

Long Term Business ود قرار است اوال عمر طوالني داشته باشد بايد ماندگاري : منظور اين است كه اين سيستم قرار نيست خيلي سريع آماده ش
  داشته باشد پس بنابراين كشف نيازمنديها و پروسه تحويل ، طراحي  آن هم خيلي طول ميكشد مثال مثل سيستم ماليات كشور.

  ** مثال هاي براي سواالت خيلي مهم است و نمره هم دارد
  با سيستم هاي ديگر در ارتباط باشدآيا سيستمي كه طراحي مي كنيم نياز است كه -
  آيا سيستم هايي كه وجود دارند كه سيستم ما ميخواهد با آنها كار كند كار با آنها محدوديتي وجود دارد-
2- Understanding the Requirements (درك نيازمنديها)  

  use Cases-2سناريو -1به دو صورت نشان ميدهيم:  Object Orientedنيازمنديها در تحليل 
 )Senariosنيازمنديهاي غير عملياتيUse Cases   (2- )نيازمنديهاي عملياتي( -1پس نيازمنديها دو دسته هستند : 

  ها نيازمنديها را ليست ميكنيم.   Use  casesپس با نوشتن سناريو ها و 
  : Prototypeبا استفاده از -

Prototype ختن نمونه هاي اوليه كه يك سري مدل هاي هستند كه با استفاده از آنها ميتوانيم رفتار توليد مي كنيم يعني نمونه اوليه بسازيم با سا
ه استفاده ك سيستم را نشان دهيم كه چطوري كار ميكند يا يوزر اينترفيس ها را بسازيم ونشان كاربر دهيم كه چه كار هايي ميكند و تحليل كنيم منابعي

يم به همه اينها برسيم مثال اولين كاري كه ميكنيم فرمهايمان را طراحي مي كنيم نيازي هم نيست كليد ميتوان Prototypeمي كنيم با استفاده از 
  بعدي ساختمان 3ميشود ماكت   Prototypeهايش كار كند فقط ظاهر برنامه كه اين منو ها را دارد و اين قسمت ها را دارد مثال در بحث ساختمان 

3- Communicating the Architecture(ارايه معماري)  
توانند عماري ببايد به تمام كساني كه قرار است از اين معماري استفاده بكنند و بر اساس آن كار را جلو ببرند معماري را اريه بدهيم پس براي اينكه م

  ها  شرح داده شود  Stakeholderبعنوان ستون فقرات طراحي پروژه موثر باشد بايد به سادگي و بطور واضع و راحت بدون هيچ ابهامي براي تمامي 
مانبدي ز توسعه دهندگان بايد كار هايي كه انجام ميدهند را درك كنند تستر ها بايد ساختارو وظايف خودشان را درك كنند مديران بايد درك كنند كه

  هايشان بايد دقيقا بر معماري داللت كند و ....
   پس همه استك هلدر ها شريك هستند.

4- Analyzing or Evaluating the Architecture(تحليل و ارزيابي معماري)  
  ودش در هر پرسه طراحي ما چندين كانديد طراحي داريم كه بعضي از آنها را بايد سريعا رد كرد و بعضي  ديگر را بايد بحث كرد كه كدام انتخاب-

  معماري هاي كه وجود دارد  و با هم رقابت دارندپس يكي از چالش ها ي بزرگ اين است كه انتخاب كنيم بهترين معماري را از بين 
ك هلدر ها را تارزيابي يك معماري براي اينكه بفهميم كه كيفيت ها را پشتيباني ميكند و براي اينكه  بتوانيم اطمينان بكنيم از اينكه نيازمنديهاي اس-

  فراهم  ميكند ضروري است
5- Implementing Based on the Architecture سازي براساس معماري)(پياده  
تنديعني هسدر اين  مرحله گفته شده كه ما مطمئن بشويم اين توسعه دهندگان به ساختار و پروتكل هاي ارتباطي  در نظر گرفته شده در معماري وفادار -

  دارند بر همان اسا كار انجام ميدهند.
ع باشد و به خوبي ارتباط برقرار كند و اولين مرحله در اين راه اطمينان از براي رسيدن به چنين چيزي بايد يك معماري داشته باشيم كه سريع و واض

  درست بودن معماري است 
  داشتن يك زير ساخت با يك محيط فعال  , به توسعه دهندگان در ايجاد و ساخت معماري كمك ميكند.-
  ن بر اساس همچنين معماري جلو برود خيلي بهتر استاگر بتوان چنين محيطي را ايجاد بكنيم كه بتوانيم كنترل كنيم كه توسعه دهندگا 
6-Ensuring Conformance to an Architecture(اطمينان از انطباق از يك معماري)  

ي موقتي كه معماري ساخته و استفاده شد وارد فاز نگهداري ميشويم يعني بعد از اينكه مطمين شديم كه پياده سازي بر اساس معماري است حاال 
  مطمئن شويم كه پشتيباني هم بر اساس معماري انجام ميشود يا نه.خواهيم 

همچنين با  ما به يك هوشياري دائمي نياز داريم تا اطمينان بكنيم كه معماري و ارائه هاي كه از معماري داشتيم در طول اين فاز هم وفادار هستند و
زيادي در سال هاي  اخير انجام شده يعني متد ها و روش هايي كه اين اطمينان اينكه كار در اين زمينه يك كمي هنوز كامل نيست ولي فعاليت هاي 

  و كار ميكند را در فاز نگهداري و پشتيبان به ما بدهند كه همچنان معماري ارائه شده با معماري اوليه و واقعي همچنان مطابق با همديگر جلو ميروند 
  معماري خوب چه هست ؟
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معماري ارزيابي كنيم را بايد بگوئيم كه چقدر اين معماري با نيازمندي  و اهداف ما تطبيق دارد و يا اينكه ندارد .يعني چند ما وقتي كه ميخواهيم يك -
دارد درصد از نيازمنديها را پوشش داده و چند درصد را پوشش نداده پس به همين دليل چيزي بعنوان اينكه يك معمار ذاتا خوب هست يا بد وجود ن

ماري ساختمان را در نظر بگيريد نمي آئيم بگويم كه معماري اين ساختمان بد است ميتوانيم بگوئيم كه معماري اين ساختمان طوري است مثال يك مع
  كه خيلي از موارد را نديده است , به خيلي از مسئل توجه نكرده آينده نگري قرضا نشده است.

نيم و يكي از بزرگترين هزينه هاي كه ميتوانيم صرفه جويي كنيم همين ارزيابي معماري است با ما ميتوانيم در اين راستا معماري مان را ارزيابي بك-
  ارزيابي كردن معماري ما ميتوانيم مشكالتي كه در آينده خواهيم داشت را نداشته باشيم.

 اگر يك معماري را ارزيابي كنيم و مطمئن شويم  كه همه نيازمنديهاي ما را پوشش داده است.

  سر انگشتي براي خوب  و بد بودن معماري: قواعد
  بر اساس اين نكات و قواعد ميتوانيم بفهميم كه يك معماري چقدر توانسته اهداف مورد نظر را پوشش بدهد:

  ):Process recommendationsتوصيه ها درباره فرايند(-1
  توصيه هايي فرايندي براي اينكه بتوانيم به يك معماري خوب برسيم:

ت كه يك معماري حاصل خروجي يك معمار باشد يعني اينكه يك معماري داشته باشيم و يا يك گروهي از معمارها را داشته با شيم كه يك بهتر اس-
  نفر رئيس شان هست يعني تصميم گيرنده نهايي يك نفر است.

بندي شده از صفات كيفي كه قرار است معماري آنها سيستم را در قالب يك ليست اولويت  Functionalمعمار يك سيستم معماري بايد نيازمنديهاي -
را بصورت ليست شده كه اولويت بندي شده ارائه بدهد نيازمنديهاي  Functionalرا به ما بروسند تهيه بكند و داشته باشد(يعني معمار بايد نيازمنديهاي 

Functional ,قابليت دسترسي , قابليت تغيير,امنيت و.. هستند)هم همون صفات كيفي هستند و صفات كيفي هم يك چيزهايي مثل كارايي  
عماري را به ممعماري ما بايد خوب مشتند شده باشند و حداقل يك ديد ايستا و يك ديد پويا بايد برايش ارائه شده باشد كه بشود با استفاده از آن اين -

  همه استك هلدر ها با كمترين زحمت و تالش فهماند .
در ها سيستم بچرخد  آنهايي كه فعاليتشان بايد بر اساس معماري ايجاد شود يعني بين سازمان توسعه نرم افزار , استك هلدر معماري بايد بين اتك هل-

  بازر , مشتري, كابر پاياني دست بدست شود يعني بايد براي همه توضيح داده شود.
يي بدهد يعني اگر بگويد كه اگر از اين معماري جلو برويد اين مقدار معماري بايد بصورت كمي (قابل اندازه گيري)تحليل شود يعني مثال يك عددها-

  سود ميدهد توان عملياتي اينقدر ميشود بازدهي اينقدر ميشود. بتوان يك معيار قابل محاسبه و بيان و كاربردي را ارئه كند.
شود و اين نسخه اوليه كامل و كامل تر ميشود تا نسخه نهايي معماري بايد امكان توسعه تكاملي را بدهد در توسعه تكاملي يك نسخه اوليه ساخته مي-

  صادر شود.
ل او دقيقا براي معماري هم همين بحث را داريم وقتي كه ميخواهيم پياده سازي بر اساس معيار  انجام پذيرد اول يك اسكلت از سيستم مي سازيم.

  ازمنديهايي كه كشف كرديك كامل و كامل تر ميشود.اساس سيستم كه چجوري هست پايه اش ساخته ميشود و بعد بر اساس ني
  در معماري بايد منابع رقابتي مشخص شود و راه حل هاي واضحي براي بكار بردن و چرخ انداختن و حفظ اين منابع بيان شود.-
  اين منابع و حوزه هايي كه چالش وجود دارد بحث و درگيري وجود دارد نحوه استفاده اش بايد در معماري ديده شود و مشخص شود 

ا طراحي رمثال اگر نگراني ما از استفاده از شبكه است در معماري بايد مشخص شده باشد كه يك دستوالعمل هايي به تيم توسعه بدهيم تا طوري سيستم 
رور سسازي كنند كه بتوانند پايين ترين ترافيك شبكه را ايجاد بكند يعني طوري كدنويسي  ها را انجام بدهند مثال تصميم بگيرند كه كد ها را  و پياده

  سايد كندد و يا كالينت سايد تا بتوان ترافيك را پائين بياورند.

  ):Product Recommendationsتوصيه ها درباره محصول(-2
ي كه به آن ماژولها اختصاص داده شده دقيقا بر اساس اصول مخفي  Functionalماژول هاي خوش تعريفي ايجاد كند كه در آنها وظايف معماري بايد -

ها اعمال شده باشد.يعني هر كس فقط اطالعاتي كه مورد نيازش است را خبر داشته باشد همه  Concernسازي اطالعات و جداسازي نگرانيهاي 
ماژول الزم نيست كه دقيق بدانند كه داخل هر يك  چه خبر است فقط بايد يك سري اطالعاتي  2ه فاش نشده باشد .چون براي ارتباط اطالعات براي هم

  را خبر داشته باشد كه نياز است براي برقراري ارتباطشان.
راي نرم افزار هايي كه از آن استفاده ميكنند مخفي هر ماژولي بايد يك واسط خوش تعريفي داشته باشد كه جنبه هاي قابل تغيير را مخفي كند تا ب-

  باشد.
  صفات كيفي كه بايد به آنها برسيم بايد از طريق يك سري تاكتيك هاي معماري خوش تعريفي به آنها دست بيابيم -
  معماري هيچ وقت نبايد به يك ماژول خاص از ابزارات و محصواالت تجاري وابسته باشد-
بر است چون اگر آن ابزار تغيير بكند كال سيستم ما هم تغيير پيدا ميكند مثال به يك سخت افزار خاص وابستگي داشته باشد  اگر وابسته باشد هزينه-

اه اندازي رآن وابستگي بايد تعريف شده باشد تا يك حدي باشد كه اگر مدلش عوض شد بتواند با كمترين هزينه و اثر  دوباره سيستم بتواند خودش  را  
  كند.
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ه ب ايد كاري كنيم كه ماژول ها كه داده توليد ميكنند از ماژول هايي كه داده مصرف ميكنند جدا باشند اينها نكته هاي توليدي است كه نا راب-
MOdifablity  ميرساند اگر جدا باشند اگر ماژول تغيير كند كمترين اثر را روي ماژول بعدي كه داده را مصرف ميكند خواهد گذاشت  

مي كه داريم طراحي ميكنيم قرار است پردازش موازي انجام بدهد يك سري پرسه يا تسك هاي تعريف كرده باشد كه اينها براحتي بتوانند اگر سيست-
هاي مختلف اجرا شوند يعني از همان اول بايد معماري توزيع شده را ديده باشيم موازي كه ميگويد بايد پردازش توزيع شده را در  Processorروي 
  ري بتوانيم ببينيم.معما

  معمار بايد يك تعداد كمي از الگو ها ارتباطي ساده را مشخصه بندي كند.-

  فصل دوم 
  در اين فصل تعريفهاي رسمي از معماري نرم افزار رو خواهيم داشت. 

رو نشون ميده. سوالي كه مطرح  ATMاين اساليد يك معماري خيلي ساده از يك 
ن آنها ياست اينه؟ آيا اين دياگرام يك معماري است؟ معماري يكسري كامپوننت و كانكتورهاي بين آنهاست. در اين تصوير چهار كامپوننت و ارتباط ب

  نشان داده شده است. حاال سواالتي كه مطرح ميشود:
 ماژول، تابع و ...)ماهيت اين المنتها چيست؟ (پروسس، كالس، شي،  -

 وظايف اين المنتها چيست؟ -

 نحوه اتصال بين آنها چيست؟ -

 اهميت طرح و جانمايي المنتها چقدر است؟ -

 عمليات زمان اجراي اين سيستم به چه صورتي است؟ -

  تعريف معماري رو اينجا ميبينيم. 
ين المنتها ا خصوصيات قابل مشاهد، عناصر نرم افزارز سيستم هستند كه ا ساختارهايي اساختار يطراحي نرم افزار براي يك برنامه يا سيستم محاسباتي، 

  دهند.را نمايش مي ارتباط بين آنهاو 
  خصوصيات قابل مشاهد از بيرون براي يك المنت يا كامپونت به شرح زير است:

  هاي ديگر قابل مشاهد است. خصوصيات و فرضياتي براي المنت كه توسط المنت
 هاي قابل دسترسي به اين المنت چيست.دهد و واسطههايي را ارائه ميساين المنت چه سروي -

 كارايي اين المنت چقدر است. -

 روشهاي مقابله با خطا و شكست المنت چگونه است. -

 منابع به اشتراك گذاشته شده توسط المنت چيست؟ -

شود فقط نحوه استفاده از آن را بيان كاري ندارد كه چگونه توليد ميكند. معماري نرم افزار به صورت ذاتي اين ويژگيها را به صورت انتزاعي بيان مي
  كند.مي

  هر سيستم فقط يك معماري دارد.
  تواند داراي چند ساختار باشد. يك معماري مي

  شود.ارتباط بين اجزا در معماري به صورت انتزاعي تعريف مي
ي صحبت نمي كند. بلكه متدهاي ارزيابي طراحي نرم افزار اين مورد را بررسي خواهند تعريف ارائه شده براي معماري در مورد خوب يا بد بودن معمار

  كرد.
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 كدام موضوعات در حوزه معماري هستند؟ موضوعات حوزه معماري موضوعاتي هستند كه در سطح انتزاعي طراحي نرم افزار براي ما مهم هستند. هر
  المنتها نباشد.  موضوع در سطح معماري هست اگر مربوط به موارد داخلي

 شود.كارايي بخشي از معماري است كه به عنوان يك صفت كيفي معماري مطرح مي -

 ها را براي طراحي نمايش دهد در حوزه معماري است. رفتار يك المنت در حدي كه رابطه آن با ساير المنت -

ي ها با چه سرعتدهد. اينكه با كدام الگوريتم پياده شود معماري نيست اما اينكه بر اساس وروديبه عنوان مثال يك ماژول كار مرتب سازي را انجام مي
  تواند كار را انجام دهد اين معماري است. و كارايي مي

  
 كنيم. سپس با انتخاب يك پترن معماريدهد. ما يك رفرنس مرجع ايجاد ميميما ميخواهيم اين ديگارام رو بررسي كنيم. كه معماري سيستم رو توضيح 

كنيم. با بررسي بيشتر و ايجاد تغييرات در رفرنس طراحي به يك  معماري نرم افزار و نگاشت و تركيب اين دو باهم به يك رفرنس طراحي دست پيدا مي
هاي مختلف اين دياگرم رسيم. حال قسمتدهد كه چگونه به معماري نرم افزار ميشان ميشود. اين دياگرام نرسيم و از روي آن سيستم طراحي ميمي

  شود.بررسي مي
شود. يك پترن معماري توصيفي از عناصر و نوع ارتباط آنهاست به اضافه مجموعه ما اصطالحي به نام پترن معماري داريم كه به آن استايل هم گفته مي

تفاده از آنها. پترن معماري تعريفي مشابه معماري نرم افزار دارد ولي در اصل پايه و پيش نياز معماري است. يعني براي ها در هنگام اساي از محدوديت
  ايجاد يك معماري نرم افزار ابتدا نياز به انتخاب يك پترن معماري است. 

 client-server ،layered ،data-centered ،share data ،object orientedبه عنوان مثال:  -

مد نظر است كه باهم ارتباط  clientو ديگيري به عنوان  serverشود دو نوع المنت يكي به عنوان صحبت مي client-serverبه عنوان مثال وقتي از 
  ارائه دهنده سرويس است. serverدرخواست سرويس كرده و  clientدارند و 
 موضوعات بحث نشده در پترن: -

o ميان آنها در طول اجرا ها و ارتباطتعداد المنت 

o ها در طول اجرا رفتار المنت 

o پيكربندي و پياده سازي 

كنند ولي خودشان معماري نيست بلكه انتزاعي هستند براي دسته اي از معماري ها. به عنوان مثال هايي را روي معماري تعريف ميها محدوديتپترن
  گيرد. هاي الزم براي معاماري تعريف شده و مد نظر قرار ميي و محدوديتشود نوع پياده سازانتخاب مي client-serverوقتي پترن 

  دهند اين است كه هر كدام براي يكي از صفات كيفي مناسب هستند.ها ارائه ميهاي كاربردي كه پترنيكي از مهمترين جنبه
  به صفات  كيفي است. كند تصادفي نيست و بر اساس ميزان اهميت رسيدنچرا يك معمار يك پترن را انتخاب مي

ك رسانند. به نوعي كه هر پترن يها ما را  به درجه بااليي از امنيت ميكنند. بعضي از پترنهايي را براي بهبود كارايي معرفي ميها راه حلبعضي از پترن
ابل ل پترن اليه بندي كارايي را باال برده در مقهاي ديگر ممكن است كمتر شوند. به عنوان مثاويژگي را بيشتر توسعه و گسترش داده و در مقابل ويژگي

  ممكن است امنيت سيستم را پايين بياورد.
  دهد.انتخاب يك پترن معماري اغلب اولين و اصلي ترين تصميمي است كه معمار انجام مي

ندي وظايف و عملياتي است كه بايد انجام هاي قابل انجام به اضافه جريان داده بين قطعات است. يا مدل مرجع تقسيم بمدل مرجعي تقسيمي عمليات
  هايي كه بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمليات را انجام داد. شود و جريان داده
o  .يك تقسيم بندي استاندارد از يك مساله شناخته شده با چندين قسمت 

o  كامپايلر وDBMS هاي شود و روي ماژولسئوليت تعيين ميمعروفترين مثال براي رفرنس مدل هستند. در اينها يك سري وظايف و م
 كند.براي تعريف جداول بررسي مي DBMSنرم افزاري تمركر نمي كند. مثل مواردي كه 

o  .رفرنس مدل يك معماري محسوب نمي شود 

  شود وظايف را شناخت. هايي داريم و از رفرنس مدل ميشود فهميد چه المنتاز پترن معماري مي
  هاي ميان المنت ها. هاي نرم افزار و جريان داديك معماري مرجع يك مدل مرجع است كه نگاشت شده روي المنت
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o ها وظايف و المنتfunctionalityدهند.هايي كه در رفرنس مدل تعريف شده اند رو انجام مي 

o معماري مرجع معماري نهايي نيست ولي خيلي هم از آن دور نيست 

o map  تواند توسط چندين المنت انجام شود يا يك المنت مدل به پترن لزوما يك به يك نيست. يك عمليات ميكردن رفرنس
 تواند در چندين عمليات شركت داشته باشد.مي

  چرا بحث معماري مهم است؟
 كند.ها را مديريت و هندل ميمعماري پيچيدگي -

 يمبا استفاده از معماري گفتگويي بين استك هولدرها ايجاد ميكن -

o نيازمندي و نگراني ها 

o زمان 

o بودجه 

 تصميمات اوليه طراحي -

o هاي پياده سازي و پياده سازهامحدوديت 

o ساختار سازماني 

o پيش بيني صفات كيفي مد نظر براي سيستم 

o امكان تصميم گيري در خصوص مديريت تغييرات 

o (كاهش ريسك) كمك به توليد نسخه اوليه 

 فاده مجدد توليد ميكندمعماري يك مدل قابل انتقال و قابل است -

o ايجاد خط توليد نرم افزار 

o توان ها را ميكنند و همه اين مولفهشوند و به هم متصل شده و يك سيستم را ايجاد ميها كه توليد ميايجاد نرم افزار بر پايه مولفه
 هاي ديگر استفاده كرد. در پروژه

o  صورت اتوماتيكمستند كردن معماري در ساختار قالب ايجاد ساختار به 

o پايه اي براي آموزش 

 يك مدل زمان اجرا كه خود سازگار بوده و هم قابل پيكربندي است.  -

  معايب و مشكالت معماري
  شود:ديدن تغييرات در معماري در همه موارد قابل دستيابي و رسيدن نيست و بايد ديد در كدام سطح تغييرات اعمال مي

 هاي مرتبط به اين كامپوننت نيز تاثير بگذارد. محلي (در يك كامپوننت): تغيير در يك كامپوننت ممكن است در كامپوننت -

 محلي نباشد (در چندين كامپوننت): اگر تغييرات دامنه اش غير محلي است بايد تمهيدات و عوامل موثر آن مد نظر باشد. -

 تغييرات معماري -

o ي بسيار سخت و غير قابل انجام است.تغييرات در سطح كل معمار 

o .با استفاده از يك معماري ممكن است به بعضي از صفتهاي كيفي برسيم و به برخي از صفتها نيز نرسيم 

  مقايسه معماري نرم افزار و معماري سيستم
 فزار را.بيند و هم سختت امعماري نرم افزار جزئي از معماري سيستم است. معماري سيستم هم نرم افزار را مي -

هاي نرم افزاري جديد ايجاد كرده و با توان سيستمهايي كه موجود است بايد استفاده كند ولي در معماري نرم افزار ميمعماري سخت افزار از سيستم
  استفاده از آنها سيستم را طراحي كرد. 

  هاي معماريساختارهاي معماري و ديد
  هاي اوليه را داريم:يك سري طرحدر ساختار ساختمان سازي و معماري ساختمان، 

 نقشه -

 نماهاي مختلف از ساختمان -

 برق كشي -

 لوله كشي -

  گيرد.در معماري نرم افزار هم همين است. چندين ساختار و ديد از سيستم در اختيار ما قرار مي
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اري نرم افزار داريم، چندين ديد نيز در كنند. يعني همون طور كه چندين ساختار در يك معمهر كدام از اين ديدها يك تك موجوديت را مشخص مي
سازد دهد. به عنوان مثال برقكار ساختمان كه ساختار برق را ميسيستم و معماري آن وجود خواهد داشت. تمركز روي هر ساختار يك ديد به شما مي

  ولدرها از سيستم دارند.ها ديدهايي هستن كه استك هViewبيند. در نرم افزا هم همين است. تنها ديد برق ساختمان را مي
  

 ساختار و ديد

  هاي زير وجود دارد. ساختار يك مجموعه از عناصر به هم پيوسته و ارتباط بين آنها است. كه براي هر ساختار ويژگي
 هاي ساختارانواع المنت -

 ارتباطات بين المنت ها -

 هاي لغوي روي ساختارهامحدوديت -

 داردمعاني دياگرامهايي كه براي ساختار وجود  -

 اصول و راهنماهاي در مورد ساختار -

 هدف اين ساختار و مورد استفاده ساختار -

view شود. يك نمايش يا ارائه مجدد از معماري نرم افزار است بر اساس يك ساختار كه توسط معمار نوشته شده  و توسط استك هولدرها خوانده مي
  مربوط به آن ارائه شود. viewستك هولدر كار داريم بايد يك نمونه از ساختار است. يعني بر اساس اينكه با كدام ا

  شود.مستند مي viewمعماري نرم افزار توسط چندين 

  
  ) داريم Structureسه دسته ساختار (

1. Module 

2. Component and Connector 

3. Allocation 

بيند. دسته سوم ارتباط بين سيستم و محيطي بيند. دسته دوم ساختار اجرايي سيستم را ميمي Code Baseساختار دسته اول سيستم را به صورت 
  شوند كه بررسي خواهد شد.كه قرار است سيستم پياده سازي شود را ميبيند. هر كدام از اين دسته خود به چندين زير دسته تقسيم مي

Viewشود كه توضيح داده خواهد شدورد فرعي تقسيم ميهاي موجود در سيستم نيز به چهار دسته اصلي و يك م  
   ياد آوري :

ين كه ا است ، تشكيل شده از يك يا چند ساختار از سيستم،  يك برنامه يا سيستم محاسباتي  ، ) : معماري نرم افزار رسمي و اصلي(تعريف معماري نرم افزار 
  ل شده است . تشكي قابل رويت اين عناصر از بيرون و ارتباط بين عناصر ساختارها از عناصر نرم افزاري و ويژگي هاي

ا تلي را طي مي كنيم تمام بحثهاي در اينجا اشاره دارد به اين كه معماري خودش يك ساختار است ، طبق روال اين كتاب ابتدا با ساختارها آشنا مي شويم و مراح
محدوديت هاي آنها را مشخص سيستم را كشف مي كنيم و ارتباط بين انها و  ) Architectur Pattern به معماري ميرسيم ، در واقع  الگو هاي معماري (َ

ميرسيم و با الگوهاي معماري به معماري مرجع ) تقسيم وظايف ميكنيم و با نگاشت مدل مرجع برروي Refrence Modelميكنيم  و براساس مدل مرجع (
  بهبود آن معماري نرم افزار نهايي را توليد مي كنيم و بعد به سيستم نهايي ميرسيم .

 با توجه به اين كه معماري نرم افزار يك يا چند ساختار مي باشد در اينچا به تعريف ساختار اشاره ميكنيم:

  
Structures and Views (cont)  

Structure  :  مشخص كنيم : جزييات راساختار ها ما مي توانيم اين اين براي هر يك از  پيوسته از عناصر و ارتباط بين آنها ميباشد .ساختار يك مجموعه بهم  
  انواع عناصر _
  انواع روابط _
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  (محدوديت هاي معنايي برروي عناصر)  مجموعه اي از محدوديت نحوي _
  (مفاهيم چينش و نمودار) معناشناسي نمودار _
  (منطق و اصول حاكم براين ساختار) و دستورالعملمنطق، اصول،  _
  براي چه اهداف آن مفيد است _
 

  ساختار هاي اصلي كه ما داريم  عبارتند از : 
1. Module Structure 
2. Component and Connector Structures 
3. Allocation Structures 

معماري هم از ......   و كشي لوله –كشي  برق  - داخلي دكور–پي  -فنداسيون –داخلي  نماي –مثل يك ساختمان كه چندين قسمت داره مثل : نماي بيروني 
  يكسري ساختار تشكيل شده است .

View  :   از بيرون يك وقتيStackholder  به يك ساختار خاص از سيستم نگاه مي كند و همه (ذينفع) به معماري ما نگاه ميكندstackholder  ها به همه
  است .   viewساختارها كار ندارند ، ار يك ديد خاص به سيستم نگاه ميكنند ، ديدي كه انها دارند يك 

خوانده ميشود ،  Stackholderيك نمايش مجدد از معماري نرم افزار براساس يك ساختار كه توسط معمار نوشته شده و توسط  View طبق تعريف در كتاب 
روش نمايش معماري است ، در واقع آخر سر كه ميخواهيد معماري تان را بر روي  يكخاص ايچاد مي شود و  Stackholderبه ازاي يك  Viewپس يعني 

  است. مستند شده  Viewبراساس يك سري معماري  نرم افزار يك مي كشيد ، پس ها   Viewكاغذ بياوريد ، براساس  
  سيستم لوله كشي ساحتمان را ميبيند و .... از معماري ساختمان  وقتي به ساختمان نگاه ميكند ، )  Stackholderيك لوله كش (،    مثال در ساختمان

  داريم :  Stackholderتا  5ها را پوشش مي دهد و   Stackholderداريم كه همه   Viewنوع  5ما 
  سازمان توسعه نرم افزار  .1
  بازار  .2
  مشتري  .3
  كاربر نهايي .4
  پشتيباني سيستم  .5
ها كار داريم ولي به همه جزييات كار نداريم ، مثال ما به عنوان كاربر نهايي از ساختمان    viewنمي شوند ، ما با همه   Matchها يك به يك با هم   viewهمه 

   Stackholderنداريم ،يعني هر  استفاده مي كنيم ودر ساختمان زندگي مي كنيم ما از همه عناصر ساختمان استفاده مي كنيم ولي با همه جزييات انها كاري
 خاص كار دارد . viewبه ديد خود با 

Categorization of Structures   
  در اين قسمت به بررسي ساختارهاي اصلي مي پردازيم .

Orthogonal :  ،  اين طيقه بندي  ساختارهايModule Structure  وComponent and Connector Structures  وAllocation 

Structures   هم هستند ، يعني اين سه دسته با هم نقاط مشترك دارند ، يعني اين گونه نيست كه يك ساختار فقط متعامدModule   باشد و با
 كاري نداشته باشد ، اين سه ساختار با هم همپوشاني دارند و در طول هم هستند . Component and Connectorساختار 

  
 
 
  

Module Structures . 1 
  

.  مطرح استو نحوه اي چينش بين آنها  شانانواعو ارتباط بين آنها ، اهداف ،  كه واحد هاي پياده سازي ميباشند هستند  ما ماژول ها  المنت هاي در اين ساختار 
هاي  Stackholderبراي نمايش مي دهد و ساختاري كه يك برنامه نويس بايد ان را ببيند ، در نتيجه براي يك سيستم را   Codeشيوه مبتني بر  ماژول ها 

  )Code base( .وجود دارد  Viewتيم توسعه نرم افزار يك 
مسوليت هاي هر ماژول و  اختصاص مي دهد  ماژول يك به را  مثال براساس يك ورودي يك خروجي بدهد  فعاليتهاي  و كارهاي كه بايد سيستم انجام بدهد
  كاربردي مختص به خودش را انجام  مي دهد .

  در مورد چگونگي  نتيچه كار نرم افزار در زمان اجرا وجود دارد .تاكيد كمتري در اين ساختار 
  : زير پاسخ بدهيم به سواالت  مي دهد كه  ساختار ماژول به ما اجازه

  هر ماژول چه كاري انجام ميدهد ؟ چيست؟ ها از ماژولمسئوليت عملكردي اوليه اختصاص يافته به هر يك 
  ؟ي مجاز به استفاده از يك ماژول هستند ي ديگرنرم افزار ر هاي عناص كدام

  ؟كنند ، كدامند استفاده ي كه بتوانند از اين مازول نرم افزار هاي ديگر
 پسر به پدر از – گرايي شي بحثهاي –) بري  ص (به عنوان مثال، ارثييا تخصتعميم و  از طريق روابطبا يك ديگر چه صورت است ؟   هاي ماژول ارتباط بين 

specialization – پدر به پسر از generalization   
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Component and Connector Structures . 2    اتصال -مولفه  

 )هستند ها مولفه بين ارتباطي وسايل –منطقي از محاسبات و كانكتورها (اتصاالت هستند كه واحد هاي  مولفه هاي زمان اجرادر اين ساختار المنت هاي  ما 
  )Run Time( در اينجا تعامل و فعاليتهاي زمان اجرا را مي بينند .  . ميباشند 
  كه  به سواالت زير پاسخ بدهيم :  كمك ميكند  اتصال –مولفه ساختار 

  بين آنها چگونه است ؟) تبادل داده ( تعامل وهستند ي هادر سيستم چه چيز  اجزاي اصلي اجراي
  مخزن داده هاي كه به اشتراك گذاشته اند كدامند ؟

  هاي از سيستم كه كپي ازشون ايجاد شده كدامند ؟ بخش
  پيشرفت دادها و جريان داده ها از طريق سيستم چگونه است ؟

  كدامند ؟ به صورت موازي اجرا مي شوند ،بخش هاي از سيستم كه 
  چگونه ساختار سيستم در زمان اجرا مي تواند تغيير كند ؟ 

 . داريم  اتصال –پس هر چيزي در مورد زمان اجرا ، جريان داده و تعامل بين مولفه ها  را در ساختار مولفه 
 

Allocation Structures . 3   تخصيص  

  المنت هايي كه در محيط پياده سازي خارجي ما وجود دارد را نشان ميدهد .   و نرم افزاري بين المنت هاي  تخصيص ارتباط  ساختار
 )Hradware -ارتباط بين سيستم و  محيط پياده سازي ، يعني افراد و سخت افزار محيط پياده سازي .(افراد 

  پاسخ به اين قبيل پرسش ها :
  چه المنتي روي كدام پروسسر يا پردازنده ما اجرا مي شود ؟

در طول   …/hard / Data storageاي كه برروي هر المنت هستند در طول فازهاي توسعه ، تست در كجا ها ذخيره مي شوند ؟ چه داده اي روي فايل ه
  فازهاي توسعه ، تست  سيستم ، ذخيره مي شود ؟ 

 روي آن انجام دهند ؟چه المنت هاي نرم افزاري را به چه تيم هاي نرم افزاري اختصاص مي دهيم و قراره چه كارهاي بر 

  : بخش زير مي باشنداين سه ساختار كه براساس آنها سه تصميم گيري ايجاد مي شود شامل در طراحي معماري  
  ساختار بندي شده است ؟ سيستم چگونه براساس واحد هاي كد (ماژول ها )

  تعامالت بين اين عناصر (اتصاالت )  ساختار بندي شده است ؟سيستم چگونه براساس رقتار مجموعه اي از عناصر در زمان اجرا (اجزا) و 
  ساختار بندي شده است ؟ ، و غيره)توسعه تيم، شبكه، سيستم هاي فايل، پردازنده، سيستم چگونه در ارتباط با بخش هاي غير نرم افزاري ( به عنوان مثال

  
1. Module Structure 
• Elements    شيوه  ماژول ها يك  ) . سازيپياده واحد هاي ( ماژول   :عناصرCode Base  . از سيستم را در نظر ميگيرند 

• Specifies    مشخصات –ويژگي ها  :   

 . فعاليتهاي فاكشنالي كه اين ماژول ها استفاده مي كند  
 . المنت هاي ديگه كه اجازه دارند از اين ماژول استفاده كنند  
  و تخصيص تعميم روابطمشخص كردن ارتباط بين ماژول ها كه 

  براي ما كم اهميت است .  viewفعاليتهاي زمان اجرا در اين  •
   

1. Decomposition Structure 1 
 .ساختار تجزيه مهم ترين ساختار معماري نرم افزار است ، يعني معماري نرم افزار حتي در ساده ترين سيستم حتما داراي ساختار تجزيه است 

Elements    ساختار سلسله مراتبي ، يعني هر ماژول به چه ماژولهاي ديگري متصل است .با  ماژول   :عناصر 

 Relations   يا اينكه اطالعات را باهم به اشتراك ميگذارند .ماژول زير مجموعه ماژول ديگر است   :  ارتباطات ،  
Functional Example    يا در چه حوزهاي كاربرد دارد اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد:  

ار تجزيه امكان ه از ساختقابليت تغيير در سيستم ، تضمين اينكه تغييرات ، حداقل اثر را روي ماژول داشته باشد ، اندازه گيري قابليت تغيير در سيستم با استفاد 
  اد تغيير ، حداقل اين تغيير وجود داشته باشد .پذير است ، اينكه ما بر طبق اين ساختار چگونه مازول ها را چيديم كه در صورت ايج

استفاده مي شود و در ساختار هاي مستند سازي ، طرح هاي تست و مجتمع سازي  (طراحان و برنامه نويسان ) اغلب يه عنوان پايه اي براي سازمان پروژه توسعه
 سيستم مشاركت دارد و استفاده مي شود .

 عماري ، ساختار تجزيه است .مهم ترين سند يا مستند يا ساختار م

 
2. Uses Structure 1  

Elements    ماژول ها، روش ها    :عناصرProcedureاي كه مازول ها روي ان با هم تعامل دارند يا از طريق آنها باهم ارتباط دارند ، واسط هاي   ، و يا منابع
  بين ماژول ها 
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 Relations     ارتباطات:  uses  نشان ميدهد چه ماژولي از چه ماژول ديگري استفاده مي كند مثل خط  توليد يعني مرحله يك (ماژول اول ) به درستي انجام
ول : ماژول اول صحت رمز را تاييد مي كند و در صورت تاييد ماژول اول ، ماژ ATMشود تا مازول دوم بتواند از ان استفاده كند و كارش را انجام دهد (مثل دستگاه 

  .دوم اطالعات حساب مثل مانده حساب را در اختيار كاربر مي گذارد )
Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  

 اجازه مي دهد تا توسعه تدريجي / افزايشي داشته باشيم .
3. Layered Structure 1 

Layered structure    يك زير مجموعه از ساختارUses  . است  
Elements    اليه ها ، هر اليه يك مجموعه بهم پيوسته از قابليت ها (فانكشناليتي هاي)مرتبط به هم هستند .   :عناصر  

 Relations     هر اليه يك سطح انتزاع براي اليه قبلي و بعدي ايجاد مي كند و اليه   :ارتباطاتn   ميتواند از سرويس هاي اليهn-1 . هر ماژول استفاده كند
د اينكه يك ماژول بايد توليمازول ها هم سطح هم هستند يا برخي زير مجموعه يك ماژول ديگر است يا ارث بري و يا فقط براي استفاده بهم متصل شده اند ، اينكه 

  شود تا مازول ديگر استفاده كند يا نوليد بشود . 
Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  

است  ،  وقتي مي خواهيم   Portabilityاليه ها اغلب  براي انتزاع طراحي مي شوند كه ويژگي هاي پياده سازي را از اليه هاي زيرين پنهان كنند كه همان قابليت 
 زيعني قابل حمل بودن سيستم را نشان بدهيم ، بايد ساختار اليه اي را نشان بدهيم و اينكه بگيم به چه سخت افزاري و چه سيستم عاملي نيا Portabilityميزان 
 دارد .

  
4. Class Structure 1  

 تحليل شي گرايي

Elements    عناصر:   Class  كالسها  
 Relations     ارتباط بين كالسها ( ارث بري    :ارتباطاتinherits from / يا يك شي از آن است  is an instance ofارث بري و نمونه سازي (  

Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  
بودن سيستم حرف بزنيم بايد از ساختار كالس حرف بزنيم (بحث شي گرايي) ، بحث كردن و دليل آوردن براي اينكه سيستم قابليت   reuseهر وقت راجع به 

ي ها را به صورت افزايش  Functionكرد و بهره برد ، ساختار كالس به ما اجازه ميدهد كه استفاده مجدد دارد و عينا مي توان در سيستم ديگر از آن استفاده 
 اضافه كنيم .

  
2. Component and Connector Structures 
• Elements    مولفه  هاي زمان اجرا (واحد هاي منطقي محاسباتي) و اتصاالت (ارتباط ساير مولفه ها) /    :عناصرConnector   مثل مسير هاي

 Process , DataStore , Replicateمثل   Componentهاي كه بين مولفه ها وجود دارد  و  Busشبكه اي يا 

• Specifies    مشخصات –ويژگي ها  :   

 مولفه هاي اجراي اصلي و چگونگي تعامل انها با هم .  
  مخزن داده هاي اصلي كه بين مولفه ها به اشتراك گذاشته شده است .  
 پذيري ،مقياس پذيري ، دسترسي  كدام قسمت هاي از سيستم كپي شده است در واقع براي رسيدن به برخي مسايل مثل باالبردن دسترسي

 پذيري ، يك نسخه كپي از سيستم ايجاد مي كنيم .

 . جريان داده در سرتاسر سيستم به چه صورت انجام مي پذيرد 

 . چه بخش هاي از سيستم ميتوانند به صورت موازي اجرا شوند 

 . ساختار سيستم چگونه مي تواند در زمان اجرا تغيير كند 
 

Process Structure 2.1   
Elements    عناصر:   processes or threads  فرايندها يا نخ ها  

 Relations     ارتباطات:  attachment ) كه اجازه ارتباط برقرار كردن بين دو فرايند ، فرايندها به صورت همزمان اجرا شوند يا همگام ارتباط بين فرايندها
  )سازي ممانعت عمليات – سازي همگام –(اجازه دادن  )كردن يا خروج ديگري شود  killسازي شوند  يا يك فرايند باعث 

Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  
 ودنب دسترس در  _)  ميشوند انجام موفقيت با زمان واحد در كه فرايندهاي( سيستم كارايي –مهندسي اجراي سيستم (تعداد فرايندهاي كه ميتواند اجرا كند ) 

 د زمان با موفقيت انجام شده اند )واح در كه فرايندهايي(

  
Shared Data or Repository Structure 2.2 

Elements    مخزن ذخيره سازي ، توليد كنندگان داده ، مصرف كنندگان داده    :عناصر  
 Relations     جريان داده   :ارتباطات  
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Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  
 .جامعيت داده ها خوب و اطمينان از عملكرد

 
Client-Server Structure 2.3 

Elements    كالينت و سرور   :عناصر  
 Relations     سرور از طريق توافق بين انها است كه به آن پروتكل مي گويند و زير ساخت تبادل پيامارتباط بين كالينت و   :ارتباطات  

Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  
  جدا سازي نگراني ها (پشتيباني از تغيير پذيري)

 كنند مي فعال موازي سرور يم حالت اين ،در باشد باال درخواستها تعداد يعني باشد زياد سرور يك روي بار اگر –توازن بار (پشتيباني از كارايي در زمان اجرا ) 
- Grid- Sensorد شده براي توازن بار پيشنها افزار نرم معماري( ميابد انتفال ديگر سرور به كالينتها درخواست و ميكنند استفاده داده يا كد مهاجرت لز يا

Vanet -Cloud(  
Concurrency 2.4 

فعاليت ها به صورت همروند انجام شوند و وقتي فعاليت ها همروند اجرا مي شوند با هم تداخل دارند ،  اجازه مي دهد تا كانكتور و جزء اين ساختار .همزماني
 مثال بر سر منابع اشتراكي با هم رقابت ميكنند كه مشكل ناحيه بحراني ايجاد ميكنند و راه حل ان از طريق سمافور ميباشد . 

 
Allocation Structures .3  

 و عناصر نرم افزار در يك يا چند محيط خارجي كه قرار نرم افزار روي ان ايجاد يا اجرا بشود . ارتباط بين نرم افزار •

• Specifies    مشخصات –ويژگي ها  :   

 .  پردازنده هاي كه هر عنصر نرم افزاري را اجرا ميكند  
 .فايل هاي ذخيره شده در هر كدام از المنت هاي نرم افزار در طول فاز توسعه  
  قسمت هاي مختلف نرم افزار به تيم توسعه نرم افزار .انتصاب 

 
Deployment Structure 3.1  

  نشان مي دهد چگونه نرم افزار به سخت افزار انتصاب داده شده است .
Elements    نرم افزار ، سخت افزار    :عناصر  

 Relations     جريان داده   :ارتباطات  
Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  

 .جامعيت داده ها خوب و اطمينان از عملكرد
 

Implementation Structure 3.2  
در محيط هاي  توسعه سيستم ، يكپارچگي سيستم (همه قسمت هاي سيستم را به هم كه معموال ماژول ها هستند نرم افزاري  نشان مي دهد چگونه المنت هاي

  . مي شوند  system File  ،mapبه وصل مي كند) ، مديريت پيكر بندي سيستم  ،  
Elements    فرايند كنترل بلوك يك – برنامه تيكه يك – كد تيكه يك –هر واحد منطقي  (به عنوان مثال : يك فايل     :عناصر - Table (  

 Relations     محل ذخيره سازي   :ارتباطات  
Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  

 در حوزه مديريت فعاليت هاي توسعه و فرآيند ساخت از اين ساختار استفاده مي شود .
 

Work Assignment Structure 3.3 
  . انتصاب مسوليت پياده سازي و يكپارچه سازي ماژول ها به تيم هاي توسعه مناسب  (چه كسي قراره چه كاري را انجام دهد )

Elements    هر واحد منطقي    :عناصر   
 Relations     انتصاب داده   :ارتباطات  

Functional Example   : اين ماژول در چه حوزه اي به درد ما مي خورد يا در چه حوزهاي كاربرد دارد  
م اده مي كنند را هر تيمعمار با استفاده از اين ساختار مي تواند خبرگي مورد نياز در هر تيم را تعيين كند و به جاي اينكه يك  مازولي كه همه دارن ازش استف

كند ، با ابزاري كه اين ساختار در اختيار معمار قرار ،  نقاط مشتركش را مي گيرد و يك تيم ان را پياده سازي ميكند و استفاده كننده جدا گانه آن را توليد 
  بقيه از ان استفاده ميكنند .

ينكه هر تيمي خودش جداگانه آن در واقع ما مي توانيم با استفاده از اين ساختار ، عامليت هاي رايج را پيدا كنيم و به يك تيم منقرد ارچاع بدهيم ، به جاي ا
  را توليد كند .

 ، عناصر ما هر واحد منطقي هستند .  Implementationو    work Assignment در اين دو ساختار 
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Categorization of Structures(summary) 

  
 

Notes  : نكات  

م تهر ساختاري براي خودش به درستي استفاده مي شود ولي همه ساختارها در همه پروژه ها استفاده نمي شوند يعني اينگونه نيست كه در يك سيس •
ج تارها احتياساخنرم افزاري ، همه ساختارها را معرفي كنيم يا همه ساختارها را داشته باشيم ، در واقع نسبت به نياز سيستم نرم افزاري ما به بعضي از 

 داريم ، بعضي اوقات سيستم را با يك تك ساختار انجام ميدهيم . مثل ساختار تجزيه 

 ساختار ها مستقل نيستند و بايد با هم در نظر گرفته شوند . •

  تواند مي اتصال –به عنوان مثال ارتباط مازول با مولفه many to many    يعني يك مازول از ساختار مازول مي تواند يك يا چند كامپوننت  (باشد
كه يك ماژول معرفي كنيد   Decomposition Structure ساختار در توانيد مي يعني ، برعكس يا و كند سازي پياده اتصال –را از ساختار مولفه 

 را مازول ساختار از ماژول چندتا كه كنيد اجرا اتصال –اجرا كند يا يك پروسس از ساختار مولفه    اتصال –اين مازول چندتا پروسس را از ساختار مولفه 
 ). كند درگير

 . برخي از ساختارها مي توانند در برخي از سيستم ها مشابه باشند 

  ما يك  مثالده باشند درون يك ساختار تكي ) ش تركيب ممكن اتصال –برخي از ساختار ها مي توانند تركيبي باشند (براي مثال همه ساختارهاي مولفه
و يك ساختار داريم كه هر المنتي از آن خودش براي خودش يك ساختار دارد ، مثال يك  سيستم داريم و يك ساختار براي آن معرفي كرده ايم با 

از نوع پروسس و يك المنت ديگر از نوع  همزماني است  المنت يك از تركيبي اتصال – مولفه ساختار اين خود ، ايم كرده معرفي  اتصال –ساختار مولفه 
 شده معرفي براش سرور –يك ماژول معرفي ميكنيم كه هر يك از المنت هاي ان خودش يك ساختار كالينت  Decompositionيا در يك ساختار 

 . است
 
 

Relating Structures to Each Other  : ساختارها بهم مرتبط هستند  

هاي يك ساختار مي توانند به المنت هاي به ما ميدهند اما از همديگر مستقل نيستند ، المنت  سيستم(پرسپكتيوهاي ) متفاوتي از  ديدگاه هاي ساختارها ،  اگر چه
 ساختار ديگر متصل باشند و بايد در مورد داليش بحث و گفتگو شود .

 اشتنگ اجرا زمان در اتصال –مولفه  ساختار قطعه (كامپوننت )در يك، چند يا يك بخشي ازيا   يك ممكن است به تجزيه در يك ساختار يك ماژول به عنوان مثال،
)map(   شده باشد. 

 .است چند به چند   many to many نگاشت به طور كلي،
 

4 + 1 View Model of Architecture    
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  )فرعي   viewاصلي و يك   view 4يعني (
است ، تمايش مجددي از معماري كه توسط معمار نوشته مي شود و توسط ) نمونه از معماري  instanceيك انتزاع (  viewدر ابتداي جلسه گفتيم كه 

stackholder  . ها خوانده مي شود  
 
   Logicalدارند ، اشياء و يا كالس در  "انتزاعي كليد": اشياء و كالس ها، عناصر كه  منطقيObject Oriented هستند.  
  )منطقي ديد ميشود كنيم نگاه معماري به ماژول ساختار ديد از وقتي –  module view(نمايش ماژول  

  
 Processآدرس بندي همزماني و توزيع قابليت عمليات ها به صورت همزمان / همروند كه در سيستم انجام مي شود . فرآيند :  

  )فرآيندي ديد ميشود كنيم نگاه معماري به  اتصال –ديد ساختار مولفه  از وقتي – view component and connector اتصال –(نمايش مولفه  
  

 Developmentسازمان ها از ماژول هاي نرم افزاري، كتابخانه ها، زير سيستم هاي، و واحد هاي توسعه را نشان مي دهد.  توسعه :  
  )توسعه ايبه معماري نگاه كنيم ميشود ديد   انتصاب  ساختار ديد از وقتي – allocation viewانتصاب (نمايش 

  
 Physicalالمنت ها چگونه به :  فيزيكيcpu   ها وnode   ها ي(گره ها ي) ارتباطي متصل شده اند . در اينجا هم ديدallocation view   داريم و هم ديد

deployment view  
  

  )فيزيكي ديد ميشود كنيم نگاه معماري به  استقرار و انتصاب ساختار ديد از وقتي – allocation view & deployment(نمايش انتصاب و استقرار  
  

 Scenariosسناريوها  :)use Case   اين ) دياگرام هاview   ها خودشان براي نمايش بهStackholder  . ها ي مختلف ارايه داده ميشود  
  

  ، معماري  معرفي  ميشود .   view 4نهايتا با استفاده از اين 
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  فصل چهارم 
  

 
  چرخه ي كسب و كار را خوانديم -يادآوري: تعاريف

ساختار يا ساختارهايي است يا سيستم محاسباتي كه از يك سري المان تشكيل  -در فصل دوم كه خيلي مهم بود يك تعريف رسمي از معماري را داشتيم
  مي باشد.  قابل ديد اين المان ها (المنت ها) و ارتباطات بين آن هاشده است. خصوصيات 

  سه دسته استراكچر داريم
  Allocation structure ,component & connect structureماژول استراكچر 

هاي  stack holderيا ديدي كه  viewها را نام برديم و گفتيم كه يك نمونه از استراكچر بهش مي گن  viewاز هر نمونه چند مثال زديم و در انتها 
 viewرا خوانديم، يكي از اين  view 4+  1ها را تشكيل مي دهند كه  viewخاص نسبت به استراكچر معماري يا معماري دارند براساس نياز خودشون، 

 Quality اسم فصل جديد ما (فصل چهارم) سناريو بود كه ما در اين جلسه مي خواهيم درمورد اون صحبت كنيم كالً viewهايي را كه خوانديم آخرين 

Attribute  يا صفات كيفي است. از اول جلسه اي كه داشتيم تا االن مدام گفتم كه معماري مهم ترين هدفش اين كه ما رو به صفات كيفي برسونه
 كرد.حاال مي خواهيم ببينيم اين صفات كيفي چي هست و چه جوري مي شد اونها رو نمايش داد. و بيانشون 

 non Functionalيا  Functionalityطبقه بندي كالسيكي كه در مورد نيازمندي ها وجود داره به اين صورت است كه نيازمندي ها را به دو دسته 
ميديم] هست كه درس ن case studyيا غير عملياتي تبديل مي كند. قبالً هم اين رو گفته بودم كه نيازمندي هاي ما يا عملياتي هستند [فصل سوم 

است.   همون خواسته هاي عملكردي مربوط به خود سيستم Functionalيا غير عملياتي هستند اگر خاطرتون باشد ما مي گفتيم نيازمندي هاي 
ايش هسرويس هايي كه خود سيستم بايد ارائه دهد. پاسخ هايي است كه سيستم بايد به ورودي ها بدهد. اون كارهايي است كه كاربر در سند خواسته 

م ر است سيستمي گويد و نياز هست به آن  ارائه شود و يا در كل (لُپ مطلب) كارهايي است كه سيستم بايد انجام دهد. و به خاطر انجام دادن آن ها قرا
اشيم. و بهشون برسيم ايجاد شود. نيازمندي هايي كه ما هميشه در بحث هاي مهندسي نرم افزار يك و دو رو مي ديديم و مي خواستيم اون ها را داشته ب

و كشفشون كنيم با اين روش هاي مشاهده مصاحبه، پرسش نامه و چيزهاي ديگه، اما نيازمندي هاي غيرعملياتي كه اسمش را صفات كيفي هم مي 
تحويل بدهد،   بايد سيستم توانيم بزاريم مستقيماً به عملكردهاي تحويل داده شده سيستم، بر نمي گردد (مربوط نمي شود) دقيقاً اون چيزهايي نيست كه

تعريف  كمستقيماً، بلكه به گونه اي از محدوديت ها گفته مي شود كه توي سرويس ها يا عملكردهايي كه سيستم بايد ارائه بدهد اعمال مي شود اين ي
بتوان  ن است كه از مشخصات پرسنلي  منوجديدي بود كه تا حاال گفته نشده بود. مثالً سيستم پرسنلي را در نظر بگيريد از نيازمندي هاي عملكردي اي

ك ي حقوق را ثبت كند محاسبه كند وضعيت حضور و غياب رو بتواند حساب كند و كليه مسائل مالي ، كه مربوط به پرسنل مي شود را محاسبه كند يا
  آن مي باشد.  Functional اتوماسيون اداري را در نظر بگيريد تمام مكاتبات را بتواند انجام بدهد.ولي اين ها نيازمندي هاي

  چيه؟ non Functionalاما نيازمندي هاي 
يعني اين كه من مي خواهم مستقيم روي عملكرد هايي كه تأثيرگذار نيست (مربوط نميشه)، بلكه محدوديت روشه  non Functionalنيازمندي هاي 

دوديت دسترسي را تعريف كنيم، سيستم من مي خواهم صحبت كنيم، يعني اين كه مي خواهم سيستم من امنيت داشته باشه يعني يك مح
performance  داشته باشد يعني اين كه بتوني به سرعت بهevent  هايي كه وارد سيستم مي شود چه پاسخي بدهي در كوتاه ترين مدت. سيستم

وجود آمد مشكلش حل بشه يعني اين كه قابليت داشته باشد يعني اگر كه اين سيستم من دچار مشكل شد يا خرابي براش به  Availabilityمن بايد 
يفي ك تغيير داشته باشد قابليت استفاده داشته باشد حاال ما شش صفت كيفي براي سيستم داريم چند تا صفت كيفي هم براي بازار داريم و چند صفت

  هم براي خود معماري داريم. كه توي اين فصل راجع به اين ها صحبت مي كنيم. 
  هايي كه داريم فصل مان را شروع مي كنيم.   Functional Requirementها و  Attribute Qualityتعريف از َ خوب پس با اين

يازمندي كه نمطلبي كه اين جا بيان كرده گفته كه در بحث هاي مهندسي نرم افزار سابق اين طوري بود كه ما اول مي آمديم يك نرم افزار را مي ساختيم 
مان  Functionalي ما ايجاد بكنه و برسونه سپس سعي مي كرديم كه بيام اضافه كنيم يا تزريق بكنيم نيازمندي هاي غير را برا Functionalهاي 

  رو، اين ايده منجر شده به فقدان منابع و نهايتاً كيفيت ضعيف يعني اين كار  جواب نمي دهد. بلكه چه راهي درسته؟
رو از همان ابتدا، از همان ابتدا يعني چه؟ يعني از همان سطح معماري، چي رو مثال بزنم آقاي بابايي؟  راه درست اين كه ما بايد طراحي بكنيم كيفيت 

Functional  وnon Functional  وFunction Reotu  ها نيازمندي هايي كه سيستم بايد داشته باشد، عملكردهايي است كه سيستم بايد انجام
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. Functionalچيزهايي كه سيستم به دليل رسيدن به آن به وجود مي آيد. اين مي شود نيازمندي هاي  بدهد. نيازمندي هايي كاربر مي شود همون
  اين همان سند خواسته هاي كاربر مي شود. كه بايد تهيه بكنيم.

ريفشون مي ها محدوديت هايي هستند كه روي اين سرويس ها و عملكردها كه از سيستم مي خواهيم تع  non Functional Requirementاما
مي رسيم كه  هكنيم. مثل امنيت، قابليت تغيير، قابليت استفاده، قابليت تست، كارايي و مانند اين ها. پس با اين صحبتي كه اين جا داريم به اين نتيج

  هستيد. ما بايد نيازمندي هاي كيفي خود را همان اول ببينيم يعني در همان سطح معماري كه شما به فكر ايجاد ماژول هاي سيستم
Component  هايي هستند كه نيازمندي هايFunctional    ياResponsibility  هايي كه اون هفته با هم مي خونديم را فراهم بكنه و براي ما در

 فراهم كنند، همون لحظه بايد نيازمندي هاي كيفي رو هم ببيند اما چگونه اين كار انجام مي شود را در اين درس با هم مي خوانيم. securityواقع 

ائه رقبل از اين كه شروع بكنه مي آيد و نيازمندي هاي كيفي را اسم ببره و يك روش براي نمايش نيازمندي هاي كيفي كه همان سناريوها هستند ا 
   بدهد.

و معماري، گفته فالن  Functionalityيك سري مقدمات را اول ذكر مي كند و پس از يك پيش زمينه اي مي رود سراغ آن، مثل اين اساليد كه گفته 
هست يعني متعامد هستند يعني در طول هم ديگر هستند و يعني هيچي صفت كيفي قابل  orthogonalهاي ما  functionصفات هاي كيفي و 

مي تواند قابل  Functionalityهم ممكنه قابل دسترسي نباشد ، اما ّ Functionalityو ّ Functionalityي نيست با هر سطح مطلوبي از دسترس
  دسترسي باشد به هر روش يا راهي كه مي تواند معماري نباشد. 

هاتون، Function ت كيفي شما محدود مي شود به نمي شه به آن رسيد يعني چه؟ يعني صفا Functionalityصفت كيفي در هر سطح مطلوبي از ّ
خاصي برسيم يعني مثالً اين  Functionalityبعضي وقت ها يكسري عملكردهايي از سيستم مي خواهد كه اون عملكرد مانع اين مي شود كه به يك 

را داشته باشم ولي  Recoveryب بايد بحث هاي بااليي داشته باشم، دسترسي پذيري بااليي داشته باشم خو Availabilityطوري كه اگر من بخواهم 
را به من ندهد يعني همچين چيزي برايش فراهم  Recoveryمن مثالً به گونه اي باشد كه اجازه  Functionalityاگر كه توي بحث هايي كه مثالً 

  نشده باشد من نمي تونم به اون صفت كيفي ام برسم. 
 non Functionalها و  Functionalد. اجازه بديد جلوتر مي بينيد. بعد از طرف ديگه درسته كه ما مي گيم يا حاال البته شايد خيلي مثالم واضح نبو

اجازه نمي دهد به  Functionalو به آن مي رسيم يعني در طول هم هستند ولي بعضي وقتا ّ ها متعامد همديگر هستند يعني هر دو را با هم داريم
ها هم اين جوري نيست  functionفي هم، با هم در تضادند (اين يك بحث جدا است) و مطلب سوم اين كه صفت كيفي خاصي برسيم خود صفات كي

ها رو در بحث معماري مي بينيم و بهشون مي رسيم و بعضي از  functionهامون مي رسيم بلكه بعضي از  functionكه بگيم در معماري به اين 
function سيم و پياده سازي ، يعني اون جمع آخري كه اين جا داريم مي بينيم گفته معماري يك وسيله اي ها رو ما در سطح طراحي بهشون مير

ها به درون المنت ها، اين نتيجه گيري كه دارد مي كند پس اينجا معماري را  functionبراي رسيدن به صفت كيفي با استفاده از ساختاربندي كردنه 
ها درون المنت هاي همون  functionا رو برامون فراهم بكنه چه جوري با ساختاربندي كردن خاص يك ابزراي معرفي مي كند كه صفات كيفي م

  ساختارها.
، پياده سازي و توسعه سيستم  Designحاال اين بحث را بازش مي كنم. ببينيد در اساليد بعدي اين جا اگر نگاه كنيد گفته صفات كيفي بايد در سرتاسر 

كه معماري هم جزء آن است و هم در فاز پياده سازي و هم در فاز استقرار  Designيستم) در نظر گرفته شود. پس هم در فاز و استقرار سيستم (توليد س
ها يا همان صفات كيفي ما هم جنبه  Qualityمطلب بعدي كه گفته اين كه . بايد صفات كيفي را ببينيم رسيدن به صفات كيفي در همه فازها است 

و هم جنبه هاي غيرمعماري. پس اين هم بايد كشفشون بكنيم كه وقتي بحث از يك صفت كيفي مي كنيم ، در سطح معماري مون هاي معماري دارند 
در مورد  (modifiability)به كدوم جنبه اون صفت كار داريم، چون اين صفت جنبه غيرمعماري هم دارد براي مثال قابليت تغيير كه اين جا مثال زده 

ها تقسيم بشن تا بتونيم قابليت تغيير را داشته باشيم اين يك ديد يا جنبه ي معماري گونه است اما درمورد اين كه چگونه  functionاين كه چگونه 
طح س تكنيك هاي كد نويسي را داشته باشيم درون يك ماژول تا بتونه قابليت تغيير رو براي ما فراهم بكنه اين يك ديد غيرمعماري است. يعني در

مي خواهيد برسيد وقتي از ديد معماري مي خواهيد به اون صفات كيفي برسيد بعد به همين ترتيب مثال  modifiabilityبه قابليت تغيير يا معماري 
 زده

  جنبه ي غيرمعماريش چيه جنبه معماريش چيه؟ usabilityمثالً  
يك واسط كاربر واضح داشته باشيم و به سادگي بشود ازش استفاده كرد اين كه مثالً چينش صفحه  usabilityگفته جنبه غيرمعماريش شامل اين كه 

ز فا ات قابل فهم باشد اين كه نوع فونت هات و نحوه ي نوشتنت بزرگ باشه واضح و خوانا باشد اين ها هم جنبه هاي غيرمعماري است يعني شما در
(قابليت دسترسي) مي رسيد ولي اين كه در  usabilityيد اعمالش كنيد از اين فاز كدنويسي و طراحي به طراحي يا در زمان كدنويسي اين رو مي توان

كردن رو فراهم بكنه يا قابليت استفاده  undoاين كه يك سيستم براي كاربرش قابليت كنسل كردن عمليات را فراهم بكنه قابليت  usabilityبحث 
  . (usability)رو فراهم بكنه اين جنبه معماري گونه قابليت استفاده است  مجدد از داده اي كه قبالً وارد كرده

 undoكردن را مي دهد يعني در معماريش چنين چيزي ديده شده است.  Redoكردن يا  undoببينيد شما يك سيستمي داريد كه به شما اجازه 
  ديده شده است.كردن خيلي كار سختيه يعني در واقع قبالً در بحث معماري  Redoكردن يا 
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هاي خاصي كه اگر كه ثبت مي شه  check pointكه مي شه فرض كنيد خيلي ساده يك الگي در يك سيستم مدام گرفته مي شد در ازاي يك 
 كردن كار undoكه وجود داشته باشد يا اين كه اگر بخواهيم،  check pointكرديد شما بتونيد برگرديد به آخرين  undoوضعيت سيستم كه اگر 

كردن بتوني يك تراكنش رو كنسل كني حتي يك تراكنشو كه ما مي  undoخيلي سختيه ، اگر كه فرض كنيم يك تراكنش انجام دادي شما بايد با 
مي كنيم مجدداً يك  Redoگويم تراكنش فعاليتي است كه اگر با موفقيت به اتمام برسد قابل تغيير نيست هيچ وقت اثرش از بين نمي رود يا وقتي 

اريو برمي گردوني يعني اين كه كاري رو كه شما كردين و كنسل كرديم با اين كه شما نخواستينش ولي يك جوري ثبتش كرده و نگه داشته، يا ك
Reuse دهد كردن ديتا يعني اين كه داده هاي را كه وارد كرديم يك تاريخچه از آن نگه داريم و حفظش كرده حاال مي تونه دوباره اجازه استفاده را ب

  اين ها همه مسائل قابل استفاده است. تسهيالتي است كه شما براي كاربر ايجاد مي كنيد.
نش اين ها از جنبه ي چيست؟ از جنبه معماري، يعني اين ها در سطح معماري ديده شده است كه اين كارها را مي شود انجام داد. ولي اين كه چي

 است  usabilityصفحه چه قدر قشنگ باشه و فونت هاش چگونه باشه اين ها در فاز طراحي است يا پياده سازي بعد اين براي 

راجع به هزينه  performanceهاي مختلف بحث  componentال زده گفته ببينيد اين كه چه قدر ارتباط نياز هست بين مثperformanceبراي 
  در مورد زمان كه داره صحبت مي كند  performanceو زمان صحبت مي كند در واقع 

د و براي اين كه توي درس سيستم عامل براي اين مي بينيد كلي روش زمانبندي وجود دار performanceمثالً شما دربحث هاي سيستم عامل در 
  استفاده از حافظه اصلي را ببريد باال. performanceيا  –را باال ببريد مثالً  CPUاستفاده از  performanceكه بتونيد 

مرور مي كنيم وارد سيستم يا يك رويداد كه حاال تعريفش رو تو همين فصل  eventدر مورد زمان صحبت مي كند كه من بتونم  performanceپس 
  كه مي شود من بتونم بهش در حداقل زمان ممكن پاسخ بدهم. 

چيست و جنبه هاي غير معماري آن چيست؟ پس اين كه مي گويد چه قدر ارتباطات نياز هست بدون  performanceحاال ببينيم جنبه هاي معماري 
شده به هر مؤلفه به چه ميزان است  allocateهايي انتصاب پيدا كرده، يا   functionكه چهمؤلفه ها ارتباط بايد وجود داشته باشد اين معماري ، اين 

  هاي معماري گونه اش است.  Functionality،اين 
اشد بو اين كه منابع چگونه به اشتراك گذاشته شدند بين مولفه هاي مختلف اين بار يك بحث معماريه چون اگر بحث اشتراك از منابع وجود داشته 

ي گذارد. تأثير م performanceپس انحصار متقابل در كنارش مي آيد ،انحصار متقابل هم وقتي مياد در زمانبندي شما تأثير مي گذارد. و نهايتاً روي 
  تأثير مي گذارد. اين ها جنبه معماري است.  performanceپس اين خودش روي 

انتخاب شده، معماري نيست اين كه چگونه اين  functionalityمعماري نيست؟ انتخاب الگوريتم براي پياده سازي  performanceحاال چه چيز 
مثال مي زدم من اين ماژول را دارم اين ماژول مي تواند  performanceهست من براي الگوريتم ها را كدنويسي مي كنيم هم معماري نيست. يادتون 

انجام  Functionalityخوب يعني من فقط مي گويم اين چه  order(n)يا  (n)براي من مرتب سازي انجام بدهد در مدت زمان فالن يا پيچيدگي 
  بدهد درسته ؟

را فراهم بكني اين مي شود جنبه غيرمعماري  performanceوريتم مرتب سازي استفاده بكن تا بتوني اين قسمت معماريه ولي اين كه بگويم از چه الگ
آن را از چه روشي بره كه فرض كنيد كه حداقل تعداد تكرار رو داشته باشد يا  For، اين كه اين الگوريتم با چه زباني پياده سازي بكن كه اين حلقه 

 ود جنبه ي غيرمعماري. حداقل زمان را بگيرد اين ها مي ش

ن دخوب پس در كل االن ميگه توي پيامي كه توي اين بخش مي دهد دو جنبه است. دو تا پيغام مي دهد يكي اين كه معماري بحرانيه براي محقق كر
ز صحبتامون از نتايجي كه ايكي  -بسياري از صفاتي كيفي كه سيستم مي خواهد و اين صفات كيفي بايد طراحي باشند و ارزيابي شوند در سطح معماري

ي كند. م به دست مي ياد و نكته اي دومش اينه كه معماري، خودي خود نمي تواند به ثبات كيفي برسد. بلكه اون يك فوندانسيون يا پايه اي را فراهم
  براي دستيابي به اين صفات كه اين پايه هم محقق نمي شه. اگر با ريز جزئيات بهش توجه نشه.

واقع يك فوندانسيون فراهم مي كند كه بتوانيم ثبات كيفي را بهش برسيم. اين جا اومده صفات كيفي رو كه يكسري نكته است را بيان  پس معماري در
  كرده. 

ه لكب معماري و كيفيت ها... صفات كيفي مستقل از همديگه نيستن. و به تنهايي قابل دسترسي نيستند. يعني به صورت ايزوله قابل دسترسي نيستند.
  في. نصفات كيفي كه ما داريم. يك وابستگي مثبت بعضياشون دارن. بعضياشونم با هم وابستگي منفي دارن. يعني يا اثر مثبت رو همديگه دارن يا م

هم  Buildabilityبرسيم به   modifiabilityاين ها با هم اثر مثبت دارند يعني ما هر چه بيش تر با  Buildabilityو  modifiabilityمثبت مثالً 
فراهم مي كنيم ببين بعضي از كتاب ها قابليت ساخت خودشو جزئي  modifiabilityفراهم كنيم بيش تر  Buildabilityمي رسيم يا هر چه بيش تر 

  مي بينند. بعضي از كتاب ها هم نه اون بو به صورت جداگانه اصالً معرفي مي كنند modifiabilityاز 
هم جزء  Buidabilityلي يكمي جلوتر اساليد بعديش فكر كنيم دسته بندي از صفاتش كيفي سيستم رو داريم به عنوان يك صفت كيفي غير اص 

صفات كيفي سيستم هست ولي اصلي هاش نيستند در واقع فرعي اند قابليت ساخت يعني اين كه سيستم خوش ساخت باشد يعني شما توي معماري 
را به راحتي و مستقل از هم ديگر و حتي با زبان هاي مختلف برنامه نويسي مي شه ايجادشون كرد. اين  ماژول هايي رو تعريف كرديد كه اين ماژول ها

كه دقيقاً اين رو ميگه، تا اونجايي كه مي تونيد از هم ديگه مستقل تعريفشون بكنيد تا هر وقت خواستيد بتونيد  modifiabilityمي شود قابليت ساخت 
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را هم برامون فراهم مي كند. اينو  modifiability  ،Buidabilityض كنيد تغيير  بديد يا اضافه كنيد پس رسيدن به اين ماژول ها رو جدا كنيد عو
  (positive correlation)بهش مي گن همبستگي مثبت 

 قابليت اطمينان متضاد يعني چي (در تضادند) يعني رسيدن به يكيشون باعث فدا شدن يكي ديگر مي شود مثالً(conflict)اما همبستگي منفي يا 
را باال ببري  (Availability Reliability)مي آيد پايين هر چي بخواي  Securityرو باال ببري  Reliabilityامنيت است يعني هر چي مي خواين 

security  را مي آورد پايين  
Reliability كنيد  تعريف اسميش اين كه در يك پريود منظمي از زمان به سيستم كه مراجعه ميx%  درست كار كند. اما اين دقيقاً مقابلsecurity 

 Authenticateاست. يعني شما مي خواهيد هميشه درست كاركردن سيستم رو داشته باشيد اما از طرفي ديگر مي خواهيم كه اگر ،كاربري هست كه 
نشده يعني حدس مي زنه كه سيستم كاربر قانوني نيست، و سيستم  پاسخ درست ندهد يعني  Authorizationنشده يعني تعيين هويت نشده و يا 

درست  را نمي    براي داشتن امنيت مجبوريم مواردي را كنترل نماييم كه ممكن است در بعضي مواقع كاربر قانوني را غيرقانوني بشناسد و جواب
  را پايين مي آورد. Reliabilityدهد.امنيت 

مخالف و با تمام صفات كيفي ديگر در تضاد است. يعني كنترل همون شخص كه ببينيد قانوني است يا نه و اين كه  performanceامنيت با  يا مثالً
رو آورده پايين پس صفات  performanceاست توي سيستم پس اين  functionalityسطح دسترسيش چه قدره، زمان ميبرد، كار اضافه غير از ّ

را پايين مي آورد. يعني  securityخودش  Buckupداشته باشيم و وجود  Backupمي گويد  Availabilityگر در تضاد هستند. خود كيفي با هم دي
  كه وجود دارد. Backupدوباره بايد ماژول كنترلي بزاريم روي اون نسخه 

  
  ما سه دسته كلي صفات كيفي داريم،  

  ت دسترسي قابليت تغيير، كارايي، امنيت، قابليت تست و قابليت استفادهصفات كيفي سيستم كه شش تا اصلي داره و قابلي
قيم يعني بيزينس  مست -يك سري صفات كيفي هم داريم صفات كيفي كسب و كار ماست. كه روي معماري اثر مي گذارند مثل زمان تحويل به بازار 

  -مربوط مي شوند به موارد بازار
ري نشان مي دهد . در واقع معيارهاي ارزيابي معماري را نشان مي دهد. يعني اين كه توي چند تا پارامتر سوم صفات كيفي معماري: كه خود معما 

 Architectureها داريم. يكي دو تا هم براي  Businessاساليد براي  3يا  2معرفي مي كنه كه براساس آن نشان مي دهد كه يك معماري كيفيت دارد. 
  سيستم خواهد بود.ها داريم بقيه همه صفات كيفي 

  system Quality Attributesصفات كيفي سيستم: 
بحث بوده سر اين كه اين ها چي ها هستند چه جورين و دسته بندي آن چگونه است. يكسري تعاريف مختلفي تا حاال منتشر شده در  1970از سال 

ي تعريف هايي كه براي صفات كيفي بيان شده است وجود دارد. پس مورد صفات كيفي سيستم اما توي اين كتاب، از ديد يك معمار سه مشكل اصلي رو
بينيم ال بدر اين جا يك تعريفي را ارائه مي دهيم كه همه اين مشكالت را حل نمايد. كه اين روش تعريف صفات كيفي را اسمش رو مي ذاريم سناريو، حا

  مشكالت چي ها بوده اند.
  نيستند. (عملياتي نيستند) operationalتعريف فراهم شده براي صفات كيفي  -1

ابليت ق عملياتي نيستند يعني چي؟ با مثال بيان كرده است گفته شما وقتي مي گوييد يك سيستم قابليت تغيير دارد اين مفهوم واضحي ندارد. چه قدر
يم تغييرات شخص نشده است يعني مي توانم بگوتغيير دارد يعني چي قابليت تغيير دارد؟ يعني به صورت عملياتي بيان نشده است اين كه درصد برايش م

local  داشته باشد ياnon local  داشته باشد در كجاهاlocal  و در كجاهاnon local  هستند و اين تغييرات در زماني بايد اتفاق بيافتند و مطابق با
  يا اجرا است. Runtimeاز پياده سازي يا حتي در زمان اون چه كسي مي تواند انجام دهد آن را؟ مثالً تغيير در فاز طراحي بايد باشد يا در ف

  نيست.  Operationalهم مي تواند تغيير دهد يا خير؟ و صرفاً گفتن اين كه يك سيستم قابليت تغيير داشته باشد  End userآيا كاربر نهايي 
  كار؟ تخصص ؟ روابط دوستي؟مثل اين كه بگوييم اين آدم خيلي آدم خوبيه. يعني چي آدم خوبيه؟ در چه زمينه خوبه؟ 

روش رخ بدهد  failureمشكل دوم اين كه تمركز اين بحث ها روي اين كه اون صفت كيفي به يك جنبه خاصي تعلق دارد. مثالً اين كه اگر گفته يك 
است؟ يعني اين كه اين ها را فقط روي يك جنبه نگاه مي كنند. همه  usabilityيا يك جنبه  securityاست؟ يا يك جنبه  availablyآيا يك جنبه 

  يعني شكست. faltرخ مي دهد.  faltيعني وقتي  -را با هم هيچ وقت نديده، اثر همه را با هم نديده
رخ مي دهد آيا فقط  failure. حاال اگر يك failureيا يك نقص وقتي رخ مي دهد. بررسي نشه و بهش رسيدگي نشود تبديل مي شود به  faltيك 

Availability  را تحت تأثير قرار مي دهد؟ يا نه بر رويsecurity  هم اثر مي گذارد؟ ياusability  هم اثر مي گذارد همه اين هاfailure  را براي
  خودشان مي بينند.

كه رخ داده است چه صفات  failureكه اين واقعه يا  روشي كه مي خواهيم صفت كيفي را تعريف كنيم بايد طوري باشد كه توي اون قشنگ درك بشه
  ديگري هم در آن درگير هست.
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خاص خود شدن رو دارند يعني فرهنگ لغات خودشون رو دارند. مثالً مي گويند در  vocabularyمشكل سوم: هر اجتماعي از اين صفات كيفي 
performance  هاevent   تعريف مي كنيمperformance  ها هميشه باevents  ،ها سر و كار داردsecurity  باAttack  .ها سر  و كار دارد

Availability  باfailure  ها سر و كار دارد وusability  هم باuser Input  سر و كار دارد در حالي كه همه اين ها دارند به يك موجوديت اشاره مي
  كنند.

 Availability، از ديد  (user Input)ز ديد قابليت استفاده اين يك ورودي از طرف كاربر يعني مثالً ببينيد يك شخصي يك دستوري را وارد مي كند. ا
است كه  eventاين يك  performanceممكن است يك حمله باشد و از ديد  securityبشود. از ديد  failureاين درخواست ممكن است منجر به 

يت كار مي كنند. اما هر كدام براي خودشان يك اسمي بر روي آن گذاشته اند. پس يعني بايد بهش پاسخ داده شود. يعني در واقع هم روي يك موجود
  همه آن ها به صورت واقعي اشاره مي كنند به يك رخداد مشترك اما توصيف مي شود در مقوالت متفاوت.

است حال چگونه اين مشكالت را رفع  eventمعادل با همون  Attackها ايجاد شود. كه بگه اين  vocabularyخوب بايد يك مترادف سازي در 
دارند يعني در حوزه هاي مختلف هم پوشاني دارند اين كه  overlapنمايم؟ راه حل دو مشكل اول اين كه عملياتي نيستند و اين نگراني كه اين صفات 

سناريوها از اين جهت و براي اين دو مشكل ما سناريوهاي صفات كيفي رو به عنوان ابزاري براي مشخصه بندي كردن صفات كيفي معرفي كنيم. پس 
اول، مي آيد و سناريو تعريف مي كند كه حاال جلوتر مي گويم كه سناريو چي هست؟ اما راه حل مشكل سوم چي هست بياييم يك توصيف مختصري 

م. يك پايه براي كل صفات كيفي استفاده كنياز هر صفت فراهم بكنيم با توجه به نگراني هايي كه اون صفت ايجاد مي كند و اون توصيف رو به عنوان 
يم نيعني يك فرهنگ لغات مشترك بسازيم و مترادف ها را بنويسيم. پس براي مشكالت اول و دوم قرار است به ازاي هر صفت كيفي سنارويي تعريف ك

  ديگر اينكه حوزه ي كاريش به طور واضح مشخص شود.  شود و operatedتا تعريفش 
پارت دارد به صورت  6قسمت است.  6صفات كيفي: يك سناريوي صفت كيفي يك نيازمندي خاص صفت كيفي است كه شامل  تعريف سناريوهاي

  گرافيكي يك صفت كيفي رو به اين شكل معرفي مي كنيم.

  
ف مي كنه يسناريو در واقع داستانيه كه در بحث هاي فيلم نامه نويسي اولين بار به گوشتون خورده. روالي است كه تعريف مي شود كه يك ماجرا رو تعر 

د انجام م كه بايبا ريز جزئيات. تمام شرايط محيطي نور رو تعريف مي كنه. محل قرار گيري بازيگران، صحنه رو مشخص مي كنه. فعاليت يا رويدادي را ه
مي  نشود را نيز توصيف مي كند و صحبت هايي كه بايد رد و بدل شود، اين مي شود سناريو. مثالً در بحث هاي شبكه يا شبيه سازي مي گويند كه م

ثانيه ارسال شود.  در packetهر كدام در يك نقطه مشخصي چيده شده باشد بعد با يك الگوي خاصي حركت بكند و بعد اين قدر  nodeدونه  nخوام 
تا فايل داشته باشند يعني يك داستان رو تعريف مي كنيم براي شبكه توي يك مدت زمان معين. اين جا هم همين جوريه. اين جا هم يك  nهر كدام 

و يا ... كه  usability يا modifiabilityيا  performanceداستاني را براي يك سيستم نرم افزاري تعريف مي كنيم اما از يك جنبه خاص. از جنبه 
يك رچند تا قسمت توي اون بايد تعريف بكنيم. اول بايد بگويم يك اتفاقي داره مي اُفته. يك تحريك براي سيستم در حال وقوع است. اسم اين تح

stimulus .است  
حريك مي شود يك شرايط محيطي دارد يك نفري يك تحريكي را انجام مي دهد. پس يك منبع تحريك يك تحريك را انجام مي دهد. سيستم وقتي ت

دارد، يك محيطي داره سيستم. تحريك وقتي وارد سيستم مي شود. اين تحريك بر يك جايي  Environmentو يك شرايط خاص سيستم دارد. يك 
توليد مي كند در  Artifactمي شود محصول مصنوعي تحريك، پس تحريك يك  Artifactمي گويند  Artifactاز سيستم اثر مي گذارد. كه به آن 

 Responseاون سيستم، شما به عنوان معمار قراره به اون تحريك پاسخ بدهيد و اين پاسخ رو بايد به گونه اي نمايش بدين. پس خود پاسخ مي شود 
  قسمت داريم براي سناريو. 6، پس بنابراين Response Measureو نحوه ي نمايش پاسخ مي شود 
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مي تونه يك فرد باشد مي تونه يك سيستم كامپيوتري باشد. يا مي تونه هر بازيگر  Entityيك موجوديت مي باشد كه اين اولين قسمت، منبع تحريك: 
  ديگري باشد كه تحريك رو توليد مي كند.

وقعيت يا است يك م conditionاست يك شرايطي است كه بايد در نظر گرفته شود وقتي كه وارد سيستم مي شود. پس يك  stimulusقسمت دوم 
  وضعيتي است كه ايجاد مي شود. كه در اين زمان بايد سيستم بررسي شود. تحريكي كه رخ مي دهد. 

باشه يا در زمان اجرا باشد يا  over Load: تحريك در يك شرايط خاصي رخ مي دهد كه سيستم مي تونه درشرايط Environmentسوميش محيط 
. مثالً Environmentواقع شرايطي كه سيستم در آن قرار دارد و تحريك رخ مي دهد را به آن مي گويند مي تواند هر شرايط ديگري داشته باشد. در 

 safe modeيعني با كم ترين امكاناتش سيستم باال امده است. مثالً  –  degradedيا در حالت  Normal، معمولي overladeدر حالت فعال پركار، 
  Artifactشرايط ديگه اي اين مي شود كه براي سيستم عامل وجود داره يا هر 

– Environment چي؟  
برخي از اثرات در واقع تحريك شدن كه مي تونه كل سيستم باشه يا قسمتي از اون، يعني اون جاهايي كه تحريك روي اون  Artifactقسمت چهارم: 

محصول تحريك است وقتي تحريك انجام مي شود چه  Artifactاثر مي گذارد. ممكنه همه سيستم باشد يا ممكن است بخشي از سيستم باشد. [
  تغييري را ايجاد مي كند و كجاي سيستم خراب مي شود.]

  (تحريك). يعني تحريك= stimulus: پاسخ فعاليتي است كه بايد در نظر گرفته شود بعد از رسيدن Responseبخش پنجم 
 دستكاري شده اين -مله رخ داد. اثر اين حمله مي تواند يك فايلي فاش شده خونده شده[مثالً اگر يك جاي امنيتي باشد تحريك يك حمله است، ح

مي شود منبع تحريك و اون زماني كه سيستم  -شخصي كه حمله را انجام داده –stimulusاون حمله مي شود  Artifactفايل خونده شده مي شود 
حاال سيستم بايد پاسخ بدهد، پاسخي كه سيستم مي دهد (فعاليتي  environmentي شود ٍحمله براش رخ داده كه نرمال كار خود را انجام مي داده، م

  Responseكه در مقابل تحريك انجام مي دهد )را به آن ميگوييم 
اريم د به شيوه هاي مختلفي كه نياز -يعني چه؟ هنگامي كه پاسخ صادر مي شود بايد اين پاسخ قابل اندازه گيري باشد Response measureحاال 

يعني پاسخ خود را بايد به يك گونه اي نمايش بديد مثالً بايد فرض كنيد همون  –Response- Measureبتونيم مشخص كنيم. اين رو بهش مي گن 
اگر  چون measureشما امكان مشاهده اين فايل را نداريد اين پيغام مي شود يك  -حمله رو و من بايد پيغام بدم شما يك كاربرغير مجاز هستيد

دارند و بعضي ها هم  artifactها يك  stimulusنتوانيد پيغام را نمايش بدهيد واضح نيست. بايد تمام جنبه هاي اون سناريوتون واضح باشد، بعضي از 
  داشته باشد. Artifactامكان دارد چند 

  شرايط خاص را بنويسيد.درواقع روش هاي سناريونويسي را ياد مي گيريد و سپس مي توانيد براي سيستم هاي ديگر  
، سناريوهاي جنرال در حالت كلي يعني همه concreteو يك سري سناريوهاي  generalدر كل ما دو نوع ساريو داريم يكسري سناريوهاي جنرال 

ايطي كه باشد تمام شري. يعني براي صفات كيفي خاص تمامي منبع هاي تحريكي كه مي تواند وجود داشته باشد. تمام محصوالتي كه مي تواند داشته 
  هايي كه براي پاسخ ها مي توانيد بدهيد. measureسيستم مي تواند داشته باشد تمام پاسخ هايي كه توانيد بدهيد. تمام 

براي يك سيستم خاصه و يك شرايط خاص يعني مثاله. مثال براي جنرال بخواهيم  concreteچيه؟ سناريوي  concreteسناريوي  -سناريوي كلي
سناريو. حاال براي نوشتن سناريو بايد جنرال سناريو ياد بگيريم و بعد براي اين كه بفهميم و بتوانيم استفاده كنيم  concreteاسمشو مي ذاريم  بزنيم

يان ميكنم . ب مثال خاص مي زنيم تا خودمون بتونيم اون مدلي بتونيم بنويسيم. يعني از اين جا به بعد ابتدا صفت كيفي را مي گويم. جنرال سناريو شو
  سناريو بيان مي شود. concreteسپس 

Quality Attribute Scenario in practice  
  صفت هايي كه مهمه مي آييم و سناريوها را معرفي كنيم. 6براي 

  هدف  2
  مشخص كردن مفاهيم استفاده شده براي اجتماع اين صفت ها -1
  گيريمروشي براي فراهم كردن سناريوهاي جنرال را ياد مي  -2
  

Availabilityنگراني آن در مورد  -: قابليت دسترسيfailure  ها و عواقب آن مي باشد يكfailure  سيستم رخ مي دهد هنگامي كه سيستم يك
مدت طوالني به سرويس هاي هماهنگش پاسخ نمي دهد. با توجه به سرويس هايي كه براي آن مشخص شده پاسخ نمي دهد اگر براي يك مدت زماني 

و  faultبايد قائل بشويم بين  شده است. يك تفاوت failureبه سرويس ها با آن موردي كه بايد پاسخ بدهد پاسخ ندهد مي گوييم سيستم دچار 
failure وقتي يك .fault  رخ مي دهد دچارfailure  مي شويم يعني وقتي كهfault  رخ بدهد و اونcorrect , fault  نشود اصالح نشد ياmasked 

را  failureاز برنامه است كه  است نتيجش بستن كل برنامه است خارج شدن faultمي كند. مثال تقسيم بر صفر يك  failureنشود سيستم را دچار 
است. و اين دچار پاسخ ندادن به يك مؤلفه است اين  faultنشان مي دهد. يا ورودي اشتباه وارد شده بعد نمي شه روش محاسبه انجام بشه اين يك 

  .failureمي شود 
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Fault  در واقع ريشه ايجادfailure  است. تاfault  ي نباشدfailure اين كه يك  ي نيست و نكته ديگرfailure  قابل مشاهده است توسط كاربر
قابل مشاهده نيست. يعني شما وقتي مشكلي در سيستم ببينيد دسترسي پذيري را برايتان كم كرده يا از بين برده در واقع داريد  faultسيستم اما 

failure  را مي بينيد اماfault  رو نمي بينيد. شايدcorrect mask , fault .شده باشد Fault  توسطend user  ديده نيمي شود ولي مدير سيستم
  آن را مي بيند.

  را نمايش مي دهد. faultيا  failureمنبع تحريك يا داخلي اند يا خارجي هستند كه  (source of stimulus)منبع تحريك  
 externalش يك سيستم ديگر بوده است پس بنابراين در مثال ما يك پيام ناشناخته اي از يك سيستم خارجي وارد سيستم شده است پس منبع تحريك 

  .faultمي شود يك  Availabilityمي شود. و پس تحريك براي 
Fault  ها كالً چهار دسته اند، يك دستهomission  يعني چي؟ وقتي يكcomponent   ،fail   مي كنه در پاسخ دادن به يك ورودي، پسfault 

  omissionهايي از جنس  faultمي آيد ولي پاسخي به آن داده نمي شود اين ر مي گويند مي شود.ورودي  omissionي از دسته 
مي شود وقتي كه مؤلفه اي مدام متحمل خطاي  crashپس  crashمدام تكرار بشه اسمش مي شود  fault (omission)بعد اگر اين كه اين 

omission شود مي شود crash .  
 timing  بعضي وقتا يك دستوري را اجرا مي كنيد و سيستم خيلي زود جواب مي  -يعني چي؟ يعني يك مؤلفه اي پاسخ بدهد خيلي زود يا خيلي دير

كند احساس مي كنيد خطايي رخ داده است در واقع بايد سر وقت انجام شود. يا وقتي كه خيلي دير انجام شود. پس  attachدهد، مثالً زود فايلي را 
يك مؤلفه اي پاسخ مي دهد جواب اشتباه را. يعني جواب اشتباه مي دهد و اگر جواب اشتباه  Responseمي شود. اما خطاي  timingهم خطاي اين 

اگر خيلي دير يا خيلي زود  crashاگر تعداد جواب ندادن ها شد تكرار شود مي شود  omissionاگر جواب ندهد مي شود  Responseبدهد مي شود 
  timingهد مي شود جواب بد

Artifact خطايي كه رخ مي دهد روي چي اثر مي گذارد. گفته اين :Artifact  مشخص مي كند منابعي كه مورد نيازند به شدتAvailable  باشند
ديگر مي شود. كسي  unavailableمثل مسير ارتباطي مثالً يك فرآيند يا مخزن ذخيره سازي كمي  processorدسترس پذير باشند مثل يك 
رخ مي دهد.  failureيا  faultچي هست؟ وضعيت سيستم وقتي كه  Environmentكجا است؟ شرايط يا  stimulusاسترس پذير نيست؟ پس اثر 

 ها را تحمل بكند و اون درحال عملكردن در مد نرمال faultمي تواند اثر بذارد روي پاسخ مطلوب سيستم براي مثال اگر سيستم درحال حاضر برخي از 
بكند. بستگي دارد كه سيستم چه شرايطي داشته  shot downباشد فرق دارد تا اين كه اون در حال ديگري باشد. مطلوب اين گونه است كه سيستم را 

 overloadهست يا حالت  degradedبرايش رخ مي دهد يا توي حالت  faultيا توي حالت نرمال سيستم كه  Availabilityباشد كالً در بحث هاي 
  با حداقل منابع راه افتاده نرمال هم كه نرماله degraded -خيلي سرش شلوغه

ي كه داريم يك تعدادي از عكس العمل هاي  stimulusدر واقع به آن  failureيا  faultپاسخ ها حاال چي هستند؟ پاسخ هايي كه ما مي دهيم به 
هاي ما كه مثالً چيه؟ شامل اين مواردي مي تواند باشد الگ بكنيم  Responseود ها به اين ها مي ش failureممكن براي اين كه سيستم مي دهد به 

failure .را فقط ثبت كنيم  
Fault  يعني خطاfailure  ،يعني شكستerror .هم تازه داريم  
Error  هم مي شود اخطار، خوب پس كارهايي كه ما انجام مي دهيم يا اين كه فقط ثبت مي كنيم يا اين كه اطالع مي دهيم به يك كاربر خاصي، اين

failure د كاهش يافته براي اين كه بتونيبا  مرا يا به سيستم هاي ديگر اين اطالع را مي دهيم يا اين كه سوئيچ مي كنيم به حالت كاهش يافته به م
را به وجود آورده خاموش مي كنيم. يا اين كه در طول تعميرمون  stimulusحداقل ظرفيت به كارمون ادامه بدهيم يا اين كه او سيستم خارجيو كه 

unavailable  .مي شويم. يعني غيرقابل دسترس مي شويم اين ها همه پاسخ هاي ممكن است كه بكار برده مي شود  
شدن در نظر بگيريم  reapaireرا نمايش دهيم يا مي توانيم زماني را براي  availabilityرا نمايش بدهيم. مثالً در حدي  حاال چگونه اين پاسخ ها

ديگري كه داريم اين كه زماني كه سيستم بايد  measureمي آوريم و نشان مي دهد كه يك كاري را انجام مي دهد. و  statusbarمثالً يك 
Available  بديم. يا اين كه مدت زمان باشد رو نشونAvailable .را نشان دهيم  

باشد. مثالً براي سيستم ثبت نام بايد حتماً در پايان ترم و شروع ترم  Availableباشد و چه زمان هايي سيستم بايد  Availableمدت زماني كه بايد 
 Availableساعت را  5باشد مثالً سيستم مي تواند  Availableباشد. اين زمان هاست ولي اين كه چه مدت زماني سيستم  Availableبعدي سيستم 

باشد اين منظورش هست ميزان پاسخ مبنا است (داشبورد ماشين) ماشين يك سيستم است كه به تمام كارهايي كه داخلش رخ مي دهد چه ناشي از 
نه اي براي شما نمايش مي دهد. چگونه نمايش مي دهد از كاري است كه ما انجام داديم چه كارهاي داخلي خودش پاسخ مي دهد و اين پاسخ را بگو

بايد به يك روشي اعالم بكنم مثالً اين قدر زمان مي برد تا ريكاور  failureمي دهيم به يك  Responseهمان داشبورد مي توانيد ببينيد. حاال وقتي 
 Responseهستم. پس اين ها همه مي شوند  availableاً در اين زمان ها حتم -بمونم unavailableاين قدر زمان طول مي كشد تا  –شود 

measure  
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  faultيا  stimulusمنبع تحريك داخلي يا خارجي است 

  
 -بوده normal: از خارج سيستم يك درخواست غير منتظره وارد سيستم شده است. اين پيغام وقتي وارد شده باشد در حالت  concreteمثال خاص 

كه به كار خودت ادامه بده و به اين پيغام توجهي نكن.  operatorپاسخي كه ما داديم اطالع داديم به . ندهاي سيستم اثر گذاشتهاين پيغام برروي فرآي
هاي سيستم  faultرا هم جزء  unanticipatedنداريم. و بعداً مي توانيم  downtimeما هيچ  failureچه جوري نشون داديم و گفتيم بر اثر اين 

  بذاريم. 
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ه اگر يك ، كچه طوري سؤال مي آيد از اين صفات كيفي؟ شما بايد اين جدول را ياد داشته باشيد تا بتوانيد از  روي آن مثال بنويسيد يكي دو تا سه تا

م ، بتوانيم بنويسي …و يك  modifiabilityيك سناريوي  Availabilityسيستم نوعي را براتون معرفي كرديم نگيم براي اين سيستم چند تا سناريوي 
چه جوري؟ با توجه به اين جدولي كه از جنرال سناريوها مي آيد مي  -سناريو بنويسيد concreteبايد بلد باشيد كه  -از روي آن سناريو را بنويسيم

  سناريو را بسازيد. concerteتوانيد 
  

يا قابليت تغيير در مورد هزينه تغيير صحبت مي كند و كه دو جنبه خودش داره ، يكي اين كه چه چيزي تغيير مي كند  modifiabilityصفت كيفي 
 platformهاي محاسباتي سيستم، يا  functionمي باشد و يك تغيير مي تواند رخ بدهد تو هر جنبه از سيستم كه معمول ترش  Artifactكه همان 

د داره (سخت افزار، ميان افزار، نرم افزار) يا اين كه محيطي كه بر روي آن عمل مي كند يعني سيستم هايي كه با هم كه سيستم بر روي آن  وجو
interoperate .دارند همكاري مي كنند  

ه قبل از درآمد دار مي گيا پروتكل هاي ارتباطي كه براي برقراري ارتباط با بقيه قسمت ها نياز دارد تغيير بكنند. پس يكي از جنبه هاي مهم يك پيش 
تا نگراني دارد اول اين كه چه چيزي  2اين كه جنرال سناريو بگويد كه منظور از تغيير يعني چي؟ تغيير در مورد هزينه تغيير داره صحبت مي كنه و 

ين دارد كه چه چيزي بايد تغيير بايد عوض بشه پس سناريوها بستگي به ا platformداره تغيير مي كند يا  functionalداره تغيير مي كنه و يك 
  كند و دوم اين كه چه كسي مي خواهد تغيير را انجام بدهد.

بوده يا چه موقعي تغيير مي خواهد انجام شود يا چه كسي مي خواهد تغيير را انجام دهد هر روش يك مفهوم دارد. اغلب در گذشته اين گونه رايج  
،در  زمان طراحي Developدر فاز پياده سازي -كسي تغيير را انجام مي دهد در چه زماني -رخ دهدكه مي توانسته  source تغيير فقط روي  -است

،Designer  در زمان اجرا،←enduser انجام مي دهد  
عني اول شود. ي Deployشود بعد  testمسئله دارد وقتي يك تغييري را انجام مي دهيم در هر زمان و توسط هر كسي اول بايد تغيير انجام شود بعد 

  كردنش Deploy 3ثبت تغيير و  2انجام تغيير  1مرحله دارد  3كه تغيير كند بعد تست كنيم بعد استقرار دهيم سپس هر تغييري 
مرحله رو انجام بدهم و با  3تا كار انجام مي شود. قابليت تغيير يعني اين مراحل را بتونيم اين  3زماني است كه  –اين كه مي گوييم تغيير زمان بره 

  نيم.حداقل زمان بتوانيم اين كار رو انجام بديم (زمان و هزينه) و گرنه زمان و هزينه اگر زياد باشد اصالً شايد از انجام تغيير صرف نظر ك
تواند انجام شود. معادل با اين كه چه كسي مي تواند آن تغيير رو انجام دهد يعني هر جاش در مورد يك چيزي داره صحبت  چه زماني يك تغيير مي

 مي تواند انجام شود. end userيا  Developمي كند.و بعديش گفته كه تغيير توسط مدير سيستم 
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ساعت طول مي كشه تغيير  3اين تغيير مي تواند در زمان طراحي و حداقل مي خواهد يك تغيير بدهد رابط كاربر رو كه  – developerمثال: يك 
چيه؟  Artifactاست، چي را مي خواهد تغيير بدهد،  (Developer)انجام شود تست بشه و هيچ اثري هم رفتار سيستم نخواهد گذاشت، منبع تحريك 

(stimulus – (user Interface) هيم كد را تغيير مي دهيم سيستم در چه تغيير رابط كاربري، چي را تغيير مي دEnviron (زمان طراحي) است  
ساعت اين  3به چه صورت است؟ در كمتر از  Measureپاسخ به چه صورتي است؟ پاسخ به صورت: بدون هيچ اثر جانبي تغيير را انجام مي دهيم. 

ساعت بدون هيچ اثر  3ي نمايش مي دهيم بيان مي كنيم كه كمتر از تغيير انجام شد يا به اين صورت كه پاسخ اين كه تغيير انجام مي شود چه طور
  جانبي اين تغيير رو انجام بدم.

  نيازمنديها را به دو دسته تقسيم مي كنيم . 
  .  nonfunctionalو نيازمنديهاي  functionalنيازمنديهاي 
كارهاي اصلي كه سيستم بايد انجام بدهد را شامل   functionalنيازمنديهاي 

مي شود (نيازمنديهاي كاربر ) اما گفته شده كه غير از آن يك سري 
نيازمنديهاي ديگر براي سيستم كامپيوتري وجود دارد كه مستقيما جزء 
نيازمنديهاي اصلي نيست اما روي آنها تاثير گذار است كه به آنها صفات كيفي 

  گفته مي شود.
هاي كيفي نيازمندي -1صفات كيفي به سه دسته تقسيم مي شود .  
  نيازمنديهاي كيفي معماري -3نيازمنديهاي كيفي بازار ،  -2سيستم، 

 Modifiability -1نيازمنديهاي كيفي سيستم به چند دسته تقسيم شدند . 
 ،2- Use ability ،3-Performance   ،4- Test ability  ،  
5- Security  ،6- Availability 

لي سيستم هستند. كه از بين آنهايك اين نيازمنديهي بعنوان نيازمنديهاي اص
رسم ميشد.براي معماري نرم افزار جهت نيازمنديهاي كيفي نيز سناريو  use caseروش معرفي شده كه همانطوريكه نيازمنديهاي كاربر كه براي آنها 

گفته مي  Sourceشود كه به آن قسمت تشكيل شده بود طبق شكل هميشه يك سناريو از يك محرك شروع مي  6نوشته مي شود . يك سناريو از 
 Stimulusشود. يعني منبع تحريك كه مي تواند يك انسان باشد مي تواند يك سيستم كامپيوتري باشد كه يك تحريكي را انجام مي دهد كه به آن 

 .گفته مي شود

 يستم اثر مي گذارد كه به آنتحريك يك وضعيتي است كه براي يك سيستم شرايطي را ايجاد مي كند، اين تحريك روي يك قسمتي از س
Artifact  گفته مي شود ، و وقتيكه به سيستم تحريك وارد مي شود در يك موقعيتي قرار مي گيرد كه به آن موقعيتEnvironment  گفته مي شود

 responseگفته مي شود كه اين پاسخ بايد به نحوي نمايش داده شود كه به آن  Responseما بايد به آن تحريك يا اثر پاسخي بدهيم كه به آن 

measure  قسمت يك سناريويي را برايمان معرفي مي كند. كه اين سناريو صفت كيفي مد نظر ما چه چيزي است و به چه  6گفته مي شود كه اين
  ، تبديل به يك كمي تا بصورت عدد برايمان نمايش دهد. Response measureاندازه مي باشد بيان مي كند. صفت كيفي بيان شده به همراه 

گزنه موجود  6سناريوها به دو دسته تقسيم مي شوند ، يك دسته سناريوهاي حالت كلي داريم. حالت كلي سيستم بيان مي شود بعني از اين 
ش هاي مختلفي روبرو هستيم كه با مقدار دهي مي توانيم به يك حالت تا گزينه وجود داشته باشد را بيان مي كند كه با چين 6تمام حالتهايي كه براي 

  ويژه برسيم. 
  

 Developerيعني سناريوي خاصي براي قابليت تغيير كه اعالم مي كند يك  Modifiability Concrete Senarioمثال در اساليد مورد نظر  
انجام مي شود و پاسخ ما اينست كه ما مي خواهيم  Designگذاشته و تغيير در زمان را تغيير دهد، اين تغيير روي كد اثر  User Interfaceمي خواهد 

ساعت انجام شود در كل براي  3اين تغيير انجام شود. بدون هيچ اثر جانبي روي بقيه ماژولها و كدهاي ديگر و از طريق يك معيار مثال اين تغيير كمتر از 
كه صحبت مي شود بايد بحث اصلي آنرا مشخص كنيم  modifiabilityوجود دارد مثال در مورد هر كدام از صفات كيفي يك سناريوي خاص خودش 

اينست كه تغيير در سيستم را در چه حدي مي توانيم ببينيم ، چه تغيير هايي را پيش بيني كرديم و اين تغييرات هميشه  modifiability، بحث اصلي 
چه كسي ، در چه زماني مي تواند انجام دهد و اين تغيير چقدر زمان مي برد و بسته به زماني كه خواهد  با هزينه و زمان سرو كار دارند، چه تغييري ،

را اضافه يا حذف كنيم يا تغيير دهيم كه خود  functionalityبرد، هزينه خواهد داشت ، تغيير در چه حالتهايي انجام مي شود يا اينكه بخواهيم يك 
ها عوض شوند،اين تغييرات بايد كدشان عوض شود يا در فاز طراحي ، طراحي عوض شود ، بعد از اينكه تغيير انجام شد باعث مي شود جند تا از ماژول

 modifiability،  در كل  develop  ،2- test  ،3- deploy -1فاز دارد  3اين تغيير بايد تست شود ، اگر درست بود بايد روي سيستم قرار گيرد. تغيير 
  رو كار دارد.با اين موضوع س
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General senario  :  
ها كه چه كساني مي  sourceانواع 

،  end userتوانند نغيير را انجام دهند ، 
developer  مدير سيستم كساني هستند كه ،

در  Developerمي توانند تغيير را انجام دهند. 
در زمان  end userفاز طراحي و پياده سازي ، 

اجرا و مدير سيستم در زمان اجرا و پيكر بندي 
مي توانند تغييرات را انجام دهند. بر اساس اينكه 

source  ها چه كساني هستند
Environment  .ها نيز بر همان اساس هستند

وضعيت و موقعيتي كه در سيستم وجود دارد  
زمان اجرا يا كامپايل و يا ساخت و يا در زمان 

عي هستند كه تحريك وارد مي شود طراحي مواق
.  

Stimulus  چيست؟ يعني چه تغييري
قراره انجام دهيم؟ بخواهيم اضافه ، حذف و يا 
تغيير بدهيم دسته اي از صفات كيفي يا 

functionality .ها و يا ظرفيت سيستم را تغيير دهيمArtifact شت در واقع روي چه خواهد شد يعني تغيير انجام شده روي چه چيزي اثر خواهد گذا
در زمان اجرا چه چيزي را تغيير مي دهد ، رابط گرافيكي را تغيير مي دهد يا اينكه  end userهمان چيزي كه تغيير داده شده اثر مي گذارد. معموال 

ا سيستم ثير تغيير قرار مي گيرد يپلتفرم تغيير مي كند، پلتفرم مي تواند هم سيستم عامل هم سخت افزار و هم نرم افزار را شامل شود. يا محيط تحت تا
  هايي كه قرار شده با سيستم تغيير داده شده ما در ارتباط باشند نيز تغيير مي كنند.

Response  بايد جاهايي را كه بايد قراره تغييرات انجام شود در معماري خود تعيين كرده باشيم يعني بايد از قبل تغييرات را پيش بيني بكنيم :
ديگري انجام شود ( يعني بايد كمترين اثر را داشته باشد ) اين تغييرات بايد تست و سپس  functionalityت بدون هيچگونه اثري روي و بايد تغييرا

  يا مستقر شوند. deployاين تغييرات بايد 
Response Measure  ، نشان دهيم ، ميزان تالش و يا : چطور اين پاسخ ها را نشان دهيم. بر اساس هزينه تعداد عناصري كه اثر را پذيرفتن

اينست كه چقدر زمان گرفته مي شود ، چقدر اثر جانبي دارد ، چقدر بايد هزينه  measureهزينه پولي كه صرف تغييرات شده را نشان دهيم.  بحث 
  دهيم.

Performance .سومين صفت كيفي مي باشد. كه در مورد آن صحبت مي كنيم :  
كار داريم اگر يك رويدادي وارد سيستم شود كه اين رويداد چه چيزي مي باشد ،  مي تواند يك وقفه يا يك پيام يا يك در كارايي با رويدادها سرو 

ي كه تدرخواست كاربر يا يك گذر زمان  باشد. هر روخدادي كه اتفاق مي افتد سيستم بايد به آن جواب بدهد يعني كاري كه از سيستم خواستيم،  وق
  سيستم چقدر سريع مي تواند جواب دهد ، يعني متوسط زمان انتظار براي آن پاسخ چقدر است.يك رويدادي رخ دهد 

از منابع  ييك سناريوي كارايي بايد درخواستي از سرويسي كه از سيستم گرفته است آغاز شود و براي اينكه به اين درخواست پاسخ داده شود بايد مقدار
م مي شود و سيستم بايد به آن پاسخ دهد، سيستم همزمان در حال پاسخ دادن به سرويسهاي ديگر  باشد، سيستم مصرف شود وقتيكه رويداد وارد سيست

الگوي  باشد ممكن است باعث اختالل در زمان پاسخ به درخواست اوليه شود. الگوي ورود رويداد به سيستم مهم بوده و زمان پاسخ گويي آنها اثر گذار مي
تواند در فواصل متناوبي از زمان باشد مي تواند گهگاهي رخ دهد بصورت تصادفي يا اتفاقي و يا ميتواند نه متناوب و نه ورودي رويدادها به سيستم مي 

  تصادفي باشد بر اساس يك تابع توزيع نمايي رويدادها وارد سيستم مي شوند.
بين زمان ورود يك تحريك و پاسخ سيستم به آن تحريك پاسخ سيستم به تحريك مي تواند مشخصه بندي شود و در قالب زمان انتظار بيان شود ( 

latency ( گفته مي شود  
  پاسخ سيستم مي تواند در مقوله توان عملياتي بيان شود ( تعداد تراكنشهاي سيستم كه در يك ثانيه مي توانند پردازش شوند )

نكه سيستم مشغول يوده يا اينكه در مقوله مقدار داده هايي كه گم شدند يا اينكه اصال پاسخي داده نشود، تعداد رويدادهايي كه پردازش نشدند بخاطر اي
 بيان شود.

  سناريو كلي كارايي
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انجام بدهند در حالي كه سيستم عملياتش در حالت نرمال كار مي كند، اين  stochasticتراكنش را در هر دقيقه بصورت  1000كاربرها مي خواهند 
  ثانيه پردازش شوند. 2تراكنش ها بايد  با ميانگين تاخير 

سيستم شدند روي چه   وارد  (اتفااقي) stochasticتراكنش كه با الگوي  1000منبع تحريك كاربران هستند و خود تحريك تراكنش ها مي باشند 
 2ت ها تاخيرشان كمتر از چيزي اثر مي گذارند ، بر روي سيستم اثر مي گذارد ، پاسخ مان اينست كه به تراكنش ها پاسخ مي دهيم اينكه اين عمليا

 ثانيه خواهد بود

  قسمت اصلي كارايي را بيان مي كند. 6جدول 
Source .يكي از تعداد منبع هاي مستقل هستند كه مي توانند از داخل سيستم باشد :  

Stimulus دن د يعني رويداد و الگوي وارد ش: رويدادهايي هستند كه يا بصورت متناوب و يا بصورت تصادفي و يا بصورت اتفاقي وارد سيستم مي شون
به اين رويداد ، چون رويدادها بصورت دسته اي وارد مي 

  شوند.
Artifact .هميشه سيستم مي باشد :  

Environment  محيط سيستم يا درحالت نرمال و يا :
  مي باشد. Overloadدر حالت 

Response    يا تحريك پردازش مي شود و يا اينكه  :
  ير مي دهيم.سطح سرويس را تغي

Response measure  يا بصورت :Latency  معرفي
يعني اينكه حداقل تا اين  Deadlineمي شود و يا با 

زمان وجود دارد تا پاسخي داده شود معرفي مي شود و 
معرفي مي شود و يا بصورت  Throughputيا بصورت 

jitter  كه نوساني نموداري معرفي مي شود ، يا بصورت
بصورت مقدار دادههايي كه از دست داده  نرخ مفقودي يا

  ايم معرفي مي شود.
 

  (قابليت استفاده)  Usabilityصفت  
هاي مطلوب خود را كامل بكنند و همچنين در مورد  taskنگراني و بحث قابليت استفاده در مورد چگونگي استفاده از سيستم براي كاربران تا بتوانند 

  اينكه سيستم چه پشتيباني را براي كاربر فراهم مي كند.
  كاربر چه رضايتي از سيستم بدست مي آورد يعني اينكه سيستم چه چيزهايي را براي كاربر فراهم مي كند

  اربر فراهم بكند در چند دسته مشخص مي شود.پشتيباني هايي كه يك سيستم محاسباتي و كامپيوتري كه مي تواند براي ك
  انواع پشتيباني ها

ها را ياد بگيرد و راحت مي تواند  taskآموزش ويژگيهاي سيستم يعني يك سيستم چقدر مي تواند به كاربرش كمك كند تا انجام دادن  -1
 كاركردن با سيستم را آموزش ببيند.

 استفاده كند ، يعني اينكه چگونه بيشترين استفاده و بهره برداري از سيستم را داشته باشد.چقدر كاربر مي تواند بصورت كارا از سيستم  -2

  
 اثر خطاها را به حداقل برساند يعني اينكه سيستم چقدر مي تواند اثر خطاهاي يك كاربر را به حداقل برساند مثال وقتيكه بخواهيم روي يك -3

ريم اگر فرمت آنرا از قبل مشخص كرده باشيم يا اينكه بخواهيم استان را انتخاب كنيم ار كمبو فيلدي كه فرم ورود اطالعات داريم تاريخ را بگي
 باكس استفاده مي كنيم كه باعث كم شدن اثر خطا كاربر مي گردد ، به كاربران امكان ورود اطالعات اشتباه داده نشود.

اند چيدمان صفحه بدست خود سيستم قرار گيرد اينكه فونت ها را بتواند چقدر سيستم خودش را با نيازهاي كاربر هماهنگ كند مثال اينكه بتو -4
 بزرگ يا كوچك كند يا اينكه بتواند خود سيستم نوار ابزار را مرتب كند و ...

به  مافزايش اطمينان و رضايتمندي ، چقدر سيستم مي تواند به كاربر اين اطمينان را بدهد كه كار را به درستي انجام مي دهد مثال سيست -5
 كاربر پيغام دهد اينكه عمليات با موفقيت انجام شد و ...

  
موردي كه در اساليد  5، كاربران نهايي هستند. تحريك همان نيازمنديهايي هستند كه كاربران دارند (از  usabilityهميشه مبدأ تحريك در سناريوهاي 

  ك در نظر گرفته مي شود)قبل گفته شده بعنوان نيازمنديهاي كاربر محسوب شده و بعنوان تحري
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ياد بگيرد  اتحريك به اين صورت در نظر گرفته مي شود كه يك كاربر بخواهد از سيستم بصورت كارا استفاده كند و يا اينكه بخواهد استفاده از سيستم ر
  ساس راحتي با سيستم داشته باشد.اثر خطاها را بخواهد كم كند ، و يا اينكه بخواهد سيستم را با خودش هماهنگ بكند و يا اينكه بخواهد اح

Artifact  درusability .خود سيستم مي باشد  
  محيط سيستم در حالت پيكربندي مي باشد. usabilityمحيط يعني اينكه سيستم در چه شرايطي قرار دارد ، در حالت 

  ظيمات اجرا مي شود.)تنظيمات اوليه انجام شده و اجرا شروع مي شود. (تنظيماتي انجام شده و سيستم طبق اين تن
  را داشته باشد. Cancelو  Redo  ،Undoسيستم بايد نيازهاي كاربر را از قبل پيش بيني كند ، مثال سيستم قابليت 

 خانجام مي شود ، تعداد خطاها ، تعداد مسائل حل شده ، ميزان رضايتمندي كاربران ، ميزان دانشي كه كاربر بدست آورده ، نر taskمدت زمانيكه يك 
 Responseموفقيت عمليات نسبت به كل عمليات ، زمان  يا داده از دست رفته وقتيكه يك خطا رخ مي دهد. هر كدام از اين پارامترها بيانگر 

Measure .هستند  
  

 Cancelمثال خاص : يك كاربر مي خواهد اثر خطاها را به حداقل برساند روي كل سيستم اثر خواهد گذاشت و پاسخي كه بخواهيم بدهيم مي توانيم 
ثانيه زمان مي  1كردن عمليات جاري را فراهم كنيم و لغو كردن كار به مدت 

  برد.
  

   Testabilityصفت قابليت تست يا 
به سادگي تست و خطاهاي سرتاسر طول تست را نشان قابليت تست نرم افزار 

  مي دهد ، اشاره مي كند.
درصد از هزينه توليد سيستمهاي مهندسي صرف زمان تست مي شود.  40

  بزرگترين هزينه توليد سيستمها صرف تست كردن آنهاست.
قابليت تست در معماري در نظر گرفته مي شود يعني اگر در معماري جاهايي را 

ديده باشيم باعث كاهش هزينه يا همان كاهش زمان خواهيم بود و  براي تست
  سود زيادي خواهد داشت.

  
  سناريوي كلي قابليت تست

  مبدأ تحريك
  تست كنندگان بصورت واحد به واحد تست را انجام مي دهند.

  كارايي داشته باشند.تست يكپارچه يا جامعيت يعني اينكه چند قسمت كه تست شدند بهم وصل شوند و بصورت درست و صحيح 
  تست سيستم يا كالينت يهني اينكه كل سيستم را بخواهيم تست كنيم.

  كسي كه درخواست مي كند و از سيستم استفاده مي كند نيز تست انجام مي دهد.
  تست توسط توسعه دهندگان نيز انجام مي شود و حتي مي توان از يك گروه خارج از پروژه نيز جهت تست استفاده كرد.

  هستند ، كه در پروسه توسعه نشان داده مي شوند milestoneحريك ها براي تست كردن يك ت
     milestone)(يعني اينكه مراحلي به دنبال هم بايد انجام شوند تا به يك نتيجه اي برسند  

  كامل كند. incrementتستي كه انجام شده مي تواند مراحل تحليل و يا طراحي را بصورت 
  را كامل مي نيم و يا اينكه كل سيستم را تست مي گيريم. integrationا تست مي كنيم ، و يا اينكه كد يا كالس ر

Artifact قسمتي از كد ، طراحي ، يا كل سيستم مي تواند تست باشد :  
Environment مثال در  ود ، مي باشد.: بستگي به اينكه چه چيزي را تست كنيم همان تعيين كننده است محيط سيستم وقتيكه تست انجام مي ش

  زمان طراحي و يا در زمان توسعه و يا موقع كامپايل و يا موقع استقرار سيستم مي توانيم تست را انجام دهيم.
Response  از آنجايي كه قابليت تست با قابليت مشاهده و قابليت كنترل در ارتباط مي باشد پاسخ هاي مطلوب براي سيستم اينست كه بتوانيم تست :

  اي مورد نظرمان كه انجام مي دهيم كنترل كنيم و هر پاسخي كه روي تست انجام شد قابل مشاهده باشد.ه
  تست كه انجام مي شود بصورت مرحله به مرحله كنترل صورت مي گيرد.

دهد )  رانه اي تست را نشان ميدرصد دستوراتي كه با موفقيت در برخي از تستها اجرا شدند. طول بلندترين زنجيره تست ( يعني معياري كه سختي كا
  هاي اضافي.fault.تخمين زدن احتمال پيدا كردن 

)fault (هاي اضافي همان كشف باگ هاي سيستم مي باشد  
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مثال : يك واحد تست كننده اي ، مي خواهد يك مولفه اي را تست كند ، مولفه سيستم قرار است تست شود ، سيستم در چه وضعيتي مي باشد ، 

حال كامل كردن مولفه ها مي باشد ( يعني در فاز پياده سازي مي باشد ) ، پاسخ نيز بدين صورت مي باشد كه مولفه رابطي براي كنترل  سيستم در
درصد مسير تست در سه ساعت پوشش  85كردن رفتار داشته و خروجي هاي مولفه قابل مشاهده مي باشد ، پاسخ بدين صورت نمايش داده مي شود كه 

  است. داده شده
 securityصفت كيفي امنيت يا 

  كند. اهم ميامنيت معياري از توانايي سيستم براي مقابله با استفاده هاي غير مجاز بوده در حالي كه براي كاربرهاي قانوني خود سرويسهاي خود را فر
ناميده مي شود كه مي تواند به شكلهاي مختلفي  امنيت هميشه با حمله سرو كار دارد ، هر تالشي كه براي شكستن امنيت بكار گرفته شود يك حمله

كاربر  كباشد. مثال مي تواند به شكل درخواست غير مجاز براي تغيير داده و يا دسترسي به ديتا و يا سرويس باشد و يا اينكه يك سرويس را براي ي
  قانوني لغو كند ( هميشه حمالت يا قصد استفاده و يا تغيير دارند)

  
  ايي كه در امنيت براي سيستم صورت مي پذيرد.انواع پشتيباني ه

• Nonrepudiation 

• Confidentiality 

• Integrity 

• Assurance 

• Availability 

• And auditing 

  
Nonrepudiation (عدم انكار)  

  يك تراكنش ( دسترسي يا تغيير دادن سرويس ) توسط هر قسمتي كه آن را انجام داده غير قابل انكار مي باشد.
  نمي توان سفارشي را كه در اينترنت داده شده را انكار كنيد. يعني اينكه

  
Confidentiality (قابليت اطمينان)  

كرها هويژگي است كه داده ها و سرويسها را از دسترسي غير مجاز محافظت مي كند و معروفترين و مهمترين ويژگي امنيتي كه تعريف مي شوند .مثال 
  تم دولتي دسترسي داشته باشند.نمي توانند ماليات بر درآمد يك سيس

  
Integrity (يكپارچگي)  

ط دانشجو سويژگي  است كه داده و يا سرويس همانطور كه مد نظر مي باشد، تحويل داده ميشود. مثال نمرات دانشجويان پس از ثبت استاد قابل تغيير تو
  نمي باشد.
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Assurance (ضمانت)  
(دسترسي و يا تغيير دادن سرويس) شركت دارند. همان كساني هستند كه بايد باشند. مثال هنگاميكه ويژگي است كه بخشهايي كه در يك تراكنش 

  مشتري شماره رمز اعتباري كارت خود را در اينترنت براي تاجر وارد مي كند آن مشتري همان شخصي مي باشد كه تاجر تصور مي كند.
 

Availability (دسترس پذيري)  
(حمله هايي كه اجازه سفارش دادن به سرور را نمي دهند )   DOSنوع  ي كاربران قانوني در دسترس باشد حمله هايي از ويژگي است كه سيستم برا

  باشد را جلوگيري مي كند . مثال بخواهيم كتابي را سفارش دهيم ولي بدليل شلوغ بودن كار سرور اين دسترسي براي شما بوجود نمي آيد.
  

Auditing د گيري كردن )( دنبال كردن يا ر  
ر مقداري پول گويژگي است كه سيستم تمام فعاليتها را در يك سطحي به اندازه كافي تا اگر خرابي رخ داده بتواند بازسازي كند را دنبال مي كند. مثال ا

واند اطالعات را به حالت قبل از حساب خود به حساب ديگر منتقل كنيم سيستم ردگيري الزم را انجام مي دهد تا اگر حمله يا حادثه اي رخ داد بت
  برگرداند.

  

  
  جدول كلي سناريو امنيت

Source  هر سيستم مستقلي كه بصورت درست شناسايي شده و يا ناشناخته باشد و يا شخص داخلي يا خارجي كه تعيين هويت شده و يا نشده كه :
  خصي يا هر سيستمي مي توانند مبدا تحريك باشند)بخواهد به منابع محدود يا گسترده دسترسي داشته باشد را دربر دارد (هر ش

Stimulus  خود تحريك مي تواند تغيير ، حذف و يا نمايش سرويس ها باشد و يا كاهش دسترس پذيري مي توانند خود تحريك باشند و يكي از :
  .مي باشند كه دسترس پذيري را تحت تاثير قرار مي دهند DOSمهمترين و معروفترين حمالت ، حمالت 

Artifact  بر روي چه چيزي تاثير گذار هستند ، بايد مشخص كرد كه به كجا حمله مي شود يا به سرويس سيستم و يا به داده درون سيستم حمله :
  مي شود.

Environment  ا خير ي: سيستم در چه وضعيتي قرار دارد ، معموال حمالت از طريق شبكه اتفاق مي افتد كه يا سيستم به شبكه وصل بوده ويا
Oflline  و ياOnline  و يا باfirewall .يا بصورت باز ، پس وضعيت سيستم به اين حالتها مي تواند باشد  
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Response  پاسخها بر مبناي نوع حمله هاي كه صورت مي گيرد داده مي شود و تعيين هويت كاربران بايد مشخص شود و يا شناسايي و مشخصات :

ت بكاربر مخفي شود و دسترسي به داده و يا سرويس را بالك و يا سطح دسترسي را مشخص كنيم ، دسترسي و تالش براي دسترسي ها و تغييرات را ث
ها با فرمت غير قابل خواندن ذخيره شوند ، دستوراتي كه غير قابل توجيح هستند را شناسايي كنيم ، رفتارهاي غير منتظره را شناسايي  كنيم ، داده

  كنيم.
Response Measure ي ي: زمان ، منابع  تالشي كه صورت گرفته را نمايش دهيم ، احتمال شناسايي حمله افرادي كه مسئول حمله بودند و يا ديتاها

  كه مورد حمله قرار گرفته و قابل تغيير هستند را نمايش دهيم.
  را كشف كنيم. DOSدرصد دسترس پذير بودن سيستم بعد از حمله را مشخص كرده و نمايش دهيم ، حمله از نوع 

  

  
  

  نمونه سناريو امنيت
درون سيستم تغيير مي كند ، لذا سيستم كار نرمال خود يك شخصي كه بدرستي تعيين هويت شده مي خواهد اطالعات را تغيير دهد، پس داده هاي 

ر كاربرا انجام ميدهد پاسخ سيستم بدين صورت مي باشد چون كاربر مجاز است پس اجازه مي دهد تا كارش را انجام دهد، سيستم همه كارهايي را كه 
  انجام داده است را ثبت مي كند سپس داده ها در مدت يك روز اصالح مي شوند.
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  اتي بر روي سناريوهانك
مي باشد. يك مجموعه اي از سناريوهاي  functionalبراي نيازمنديهاي  usecaseنقش سناريوهاي خاص براي نيازمنديهاي صفات كيفي مشابه نقش 

  خاص مي توانند براي صفات كيفي مورد نياز سيستم مورد استفاده قرار گيرد
  ه ذينفعان اين فرصت داده مي شود كه خودشان سناريو توليد كننديكي از كاربردهاي سناريوهاي كلي  اينست كه ب

  
  مورد مي باشد 6صفات كيفي سيستم 

 قابليت دسترسي كه خودش قابليت اطمينان دارد •

 قابليت تغيير كه خودش شامل قابليت جابجايي ، قابليت استفاده مجدد و قابليت مقياس پذيري داراست •

 قابليت كارايي •

 قابليت امنيت •

 ت تستقابلي •

  قابليت استفاده كه خودش شامل قابليت سازگاري با خود و قابليت سازگاري با كاربر مي باشد. •
  

ث د مباحيادآوري از كل جلسات گذشته: در درس مهندسي نرم افزار پيشرفته ما اومديم روي بحث معماري نرم افزار تمركز كرديم و در فصل اول در مور
عماري كه معماري چه هست؟؟ و چرخه كسب و كار را گفتيم در فصل دوم راجع به يك تعريف رسمي از معماري نرم كلي معماري نرم افزار و جايگاه م

كي از ي افزار گفتيم و ساختارهاي معماري را گفتيم و و دسته بندي كرديم در سه دسته كلي و هركدام انواع اش را گفتيم و در فصل چهارم گفتيم كه
است پس بايد بر روي آنها تمركز كنيم و گفتيم  functionalار رسيدن سيستم به صفات كيفي يا همان نيازمندي هاي غير اهداف اصلي معماري نرم افز

 functionalكه نيازمندي هاي  nonfunctionalو نيازمندي هاي  functionalكه نيازهاي ما به دودسته تقسيم مي شوند يكي نيازمندي هاي 
سيستم قرار است انجام دهد و نياز داريم كه انجام دهد و همان نيازهاي كاربري است همان سند خواست هاي كاربر همان سرويس ها و كارهايي كه 

به صورت مستقيم نيازمندي هاي كاربري ما نيست و سرويس هايي كه سيستم ما قرار است ارائه بدهد  nonfunctionalاست ولي نيازمندي هاي 
براي اين خدمات و سرويس ها ما تعريف مي كنيم كه شش تا از مهمترين هاي آنها را بيان كرديم مثل دسترسي  نيست بلكه محدوديت هايي هستند كه

ها نپذيري يعني سيستم مي خواهيم دسترسي پذيري داشته باشد مثل قابليت تغيير مثل امنيت و مثل قابليت تست و قابليت استفاده و گفتيم كه اي
فتيم كه نيازمندي هاي كيفي يا صفت كيفي كه براي سيستم داريم را چگونه تعريف بكنيم چون كيفي است تعريف نيازمندي هاي كيفي مي شوند و گ

سمت قآنها سخت است كه يكي از راه هاي تعريف آنها ايجاد سناريو است يعني براي هر نيامندي كيفي يك سناريو بيان كنيم كه اين سناريو از شش 
، پاسخ و يك روشي براي ارائه نمايش اين artifactريك، خود محرك، محيطي كه سيستم در آن قرار گرفته است، تشكيل شده بود كه يكي منبع تح

في يك يپاسخ را داشت. و كل فصل چهار راجع به سناريوهاي كلي كه مي شود براي صفات كيفي بيان كرد را داشتيم و به ازاي هر كدام از اين صفات ك
كليه شش قسمت از اين صفات كيفي را مشخص مي كرديم كه در ادامه در مورد اين صحبت خواهيم كرد كه غير از  جدول داشتيم كه در اين جدول

صفات كيفي كه براي سيستم داريم يك دسته صفات كيفي است كه براي كسب و كار داريم و يك دسته صفات كيفي هست كه براي خود معماري 
  داريم.

  
Business Qualities ه ديگري از صفات كيفي هستند كه براي كسب كار هستند در واقع براي صفات كيفي محصول نهايي است كه اينها يك دست

فات اين صسيستم ما توليد كرده است اين صفات كه در اساليد فوق نام برده در دو اساليد بعدي هركدام را به اندازه دو تا سه خط توضيح داده است. 
  كيفي كسب و كار عبارتند از:

 تحويل به بازار زمان •

 سود و هزينه •

 طول و عمر پيش بيني شده براي سيستم  •

 بازار هدف •

 Rolloutزمان بندي  •

 يكپارچگي سيستم هاي قديمي •

  
زمان تحويل به بازار: اگر كه يك فرصت كوتاهي باشد براي اينكه محصول را به بازار ارائه دهيم زمان توسعه و تحويل سيستم خيلي مهم مي  �

دارند يعني زمان ارائه آنها خيلي مهم است و اگر در آن زمان اين را وارد  deadlineحبت كرده بوديم كه بعضي از محصوالت شود. قبال هم ص
جود و بازار نكنيم و ارائه ندهيم و به فروش نرسانيم ديگر ارزشي نخواهند داشت  زيرا هم رقابت زياد است و هم اينكه كال االن براي آن مشتري
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از نرم افزارها كه در زمانهاي خاصي ارائه مي شود مثال برنامه هايي كه در زمان انتخابات يا جام جهاني ارائه مي شود. و اين  دارد مثل خيلي
خودش منجر مي شود به اينكه آيا تصميم بگيريد كه از المنت هايي كه مي خواهيد در معماري بگنجانيد خريداري كنيد يا از همين هايي كه 

 بال خودتان توليد كرده ايد استفاده كنيد. يا اينكه از اول آنها را بنويسد كه بسته به زمان مي توان اين تصميم را گرفت.وجود دارند و ق

سود و هزينه: كه مسلما هر توليد محصولي يك سودي و يك هزينه اي دارد كه هرچه ميزان سودي كه داشتيم نسبت به هزينه اي كه كرديم  �
آمد نسبت به هزينه بيشتر باشد اين كيفيت سيستم را از نظر كسب و كار بهتر مي كند و اين برمي گردد به معماري بيشتر باشد يا در كل در

 كه يعني معماري هاي مختلف هزينه هاي توسعه اي مختلف توليد مي كنند.

ته اهد طول عمر زياد داشطول عمر پيش بيني شده براي سيستم: درواقع چه پيش بيني براي سيستم شده است و اينكه سيستم بخو �
باشد و براي مدت طوالني كار بكند كه در حال حاضر سيستم هايي  وجود دارد كه در همان اولين لحظات حضورشان در بازار مي تواند 
 هكه از بين برود و سيستم هاي نرم افزاري شديدا تحت تاثير پلت فرمهايي است كه وجود دارند بنابراين طول عمر خيلي مهم است ك

ببينيم براي چند سال مي خواهيم اين سيستم سرپا باشد و كار بكند و اگر بخواهيم سيستم طول عمر طوالني داشته باشد بايد بدانيم 
چه صفات كيفي براي سيستم مهم است در واقع صفاتي مثل قابليت تغيير يا مقياس پذيري يا قابليت حمل خيلي مهم است كه قابليت 

عه را بتوان به راحتي تغيير داد يعني فقط مثال داخل يه ماژول را تغيير دهيم يا حذف بكنيم يا اضافه بكنيم و تغيير يعني داخل مجمو
مقياس پذيري مي تواند از نظر جغرافيايي باشد يا از نظر كاربر باشد يا از نظر مديريتي هم مي تواند باشد كه اين بحث مقياس پذيري 

 ت و در سيستم هاي متمركز بيشتر از نظر افزايش كاربران مبحث مقياس پذيري مطرح مي باشد.بيشتر در سيستم هاي توزيع شده اس

قابليت حمل: يعني سيستم بتواند از روي يك پلت فرم بر روي يك پلت فرم ديگه حركت بكند و منظور از پلت فرم در واقع سيستم عامل  �
ه توليد كرديم بتواند بر روي هر سيستمي و هر نرم افزاري بتواند كار به اضافه سخت افزار مي باشد. پس يعني سيستم نرم افزاري ك

 خودش را ادامه دهد.

اگر مي خواهيد به طول عمر سيستم بپردازيد و اين صفات براي شما مهم باشد مثال صفتي مثل قابليت انتقال نياز دارد كه زير ساخت  �
استفاده كنيد آن  layerهايي مثل  patternاست كه براي سيستم خود از بهتري بسازيد بهترين كاري كه مي توانيد انجام دهيد اين 

 زمان شما اليه سيستم عامل را جدا كرده ايد پس يه اليه ميان افزار مي توان به آن اضافه كرد مثل اليه هاي فريمورك تا بتوان اين شفاف
ر نداشته باشد بتوان از آن استفاده كرد كه اين مي شود زير ساخت سازي را براي آنها انجام داد كه اگر قرار باشد سيستم عامل در آن تاثي

اضافه كردن كه اين باعث مي شود زمان ارائه به بازار را تحت تاثير قرار دهد كه بايد اين مسئله را مد نظر داشت چون توليد سخت تر مي 
 ر.شود پس صفت كيفي طول عمر بيشتر متضاد است با صفت كيفي زمان تحويل به بازا

بازار هدف: يعني كه ما كجا مي خواهيم سيستم را بفروشيم و پتانسيل بازار چقدر است يا كجاها به فروش مي رسد كه بعضي از اوقات  �
اين بحث جغرافيايي مي شود بعضي از اوقات بحث سياسي مي شود بعضي اوقات اجتماعي مي شود كه همش را مي شود همان بحث 

يه سيستمي داريم كه به درد يه قاره خاص مي خورد اما بعضي اوقات يك سيستم همه منظوره ارائه شده  جغرافيايي در نظر گرفت مثال
است كه براي بازار هاي بزرگتري در نظر گرفته مي شود كه اين نرم افزارها از جمله نرم افزارهايي است كه خودشان براي توليد به كار 

هستند كه يعني نرم افزارهايي كه وظيفه توليد  general purposeم افزارها يه جورهايي اين نر visual studioمي رود مثل نرم افزار 
 و كد نويسي را برعهده دارند. و اينها همه منظوره به حساب مي آيند .

پلت فرم چيزي كه اندازه بازار هدف را محدود مي كند پلت فرم است كه قرار است سيستم با همه مجموعه ويژگي هايي كه دارد روي آن  �
 اجرا شود كه اين هم جز صفات كيفي كسب و كار مي شود.

� Rollout schedule يعني يك محصولي را معرفي كرديم براي يك عملكرد اصلي حال مي خواهيم آن را براي موارد مشابه هم استفاده :
اري تهيه باشد. به عنوان مثال يك نرم افزكنيم كه براي اينكار مجبوريم سيستم صفات كيفي قابليت انعطاف، قابليت شخصي سازي داشته 

شده براي شعب بانك ملي و نياز هست كه براي شعب ديگر هم قابل استفاده باشد بنابراين اگر اين امكان براي سيستم در نظر گرفته شود 
ه اين شود مثل اين مي ماند ك كه بتوان از آن در ساير شعب نيز استفاده كرد مي گوئيم كه اين سيستم وقتي در شعب ديگه هم استفاده مي

شده است. در كل براي اين صفت كيفي يك اصطالحي بكار مي برند و اصطالحا مي گويند سيستم بايد قابليت انبساط و  Rollupنرم افزار 
ريم اشان به كار ببانقباط داشته باشد. يا مثالي ديگر اين كه مثال سيستم درآمد شهرداري را بخواهيم در شهرهاي مثل اصفهان و تهران و ك

كه با يك ديگر متفاوت هستند در واقع با نهايت امكاناتي كه مي تواند وجود داشته باشد اين سيستم را عرضه مي كنيم ولي همه اين مولفه 
نياز  متناسب باها براي شهرداري كاشان مورد نياز نيست و شهرداري كاشان براي همه اين مولفه ها هزينه پرداخت نمي كند بنابراين ما بايد 

كنيم و سپس به شهرداري كاشان تحويل دهيم و حتي مي توانيم اين مولفه ها را به صورت جداگانه  Rollupشهرداري كاشان سيستم را 
 قيمت گذاري كنيم يا اين را هم در نظر بگيريد يك شهر ساحلي با يك شهر غير ساحلي درآمدهايشان با هم فرق دارد.
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تم هاي قديمي: اگر كه سيستم شما مي خواهد با سيستم هاي موجود كار كند بايد يكسري مكانيزم هاي يكپارچه يكپارچه سازي با سيس  �
سازي مناسب براي آنها طراحي كنيم يعني همان سيستم شهرداري كه طراحي مي كنيم بايد بتواند با سيستم هاي موجود شهرداري كار 

 گويند. كردن integrateكند كه به اين كار به اصطالح 

  به اين صفاتي كه گفته شد اگر دقت شود محصول نهايي كه مي خواهيم عرضه بكنيم كيفت اش مشخص مي شود كه چگونه است.
  صفات كيفي معماري

صفات كيفي معماري يعني ما مي خواهيم ببينم كال معماري كه طراحي كرديم چگونه است؟! ما قرار نيست بگيم كال يك معماري خوب هست يا نه 
  بلكه چيزي كه مد نظر  ماست اين است كه يه معماري بيشتر ما را به اهدافمان مي رساند يا كمتر. سه صفت وجود دارد:

 يكپارچگي مفهومي •

 صحت و تماميت •

 قابليت ساخت  •

  .كه در فصل هاي آينده به آنها خواهيم پرداخت CBAMو  ATAMاين سه صفت توضيحات كاملش در كتاب هست ولي كال براي ارزيابي معماري دو روش 
يكپارچگي مفهمومي: يعني اينكه بهتر است سيستم ويژگي هاي غير نرمال مشخص را حذف كرده باشد و بهبود داده باشد به جاي اينكه  �

گر هستند وغير منطبق با همديمنعكس كرده باشد يك ويژگي هايي از طراحي را كه شامل ايده هاي بسيار خوبي هستند كه مستقل از همديگر 
هستند. يعني به جاي يك معماري كه در آن پر از ايده هاي طراحي است كه با هم همنواختي ندارند و مستقل از همديگر هستند اين اصال 

 خوب نيست به جاي آن يك معماري ارائه كنيد و همه چيز متناسب با آن باشد و اين يعني يكپارچگي مفهومي.

ودن:يعني همه نيازمندي هاي سيستم را در معماري به درستي ديده باشيم، محدوديت هاي زمان اجرا را ديده باشيم، محدوديت صحت و كامل ب �
هاي منابع را ديده باشيم، و سپس يك شيوه ارزيابي رسمي را طي كنيم تا از كامل بودن صحت معماري مطمئن باشيم كه آن شيوه همان 

ATAM  وCBAM .مي باشد 

ساخت: وقتي ما معماري را طراحي كرده ايم كه يكپارچه است و صحت دارد و كامل است بايد قابليت ساخت نيز داشته باشد. يعني  قابليت �
فرمي  كاينكه تيم هاي توسعه اي باشند كه بتوانند آن را پياده سازي كنند و يا ابزارهايي براي پياده سازي وجود داشته باشند به عنوان مثال ي

كه ايجاد اين فرم بايد كنترلهاي خاصي داشته باشد كه يك سري ابزارهايي وجود داشته باشد كه بتوان اين كنترلها را ساخت. در را داريم 
قابليت ساخت زمان و هزينه نيز مهم است. قابليت ساخت منظورش اين است كه در هزينه و زماني كه تعيين شده است بايد بتوان اينها را 

 ساخت.

  
  بيان مي كنيم و صفات كيفي را با سناريو مستند مي كنيم. usecaseفوق فقط گفته ببينيد كه ما نيازمندي هاي كيفي را با در اساليد 
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  فصل پنجم 
  در اين فصل همانطور كه از نام آن مشخص است بحث رسيدن به صفات كيفي است.

را نگفتيم و ما فقط معرفي كرديم كه مثال چقدر امنيت مي خواهيم يا دسترسي در فصل چهارم كه صفات كيفي را معرفي كرديم راه هاي رسيدن به آنها 
پذيري يعني چي و يا قابليت تست يعني چي البته الزم به ذكر است كه در اين فصل فقط راجع به صفات كيفي سيستم صحبت مي كنيم. حاال مي 

  خواهيم در اين فصل راهي را معرفي كنيم كه به آن صفات كيفي برسيم.
  چيزهاي خيلي مهمي در اين اساليدها نيست و فقط در همين حد صحبتهايي كه براي شما مي كنم كفايت مي كند.

 زما عالقه مند هستيم به اين كه ببينيم چه جوري معمار مي تواند به يك صفت كيفي خاص برسيد. نيازمندي هاي كيفي كه مشخص كرديم هركدام ا
زار ما را به يكي از اهدف كسب و كار برساند در اين فصل مي خواهيم يك سري تاكتيك هايي را معرفي كنيم كه با آنها مسئول  اين هستند كه نرم اف

يد يكي كناستفاده از آن تاكتيك ها معمار مي تواند يك الگوي طراحي يا يك الگوي معماري يا يك استراتژي معماري را ايجاد كند به عنوان مثل فرض 
يجاد يك خط توليد باشد اگر بخواهيم يك خط توليد ايجاد كنيم بايد قابليت تغيير را در كالس هاي خاصي بديم پس هدف كسب از اهداف كسب و كار ا

. تاكتيك موكار ما را وادار مي كند تا به يك صفت كيفي مثل قابليت تغيير اهميت بدهيم و براي رسيدن به اين صفت كيفي يك تاكتيك بايد داشته باشي
هايي دارد كه مي توان آنها را به راحتي تغيير داد كه كل  functionمثال سيستم را براساس يكسري كالس ها ايجاد كنيم كه اين كالس  اين است كه

  اين مفاهيم در اساليد بعد توضيح داده شده است.

  
تيم براي شيكسري نيازهاي كسب و كار داريم كه توسط كارفرما تعريف شده از روي آنها نيازهاي كيفي را بيرون مي كشيم بعد از اينكه سناريوها را نو

مان ه درواقع هپياده سازي آنها يكسري تاكتيك هايي را اجرا مي كنيم تا آن سناريو ها را پياده سازي كنيم كه اين تاكتيك ها از قبل وجود دارند ك
pattern  ها هستند پس اين تاكتيك ها را داخلpattern  ها طراحي وpattern .هاي معماري پياده سازي مي كنيم  

اي هر زپس مي خواهيم يك سري تاكتيك معرفي كنيم كه با استفاده از آن تاكتيك ها به سناريوهايي كه داريم برسيم. پس از اول شروع مي كنيم به ا
  يستم يك دسته از تاكتيك ها را بيان خواهيم كرد.صفت كيفي س
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در  faultيك تعريفي از تاكتيك اينجا مطرح شده است. تاكتيك يك تصميم طراحي است كه روي صفت كيفي تاثير مي گذارد. به عنوان مثال بحث 
بايد به آن يك پاسخي بدهيم و براي اينكار  faultي اين وارد مي شود ما سناريو داشتيم كه حاال به ازا faultصفت كيفي دسترسي پذيري بود وقتي كه 

  بايد يك تاكتيكي را براي كنترل دسترس پذيري داشته باشيم.
ثال افزونگي ممثال مي توانيم با استفاده از افزونگي دسترس پذيري را افزايش دهيم كه دسترس پذيري مي تواند روي داده باشد يا افزونگي فرآيند باشد 

كپي از ديتابيس باشد كه مثال اين ديتابيس خراب شده و االن جواب نمي دهد بزاريم روي يك ديتابيس ديگر كه كپي از آن است. كه اين  مي تواند يك
  خودش يك تاكتيك است.

ثال يه ماژول ند باشد متاكتيك ها خودشان مي تواند به تاكتيك هاي خاص تر ديگر تقسيم شوند كه به عنوان مثال افزونگي مي تواند داده باشد يا فرآي
  محاسباتي را از آن كپي داشته باشيم يا يك داده اي را از آن كپي داشته باشيم.

. دتفاوت تاكتيك با تكنيك در اين است كه تكنيك مي شود ابتكاري كه براي پياده سازي تاكتيك و تاكتيك همان روشي است كه شما پيش گرفته اي
  مي شود. پس اينجا تاكتيك همان تصميم طراحي

طراحي يك سيستم شامل مجموعه اي از تصميمات مي شود كه بعضي از اين تصميمات كمك مي كند به كنترل پاسخ هاي صفت هاي كيفي وبرخي 
راي بمي رساند و هرتاكتيكي يك آپشن يا اختيار طراحي است براي معمار. براي مثال يك تاكتيك افزونگي را  functionalityديگر ما را به نيازهاي 

را افزايش داد اما فقط همين يك اختيار  availabilityسيستم معرفي مي كند. هركدام از اين اختياراتي كه معمار دارد مي تواند  availabilityافزايش 
زونگي از طريق اف نيست بلكه يك مجموعه از اين تاكتيك ها وجود دارد براي رسيدن به يك سناريو خاص و معموال براي رسيدن به دسترس پذيري باال

س با اين پنياز به يك بهنگام سازي پيوسته اي خواهيم داشت. يعني در اثر استفاده از يك تاكتيك مجبوريم از تاكتيك هاي ديگر نيز استفاده بكنيم. 
  توصيفاتي كه گفتيم مجموعه از تصميمات طراحي را تاكتيك مي گوييم .

كي اينكه تاكتيك ها از تاكتيك هاي ديگر بيان شده كه همانطور  كه بيان شد افزونگي براي رسيدن به دو مورد از اين موارد گفته شده وجود دارد ي
ه. ددسترس پذيري است كه افزونگي هم مي تواند در ديتابيس باشد و هم مي تواند محاسباتي باشد. يعني اضافه كردن سيستم هاي كنترلي جاسازي ش

است مثل استفاده  availabilityكه براي پشتيباني از  patternم كه يك بسته اي از تاكتيك ها است كه مثال هايي داري patternمطلب دوم اينكه ما 
نيز داشته  ياز هردو تاكتيك هاي افزونگي و هنگام سازي. يعني اگر ما افزونگي داشته باشيم بايد تاكتيك هايي براي هنگام سازي اين نسخه هايي تكرار

  باشيم.
  وع خاصي ندارد و فقط بيان مي كند كه براي هر شش صفت كيفي مي خواهيم يكسري تاكتيك هايي را معرفي كنيم.اساليد فوق موض

 از تاكتيك هاي دسترس پذيري شروع كرده كه در جدول اساليد بعد قابل مشاهده است .
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شدن سيستم مي شود پس زماني كه  failure منجر بهرخ داده كه پوشش داده نشود و تصحيح نشود  faultكال دسترس پذيري راجع به اين بود كه 
ها را  faultرا رفع كرد كه چهار دسته تاكتيك داريم كه يك دسته فقط  faultرخ مي دهد يك تاكتيكي پيش بيني كنيد تا بتوان اين  faultيك 

مي كنند ولي از ديد اين كه سيستم  Recoveryيك دسته ديگر از تاكتيك ها  Exceptionو  heartbeatو  ping/Echo :شناسايي مي كنند مثل
 ,voting ,Active Redundancy, passive Redundancyسيستم به كار خودش ادامه بدهد مثل:  faultرا ترميم مي كند كه بتوانند مثل اين 

Spare  يش آمد و بعد از ابينكه ما و دسته سوم دسته اي از تاكتيك هايي است كه مشخص مي كند كه اگر زماني كه براي سيستم مشكل پRecovery 
است . و  Shadow , State Resynchronization , Rollbackكرديم حاال براي اينكه به سيستم برگردد چه تاكتيك هايي وجود دارد كه شامل 

  نرساند. failureيي  ما را به  faultشود و كاري مي كنند كه هيچ وقت  faultدسته آخر كال جلوگيري مي كنند كه سيستم دچار 
استفاده مي كنيد كه سه مدل دارد  faultبراي شناسايي  availabilityدر اين اساليد تاكتيك هاي فوق را توضيح خواهد داد. از دسته تاكتيك هاي 

فه ها هستند كه را ارسال مي كند به يك مولفه ديگر در واقعه يك مجموعه از مول pingاست. وقتي كه يك مولفه اي يك  ping/Echoكه اولي 
مي فرستد و نياز  pingبايكديگر كار مي كنند و براي اينكه اي مولفه ها مشخص بشوند كه كدامشان فعال هستند هر مولفه اي براي مولفه ي ديگر يك 

 faultت يعني آن مولفه شود واگر در مدت زمان تعريف شده برگشت يعني آن مولفه مورد نظر سالم است و اگر برنگش Echo ٍنيز  pingدارد كه اين 
نهايت  اشده يا خراب شده است. اين براي كالينت ها استفاده شود تا مطمئن شوند يك سرور و مسير ارتباطي كه براي آن سرور وجود دارد سالم است ب

  كارايي مورد انتظارش.
لبي را به طور متناوب به مولفه هاي ديگر ارسال مي يعني همان ضربان قلب كه در اين مورد يك مولفه يك پيام هاي ضربان ق heartbeatتاكتيك 

را  نكند و مولفه هاي ديگر به آن گوش مي دهد و اگر اين ضربان توسط ساير مولفه ها شنيده نشود نشان دهنده آن است كه آن مولفه كه اين ضربا
ارد كه يكسري پيام ها را براي ديگران ارسال مي كند اين هم ارسال مي كند ديگر سالم نيست بنابراين در اين جا هم يك مجموعه از مولفه ها وجود د

 كهسالم بودن آن مولفه را نشان مي دهد و هم يك كار مثبتي است كه انجام مي شود مثال يك داده اي است كه ارسال مي كند با اين روش مابقي 
مشخص است كه براي آن مولفه يك مشكلي به وجود آمده به عنوان گوش مي دهد نشان مي دهد اين مولفه سالم است و زمانيكه اين پيام شنيده نشود 

ودن بمثال يك ماشين گويا داريم كه مي تواند به صورت متناوب يك پيام هايي از الگ هاي سيستم را بفرستد و اين پيام ها هم نشان دهنده سالم 
  سيستم است و شامل داده هايي است كه بايد براي سيستم ارسال شود.

را تشخيص مي  faultيا حالت هاي استثنا است كه مي توانيم اين حالت هاي را شناسايي كنيم اين يك روشي است كه  Exceptionعدي تاكتيك ب
 faultداخل يه مولفه است كه خود آن مولفه اي كه دچار  Exceptionدهد با تشخيص استثنائات فقط فرقي كه با حاالت هاي قبل دارد اين است كه 

بي را شناسايي كند و  برخالف حالت هاي قبلي كه چند مولفه با يكديگر كار مي كردند و مولفه هاي ديگر متوجه مي شود كه درون يك شده اين خرا
  استفاده مي كند. Exceptionها از  faultرخ داده است اما در اين حالت يك مولفه است كه خودش داخل خودش براي شناسايي  faultمولفه ديگر 
معموال در داخل يك پروسس عمل مي  Exceptionبا پروسس هاي مختلف عمل مي كنند اما تاكتيك  heartbeatو  ping/Echo تاكتيك هاي

  كنند.
  را به يك فرم قابل پردازش تبديل مي كنند.  faultها معموال يك ترجمه معنايي از يك  Exceptionكنترل كننده 

است براي فراهم  Recoveryدر اين اساليد راجع به دسته تاكتيك هاي دسترسي پذيري كه از نوع  صحبت كرديم اما faultتا اينجا راجع به تشخيص 
 كردن مجدد سيستم و تعمير سيستم صحبت مي كنيم.

  ترميم خرابي شامل فراهم كردن ترميم و تعمير كردن سيستم مي شود كه برخي از تاكتيك ها در زير آمده است:
• voting فرآيندها روي چند پردازنده افزونه اجرا مي شوند هركدام ورودي يكسان مي گيرند و يك خروجي متفاوتي را براي :voter  مي

يا راي گيرنده يك رفتا انحرافي را از يكي از پردازنده مشاهده كند متوجه مي شود كه يك خرابي اتفاقي افتاده است.  voterفرستند اگر 
را هم به عنوان  votingواند برساس قوانين اكثريت باشد يا  براساس مولفه ارجح تر باشد يا هر الگوريتم ديگري. مي ت votingالگوريتم 
به اين شكل كه چندتا پردازنده داريم كه همه يك كاري را انجام مي دهند  recoveryمي شود در نظر گرفت هم به عنوان  faultشناسايي 

براساس جوابهايي كه براي آنها  voterمي فرستند  voterداريم و همه آنها خروجي را براي  backupو  كه انگار ما افزونگي ايجاد كرديم
مي آيد اگر قوانين اكثريت باشد اينجوري برداشت مي شود كه آنهايي كه بيشترين تعداد جوابهاي يكسان را دارد آن جواب درست است و آن 

است شناسايي مي شود و بنابراين با اين روش هم  failureت كه به عنوان مولفه اي داراي مولفه اي جواب متفاوت داده است مولفه اي اس
شده شناسايي مي شود و هم جواب درست مشخص مي شود يعني با خراب شدن يكي و دوتا باز سيستم به كار  failureمولفه اي كه دچار 

ارجح تر باشد بنابراين مولفه هاي براساس ارجحيت دسته بندي مي  خودش ادامه مي دهد و گاهي اوقات ممكن است قوانين براساس مولفه
 شوند و آن مولفه اي كه ارجحيت باالتري دارد پاسخ اش به عنوان پاسخ صحيح شناسايي مي شود.

 

  كه در ادامه توضيح داده خواهد شد مرسوم تر هستند  Recoveryدو روش ديگر مربوط به 
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• Active redundancy يا : افزونگي فعالhot restart  منظورش اين است كه همه مولفه هاي فعال پاسخ مي دهند به يك رويداد به صورت
سيستم  down timeرخ مي دهد زمان  faultموازي ولي معموال اولين پاسخ استفاده مي شود و مابقي آنها دور ريخته مي شود وقتي كه يك 

هايي كه از سيستم وجود دارد آماده استفاده هستند و اين چند  backupاهد بود زيرا با استفاده از اين تكنيك فقط در حدود ميلي ثانيه خو
ثانيه صرف اين خواهد شد كه ما سوييچ بكنيم روي پاسخ يك مولفه پشتيبان ديگر و اين معموال در پيكربندي هاي كالينت و سرور و پايگاه 

رخ داده است براي ما مهم  faultشود كه پاسخ سريع در حتي در زماني كه داده مخصوصا در سيستم هاي مديريت پايگاه داده استفاده مي 
 Activeاست. در واقع ما افزونگي ايجاد مي كنيم به منظور دسترس پذيري بعد اينا همه با هم به صورت موازي كار مي كنند و اين مي شود 

و زماني كه مشكلي پيش مي آيد فقط يك چند ثانيه اي صرف  و در اين حالت كه با هم كار مي كنند فقط جواب يكي را در نظر مي گيريم
سيستم خيلي مهم است و مي خواهيم هر  recoveryمي شود براي سوييچ كردن به يك نسخه ديگر اين بدرد وقتي مي خورد كه براي ما 

 جوري كه شده است سيستم پاسخ بدهد.

 

• passive redundancyر اين حالت نسخه هاي پشتيبان مولفه در حالت كار نيستند بلكه به صورت :  در اين حالت هزينه كمتري دارد كه د
 خاموش هستند و آن مولفه آنالين وقتي يك كاري را با موفقيت انجام مي دهد براي تمام پشتيبان ها ارسال مي كند و پشتيبان ها با يك گام

لي ايجاد شد بايد سراغ پشتيباني برويم كه جديد ترين به روز رساني عقب تر از مولفه اصلي به روز هستند و هروقت براي آن مولفه اصلي مشك
بر روي آن انجام شده و آن را برداريم يعني در اين حالت ممكن است ما يك دسته اي از آخرين عمليات هايي كه كامل نشده اند را از دست 

وقتي كه  warm restartباشند. در واقع افزونگي غيرفعال يا  بدهيم در مقابل مجبور نيستيم كه چند مولفه داشته باشيم كه همه آنها فعال
 يك مولفه اي به يك رخداد پاسخ مي دهد اين را به مولفه هاي ديگر اطالع مي دهد و وضعيت آنها را به روز رساني مي كنند و زماني كه يك 

fault دازه كافي تازه است تا دوباره سيستم را از طريق آن يي رخ مي دهد سيستم بايد ابتدا مطمئن شود كه وضعيت آن پشتيبان ها به ان
پشتيبان ها از سر بگيريد اين سيستم معموال براي سيستم هاي كنترلي استفاده مي شود كه هنگامي كه ورودي ها در مسيرهاي ارتباطي دچار 

 ستم به يك سيستم ديگر سوييچ مي كنيم.مشكل مي شوند و يا از سنسورهايي داريم داده جمع مي كنيم بنابراين در زمان خطا از يك سي

  
• spare زاپاس يا يدك اين حالت بازم :backup  است اماbackup  از پلت فرم است يعني يك پلت فرم محاسباتي زاپاسي داريم كه به صورت

standby  نگهداشتيم و اين را پيكربندي كرديم بابت تعداد زيادي از مولفه هاي كهfail قط يك مولفه كردن بنابراين اگر فfail  كرد از روش
كردن كال از يك پلت فرم بايد بريم روي يك پلت فرم ديگر. يعني انگار از سيستم  failهاي پيشين اقدام مي كنيم ولي اگر  بيش از يك مولفه 

د داشته مناسب در آن وجو اوليه يك كپي پشتيبان داريم و اين بايد به پيكر بندي نرم افزار مناسب برگردانده شود. كه يكسري وضعيت هاي
در سيستم داشته باشيم كه در آنها وضعيت سيستم را  check Pointباشد كه اين مال قبل از اتفاق افتادن آن خطا باشد. يعني بايد يكسري 

يبان پشت را براي آن سيستم زاپاس ارسال مي كنيم بنابراين اين وضعيت سيستم هميشه در آن نسخه checkpointثبت كنيم و سپس اين 
رخ مي دهد كه چندتا مولفه هاي آن با يكديگر دچار خرابي مي شوند ما مهاجرت مي كنيم به آن  failوجود دارد و هر وقت در آن سيستم 

 پلت فرم زاپاس و از آخرين نقطه اي كه وجود دارد دوباره كار را شروع مي كنيم.

رخ داد چه جوري  سيستم بازم كار را ادامه دهد. اما بحث بعدي اين است كه آن مولفه اي  اين چهار مورد كه گفته شده مال زماني بود كه اگر خطايي
اده دكه خراب شد و خرابي براي آن رخ داد چه جوري به كار برگردد كه اين مي شود دسته تاكتيك هاي سوم دسترس پذيري كه در اساليد بعد توضيح 

  شده است.
  

• Shadowده مي تواند در حالت سايه براي مدت زمان كوتاهي اجرا شود تا ما مطمئن شويم كه رفتار درستي : آن مولفه اي كه قبال خراب ش
 از خودش نشان مي دهد و آن را دوباره به سيستم برمي گردانيم.

تا    بكنيم restoreما نياز داريم كه مولفه وضعيت آپگريد شده اش را  Activeو  passiveوضعيت هنگام سازي مجدد: مثال در تاكتيك ها  •
 مآن را به سيستم برگردانيم يعني بايد اصالح كنيم بعد به سرويس برگردانيم تا مثل بقيه شود و همزمان با بقيه شود. كه اين مدت زماني ه

هم  زمان كه طول مي كشد تا اين آپديت را انجام دهيم بستگي دارد به مدت زمان بسته هايي كه بايد اين آپديت را انجام دهيم و  اين مهلت
down time .آن مولفه را تعين مي كند 

  
• CheckPoint/RollBack كه شبيه همان چيزي است كه در :spare  ديديم كه يكcheckpoint  وضعيت هايي كه ايجاد مي شود

يك  هنگامي كهرا ثبت مي كند كه اين ثبت كردن ها به صورت ترتيبي مي تواند باشد يا با پاسخ به هر رخداد خاصي كه روي مي دهد و 
مي كند با شناسايي يك وضعيت غير هنگام و غير سازگار سيستم بايد برگردد به آخرين وضعيت سازگاري كه وجود دارد و  failسيستم 

 همه تراكنش هايي كه رخ داد در اين فاصله بايد حتما ثبت شوند.
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  روشهاي هاي دسته چهارم دسترس پذيري عبارتند از:
• Removal from Service:  يعني جلوگيري بكنيم از اين كه مولفه دچارfailure  شود يعني زماني كه داره نزديك مي شود بهfault 

 failureكال حذف كنيم. اين تاكتيك يك مولفه اي از سيستم را كه سطح فعاليت هاي آن پايين آمده را حذف مي كند براي اين كه از 
ك مولفه اي را ريستارت مي كنيم براي اينكه از فقدان حافظه جلوگيري كنيم و اين هاي پيش بيني شده جلوگيري كند به عنوان مثال ي

فقدان حافظه بعدا ممكن است سيستم را دچار مشكل كند اين حذف از سرويس اگر در استراتژي هاي معماري ديده شده باشد مي تواند 
 به صورت اتوماتيك باشد يا به صورت دستي باشد.

  
• Transaction ها چهار خصوصيت داشتند كه همان : تراكنشACID  است و اگر يك رفتاري را در قالب يك تراكنشي بيان كنيد هرچقدر

در آن رخ دهد باز هم سيستم را در حالت پايدار نگه مي دارد و تغييرات را اعمال نمي كند تا زماني كه آن با موفقيت به پايان   faultهم 
 ه صورت تراكنش معرفي كنيم اين مشكل حل خواهد شد.برسد بنابراين اگر از اول سيستم را ب

Atomic .يعني يا همه دستورات انجام مي شود يا هيچكدام  
consistency .يعني يك تراكنشي كه انجام مي شود داده هاي آن همگون باقي مي مانند يعني سازگاري رعايت مي شود  

Isolation  يعني دستورات تراكنش بتواند با هم به صورت همروند اجرا شوند و اثري روي هم نمي گذارند اگر چند تراكنش همزمان با هم
  انجام شوند.

Durability.يعني بعد از پايان يافتن تراكنش تاثير آن همچنان پايدار باقي مي ماند و به هيچ عنوان لغو نمي شود :  
  
• process monitorوقتي يك : fault  يي در يك فرآينديي شناسايي مي شود يكprocess monitor  مي تواند آن فرآيندي كه

كار درست را انجام نمي دهد را حذف كند و  يك فرآيند جديد را جايگزين كند و مقدار دهي اوليه براي آن فرآيند جديد به وجود آمده  
مي گذاريم و  process monitorرا به عهده يك   failureگيري از يك انجام شود و يعني جلو spareمي تواند شبيه همان تاكتيك 

 faultيك فرآيند نظارتي است كه بررسي مي كند سيستمي كه درست كار نمي كند را قبل از اينكه بخواهد  process monitorاين 
 شود آن را حذف مي كند.   failureيي رخ بدهد كه بعد بخواهد 

 

  تغيير:تاكتيك هاي قابليت 
  تاكتيك هايي كه براي كنترل قابليت تغيير هستند داراي اهداف زير هستند:

  كنترل كردن زمان و هزينه پياده سازي ، تست و اعمال تغييرات است.-
ارتند از ام مي دهيم عبقبال راجع به كال سناريو هايي براي قابليت تغيير صحبت شد اشاره كرديم كه براي اجزاي تغييرات كارهايي كه انج [ياد آوري:    

) مي كنيم deploy: ابتدا كد تغييرات را مي نويسيم و آنرا پياده سازي ميكنيم و سپس تست مي كنيم كه آيا درست است يا خير؟ و بعد انرا اسقرار (
ي يك زمان ط -زمان و هزينه دارد(يعني وصلش ميكنيم و اعمالش ميكنيم) .پس سه كار انجام مي دهيم. مهمترين بحثي كه داريم اينكه اين سه كار 

ا اعمال ر ميكنيم تا انجامش دهيم و هزينه ايي كه صرف انجام آن مي كنيم . در همين راستا مسئله مهم ديگر اينكه چه زماني مي توانيم اين تغييرات
ستگي به اين دارد كه چه كاري بخواهي ها چي هست ب sourceكنيم و اين تغييرات توسط چه كسي بايد انجام شود ياد اوري طبق سناريو و متون 

  ]كنيم .انجام دهيد و در چه زماني . يادتان باشد طراح ، پياده ساز و حتي كاربر مي تواند اين تغييرات را اعمال كند و مي خواهيم پياده سازي 
  .ما مي خواهيم تاكتيك هايي را براي قابليت تغييرات در دسته ها و مجموعه هايي براساس اهدافشان

يك مجموعه از اين تغييرات هدفشان كاهش تعداد ماژول هايي است كه بصورت مستقيم تحت تاثير تغيير قرار مي گيرند كه اين دسته را  — دسته اول
Localize Modification يي ايا تغييرات محلي شده مي نامند پس دسته اول تاكتيك ها ، مربوط به تاكتيك هايي است كه مي خواهد تعداد ماژوله

  گذاشته اند. Localize Modificationكه مستقيما اثر مي گيرند از اعمال تغييرات را كم بكند كه نامش را  
 

دسته دوم هدفشان كاهش تغييرات فقط به همان ماژول هاي محلي شده است يعني ميخواهيم از اثر تكرار شونده تغييرات  –دسته دوم تغييرات 
  هايي كه غير مستقيم تحت تاثير قرار ميگيرند را كم كنيم اما بعضي وقتها شما ميخواهيد سيستم تان يك                      جلوگيري كنيم.يعني اينكه ماژول

ك يا ي سرويسي را اضافه بدهيد مجبوريد يك يا چند ماژول را تغيير دهيد .يك ماژول را كم كنيد و يا ماژول جديد را اضافه كنيد.پس مستقيم سراغ
ل مي آيند تا آن سرويس جديد را اعمال كنيد. اين دسته از تاكتيك هايي است كه  ماژول ها را مستقيم تحت تاثير قرار ميگيرند را بررسي چند ماژو

 كند ،استفاده ميكرده يا وابستگي خاصي به آن داشته آنهم تغيير مي  Aچون از ماژول Bداديد ماژول  Aميگند اما بعضي وقتها با تغييري كه روي ماژول 
د يا در مسير ناين جزء دسته انتشار اثر قرار ميگيرند ما ميخواهيم تاكتيك هايي داشته باشيم كه اول ماژول هايي كه غير مستقيم تحت تاثير قرار ميگير

 .انتشار اثر قرار ميگيرند را كم كنيم يعني كال هدف اينست كه با كمترين ميزان تغيير به  آن تغييري كه ميخواهيم برسيم 
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و هزينه است يعني اينكه مربوط به اين مي شود كه يكسري تاكتيك ها را پيش بگيريم  deployدر مورد كنترل كردن زمان  –دسته سوم تاكتيك ها 
ي شود زينه كم مهاجازه اعمال تغيير توسط كاربر پاياني و در زمان اجرا را فراهم كند يعني وقتي كه شما كاربر نهايي تان بتواند تغيير انجام دهد زمان 

اش كرديد و آنرا در سيستم قرار داديد و وقتي كاربر  deploy. يعني اينكه شما انگار قبال تغييرات را ديديد ، آماده اش كرديد ، deployمخصوصا زمان 
كردن) كند. تست كند آن  (تكميل كردن ، اجراimplement   را deployپاياني ميخواهد اعمالش كند كافيست خيلي سريع در زمان اجرا در واقع 

  كار يا تغيير از پيش انجام شده را.
  يعني به تاخير انداختن زمان انقياد .(كه بعدا توضيح داده مي شود). defer binding timeنام اين دسته را  

  
  اين شكل توضيحي را جع به هدف تاكتيك هاي قابليت تغيير ارايه مي دهد.

(يا تغييري) به سيستم مي رسد ما يكسري تاكتيك هايي را براي كنترل اين قابليت تغيير فراهم مي كنيم و خروجي آنكه مي توانيم  changeيك 
  بسازيم تست ش كنيم و نصبش كنيم با كمترين زمان و هزينه.

  
  اين اساليد دسته بندي از تاكتيك ها را نشان ميدهد.
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  كه شامل سه دسته شدند:
1-localize changes 

2- Preventation of Ripple Effect  كه هركدام چند نمونه دارد كه به آن خواهيم پرداخت           . 

ها در اين  كمي خواهيم ببينيم چه كاري بايد انجام دهيم تا ميزان ماژولهايي كه مي خواهند مستقيما اثر ميگيرند از تغيير ما كم شود.هدف اين تاكتي 
ه انتساب بدهد مسئوليت را به ماژولها در طول فاز طراحي بطوري كه تغييراتي كه از قبل پيش بيني كرده ايد توي يك محدوده خاص  مجموعه اينست ك

ن تغييرات يمحدود شوند پس در زمان طذاحي اين تغييرات انجام ميشوند، اين تغيييرات از قبل پيش بيني شده اند و ممكن است در آينده نياز باشد كه ا
  جام شوند و مي خواهيم كاري بكنيم براي انجام اين تغييرات كمترين محدوده از ماژولهايمان تحت تاثير اين تغييرات قرار بگيرند.ان

  (حفظ وابستگي معنايي): maintain semantic coherenceاولين نمونه از تاكتيك هاي محلي كردن تغييرات:  
  سئوليت هاي در داخل يك ماژول .وابستگي معنايي اشاره دارد به ارتباط بين م

هدف اينست كه مطمين شويم همه اين مسئوليتها با همديگر بدون هيچ وابستگي اضافي به ماژول هاي ديگر درون يك ماژول خاص كار انجام مي -
  دهند.

  م .چكيده) كني -(انتزاع  abstractيك زير تاكتيك از اين دسته تاكتيك هاي اينست كه سرويس هاي رايج را  -
ها . و وقتي مي آييم اينها رو معرفي مي كنيم در واقع از   middlewareها و نرم افزارهاي  frameworkمثال: استفاده از اپليكيشن هايي مانند 

هده كه بعوابستگي معنايي استفاده كرده ايم يعني شما مي خواهيد ماژول تان تا آنجا كه مي شود مستقل كارش را انجام دهد. كل يك مسئولين را 
داشته نميگيرد براي انجام مسئوليتهايش متكي به ماژولهاي ديگر نباشد كه اگر خواستيد تغييري در آن مسئوليت بدهيد تاثيري روي ماژولهاي ديگر 

         Net framework.استفاده ميكنيد مانند frameworkباشد و خود همان ماژول را بتوانيد عوض كنيد .وقتي شما از 
سيستم تان (سيستم عامل و سخت افزار)فراهم ميكنيد،يعني سرويسهاي رايجي كه مي خواهد platformي از abstractميكنيد شما يك  ها. چكار

  استفاده كند مستقل از سيستم عامل تان باشد.اين را همين اليه انجام مي دهد.
به اينكه به ماژول ي كه از آن سرويس استفاده مي كرده هم تغيير پيدا  (انتزاع) شوند تغيير دادن آنها نيازي نداردabstractاگر سرويس هاي رايج -

براين پشتيباني اكند و بعالوه تغييرات براي ماژولها با استفاده از چنين سرويس هايي تاثيري روي استفاده كننده هاي ديگر نخواهد داشت . اين تاكتيك بن
 abstractيك هاي جلوگيري از تاخير هم مي شود. دقيقا اين نوع تاكتيك داره تاكتيك مي كند نه تنها از محلي كردن تغييرات بلكه جزء تاكت

common service .را مثال مي زند از دسته تاكتيك هاي حفظ وابستگي معنايي و زير تاكتيك اين است  
  هم براي ما محلي كرددن تغييرا را فراهم ميكند و هم جلوگيري از انتشار تاخير را فراهم ميكند.

ي م كل مطلب ميگه : يعني كاري بكن كه تا آنجايي كه ممكنه يك مسئوليت ،نگاشت كنيم به يك ماژول. اينجوري كامال تغييرات توي مسئوليت محلي
  شود و درون همان ماژولي كه بايد اينكار را انجام دهد.

  يني ميكنيم.دسته بعدي از تاكتيك هايي كه است به تغييراتي كه تغييرات مورد انتظار را پيش ب
اتي كه ردر نظر ميگيريم يكسري تغييرات را از قبل و يك روشي هم براي ارزيابي اينكه چطوري اين مسئوليت ها انتساب دهيم براي رسيدن به آن تغيي

  از قبل پيش بيني كرديم حداقل اثرات را روي تغييرات ديگر بزاريم.اينهم يك روشي است.
 يير آيا تجزيه پيشنهاد شده محدود ميكند مجموعه ماژولهايي كه بايد براي انجام آن تغيير عوض شوند؟سوال اصلي اينجاست كه براي هر تغ -

بودند.وقتي ميخواهند قابليت تغيير را نشان دهيد بايد ساختار اين تجزيه  code baseساختار تجزيه ماژول به شيوه  decomposite  [يادآوري
 ]ماژول را جلوي رويمان باشد.

اين تاكتيك استفاده از آن سخت است بخودي خود زيرا نمي توانيم همه تغييرات را پيش بيني كنيم به همين دليل معموال همراه با درواقع  -
 دسته تاكتيك وابستگي معنايي استفاده مي شود.

اژول كلي بود) كلي بيان كنيد يك م جنرال كردن يك ماژول يعني يك ماژول را بياييد (برعكس اولي ها كه براساس وابستگي معنايي—سومين تاكتيك
ي يلي كلو عمومي داسته باشيم. هرچه ماژول هارا عمومي تر كنيد به ما اجازه ميدهد رنج بيشتري از محاسبات را براساس وروديها داشته باشيم پس خ

كه جنرال شده مي تواند بعنوان يك زبان تعريف  باشند به احتمال زياد اكثر تغييرات روي همان يك ماژول انجام مي شود اما ورودي به همچين ماژولي
يك  تشده براي ماژول در نظر گرفته شود مي تواند به سادگي يكسري پارامترهاي ثابت ورودي باشد يا به پيچيدگي يك مفسر باشدورودي آن هم بصور

  زبان برنامه نويسي مي شود .
ها را انجام دهد حاال اين ماژول كه كلي شده ورودي   functionنيم) تا رنج بيشتري از توضيح : ميخواهيم ماژول مان را جنرال كنيم (كلي و عمومي ك

امپايلر كبه آن طوري تعريف كنيد كه ورودي ساده اي داشته باشد كه يك ماژول ساده مي شود و يا ماژول آنقدر پيچيده باشد كه ماژول خودش مفسر يا 
ي شود پس اگر يك ماژول قراره خيلي كار را انجام دهد پس بايد ورودي هايش هم انواع مختلف باشد باشد كه ورودي به آن يك زبان برنامه نويسي م

  پس روي يك ورودي ساده كه نمي تواند كارهاي زيادي انجام دهد. پس ورودي هاش همبايد مجموعه كارها باشد كه يك كد باشد و يك برنامه.
  تغييرات: امكانات موجود را كاهش دهيم (يعني ميخواهيد صورت مسئله را پاك كنيد) چهارمين تاكتيك از انواع تاكتيك هاي محلي كردن
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ييراتي كه غيعني ميخواهيد بگوييد تغييرات در يك خط توليد ممكنه بيش از حد مجاز باشد و ماژولهاي زيادي را تحت تاثير قرار دهد.پس بايد تباييد ت
از سيستم هايي كه ما امروزه داريم يعني اينكه براي اينكه اثر تغييرات را كم كنيم كال تغييرات امكانش هست اعمال كني را محدود كنيد مثل خيلي 

ينكار اممكني كه وجود دارد را كم كن و بگو سيستم من تا حد خيلي كم و محدود قابليت تغيير دارد مخصوصا زماني كه داري خط توليد ايجاد ميكني 
  را انجام بده.

در يك خط توليد ممكنه اجازه بدهد كه يك پروسسوررا تغيير دهد . مثالقبال در حالت طراحي گفتي كه درخط توليد  اين نقطه  مثال : يك نقطه تغيير
هاي موجود راجع به اين تغيير را كم بكن .فرضا نوع  optionرا عوض كني و حاال بيا  CPU،نقطه تغيير است اينجا را مي تواني تغيير بدهي مثال بايد 

هاي موجود   optionهايي از اين نوع دسته را اينجا قرار بگيرند.پس  cPUهايي كه بايد تغيير بدهي را در يك دسته كوچك قرار بده مثال بگو پروسسور
  هم خيلي تحت تاثير قرار نمي گيرد.  Modify abilityرا كم بكن نه لزوما انواع تغيير هاي كه مي خواهي ايجاد كني به اين ترتيب خاصيت 

  ه دوم تاكتيك ها تاكتيك جلوگيري از انتشار تغيير است.دست
تغييري انجام دهد ممكن Aيك انتشار تغيير از يك تغيير لزوما نياز هست تغييرات به ماژول اعمال شوداما بصورت غير مستقيم.بطور مثال اگر ماژول 

  بوده است. Aلي وابسته به ماژول به دالي B. زيرا ماژول Aهم تغيير كند به دليل تغيير در ماژول  Bاست ماژول 
ه دوماژول ك** براي اينكه بتوانيم تاكتيكهايي را معرفي كنيم كه از انتشار تاخيرها جلوگيري كنيم يا كمترش كنيم اول از همه انواع وابستگي هايي 

  هستند را ياد ميگيريم. Prevent Ripple Effectباهم دارند را ياد ميگيريم و بعد مي رويم سراغ تاكتيكهايي كه در ارتباط با 
  

  نمونه از وابستگي ها يي كه بين ماژول ها ممكن است وجود داشته باشد را ياد مي گيريم (كه تاكتيك نيستند بلكه وابستگي هستند). 8اول از همه 
ي از جنس syntaxوابستگي  -Data 2ي از جنس syntaxوابستگي -1ي.خود وابستگي لغوي دونوع است  syntaxدسته اول :وابستگي لغوي يا 

  سرويس.
و استفاده  Aكامپايل يا اجرا شود بصورت صحيح ،نوع يا فرمت داده ايي كه توليد مي شودتوسط  B:براي اينكه ماژول  Dataوابستگي لغوي يا نحوي -

  فرض كرده است. B.بايد سازگار باشد با نوع و فرمتي داده اي كه ماژول  Bمي شود توسط 
بايت  4بايت به  2از  integerتغيير كند و خروجي آن  Aآنرا مصرف ميكند. اگر  B) توليد كرده و integerه ايي (مثال داده عددي از نوعدادAتوضيح:

  اثر مي گذارد. Bكند بطور غير مستقيم روي floatتغيير ميكند و يا آنرا 
وشي براي فراخواني سرويس و استفاده از سرويس دارند مانند زماني كه (امضا) دارند.يعني رsignatureوابستگي لغوي از نظر سرويس: سرويس ها -

مي شود. اگر امضا  signatureمي كنيد و به چه ترتيبي بنويسيد. اين شبيه همون  setتابعي را صدا مي زنيدبايد بلد باشيد كه پارامترهاي آنرا چگونه 
از  signatureهم دچار مشكل مي شود يعني بايد اين امضا Bعوض كنند   Aا از (درخواست كردن) مي شودآنرA  ،invoke از  Bسرويسي كه توسط 

syntax اش هماني باشد كهB .تصورمي كند  
  

يا از جهت سرويس است. بازهم مانند  Dataيا معنايي است كه از جهت semanticوابستگي دوم كه بين دوماژول مي تواند وجود داشته باشد وابستگي 
  در نظر گرفته است .Bمصرف ميكند بايد منطبق باشد با فرضيات  Bتوليد ميكند و   Aده يا سرويسي كه قبل است ، معناي دا

تغيير كند  Aنكته مهم : وابستگي معنايي را نميتوان مشكلش را حل كرد و نمي توان با تمام تاكتيك هايي كه تاكنون معرفي شده رفع اشكال كرد. اگر 
مي دهد برحسب كيلوگرم بوده حاال شده گرم. اين نه  Bو   Aرا تحت تاثير قر ار دهد ،مثال فرض كنيد خروجي كه  B مياواند روي معنا اثر بگذارد و

 سرويسفرمت عوض شده نه نوع آن عوض شده بلكه اختالف وجود دارد يعني در واقع آنچه كه در معنا درك كرده اند تغيير كرده است يا مثال از نظر 
است از نظر معنا عوض شده باشد و پيدا كردن ماكزيمم در رنج  در نظر بگيريد . سرويس اينطوري بوده كه ميخواهيم ماكزيمم را بدست آورد حاال ممكن

  خاصي بوده و اينها ماكزيمم تو رنج متفاوت ديگري تعريف كرده است يا مصال مرتب سازي صعودي بوده و نزولي شده است.
  

 Bتوليد وAنجام شود بايد داده ايي كه به درستي اBكنترل. براي اينكه -داده   –است كه دونوع است sequenceدسته بعدي وابستگي ترتيبي يا 
  در نظر گرفته است. Bاستفاده ميكند بايد به همان ترتيبي باشد كه 

كه تحت يك پروتكل با Bآن .حاال ايت ترتيب اگر عوض شود روي bodyابتدا بايد بيايد بعد  headerرا در نظر بگيريد ، packetيك headerمثال: 
A  ارتباط برقرار مي كرده و اينpacket  را مبادله مي كرده اثر مي گذارد و از نظر كنترل اگرB  به درستي اجرا شود بايدA  ابتدا اجرا شود در يك بازه

هم نمي تواند اجرا شود. حاال انتشار تغيير چگونه روي وابستگي ترتيبي اثر مي Bدقيقه ،5اجرا نشود در طي  Aبتواند به صحت اجرا شود . تا  Bزماني تا 
 ATMهم نمي تواند اجراشود. مانند دستگاه  Bرا تغيير دهيم و باعث شود زمان اجرايش تغيير كند و نتواند در يك بازه زماني اجرا شود Aگر گذارد ا

اييد ارت تبي ك،اول ماژول تاييد كارت و برقراري ارتباط با بانك مربوطه بايد اجرا شود و بعد ماژول محاسباتي اجرا شود بعد اگر در يك مدت زمان مناس
  اجرا نمي شود. Bنشود كارت پس داده مي شود و ماژول 
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را كامپايل كنيم و بدرستي اجرا كنيم Bممكن ايت چند اينترفيس داشته باشد براي اينكه A   :Aاز interfaceچهارمين وابستگي ،شناسايي يك 
يعني وابستگي آنها از طريق يك اينترفيس  Bواسطي كه بين اين دو تا بوده بايد مطابق باشد با همان فرضيات handleشناسايي كردن يعني اسم يا 
از طريق آن واسط باهم ارتباط برقرار مي كنند.مثال واسط را مي توان هرچيزي در نظر گرفت ساده ترين آن پودتي  Bو  Aاست و واسطي وجود دارد كه 
  استفاده كنند ولي حاال تغيير كرده است. USBاز پورت فالن  BوAوجود دارد كه انتظار داريم است كه بصورت سخت افزاري 

  
 Bهماهنگ باشد. براي مثال  Bدر زمان اجرا بايد با فرضيات  Aبدرستي اجرا شود محل قرارگيري B،در زمان اجرا ،براي اينكه  Aوابستگي پنجم ،مكان 

بداند روي پروسسور يا فراين متفاوتي هستند بحث ارتباط بين فرايند هايي كه Bقرار گرفته روي فرايندمتفاوتي روي پروسسور مشابه.اگر  Aفرض ميكن 
ترلها نوجود دارد مانند انحصار متقابل و كنترل همروندي و ... مطرح مي شودولي اگر نوع وابستگي عوض شود روي يك فرايندباشند بسياري از اين ك

  .Bوابستگي ايجاد ميكند براي  Aنيازي نيست و اگر روي پروسسورهاي متفاوتي باشند باز منابع آنها عوض مي شوند و خيلي اثر گذار نيست پس مكان 
  

تفاده اس Aاز Bبدرستي بخواهد اجرا شود چون  Bاستفاده مي شود. اگر  Bفراهم مي شود و توسط  Aوابستگي بعدي ،كيفيت سرويس/داده است كه توسط
  نمي تواندبدرستي اجرا شود. Bباشد و گرنه   Bقرار ميدهد بايد مطابق با فرضيات  Bدر اختيار  Aميكند كيفيت داده ايي كه 

است و قراره باآن كار كند Bمثال : فرض كنيد داده ايي كه توسط يك سنسور خاصي فراهم مي شود بايد دقت آن به همان دقت الگوريتمي كه روي 
ن مثال سيستم هاي كنترل ترافيك را در نظر بگيريد ، دوربين هايي كه سر چهارراه نصب شده اند كيفيت تصويري كه اين دوربين مي فرستد باشد.بعنوا

يفيت ك به نرم افزارهاي پردازش تصويري كه در مركز كنترل ترافيك وجوددارد بايد طوري باشد كه بفرض بتواند پالك خودرورا تشخيص دهد.و اگر اين
  ايين باشد و اين نرم افزار پردازش نتواند روي آن كار كند مشكل ايجاد مي شود.پ

درخواست سرويسي  B. بعنوان مثال اگر Bباشد بعد  Aوجود داشته باشد ،اول  Aبدرستي اجرا شود بايد  Bاست. براي اينكه  Aاين وابستگي يعني وجود 
  بدرستي اجرا نخواهد شد. Bوجود نداشته باشد ويا نتواند بصورت پويا آنرا ايجاد كند پس  A را داشته باشد ولي هنوز  Aمربوط به objectاز يك 

هماهنگ باشد.اين مي تواند حتي در مورد استفاده  Bبايد با فرضيات  Aبدرستي اجرا شود رفتار منبع  Bاست .براي اينكه  Aوابستگي بعدي رفتار منبع 
برعكس فرض مي كند كه اين  Bاستفاده ميكندو اينكه خودش را صاحب منبعي مي داند ولي  Bرك با از يك حافظه مشت Aاز منبع باشد فرض كنيد 

است يعني چي رفتار منبه؟ يعني نحوه استفاده از منبع.آيا منبع را منحصرا مال خود ميداني ؟ يا مي داني از منبع بصورت اشتراكي  Aمنبع متعلق به 
فكر كند اين منبع منحصرا متعلق به خودش است ،اين  Aبصورت اشتراكي استفاده ميكند و  Aه منبعي را با فرض كند ك Bداري استفاده ميكني .اگر 

  خواهد بود. Bوجود دارد سبب اشكال مي شود و اثر آن روي  B و Aاختالف كه بين فرض 
ه كه بتوانند با اين وابستگي ها را كنترل كنند و كاري كنند كنوع وابستگي را ياد كرفتيم .حاال مي خواهيم تاكتيك هايي را تازه معرفي كنيم 8تا اينجا 

د و با حذف نبا وجود اين وابستگي ها بتوانيم قابليت تغيير را داشته باشيند ولي از انتشار تغيير جلوگيري كنند و گاهي اوقات وابستگي هارا حذف كن
  ه باشيم.وابستگي ها مارا به حالتي برسانند كه اين انتشار تغيير را نداشت

) جلوگيري نمي كنند اين تاكتيكها semanticيادآوري مي كنيم هيچكدام از اين تاكتيك هايي كه ميخواهيم بگوييم از تاكتيك انتشار تغيير معنايي (
  شكستن زنجيره وابستگي ها . –حفظ واسط هاي موجود –(مخفي كردن اطالعات) information hidingشامل 

  
و كدام publicه كه تجزيه كنيم مسئوليت هاي يك سيستم يا موجديت به قسمتهاي كوچكتر و مشخص كنيم كدام اطالعات مخفي سازي اطالعات: اين

private  شوند. مخفي سازي اطالعات شما با آن برخورد كرديد و در شي گرايي داريم ،چه كمكي به ما ميكند؟ وقتي كالسي را مي نويسيد تعدادي از
تعريف مي كنيد چه كمكي به شما ميكند اين همان مخفي سازي privateتعريف مي كنيد و وقتي  privateو يكسري را  publicمتدها يا داده ها را 

 privateاطالعات است و متد يا داده اي را مختص خودتان ميكنيد.حاال در نظر بگيريد بين اين وابستگي هايي كه وجود دارد وقتي كه قسمتي از آنرا
ريد وابستگي را از نظر آن داده يا متد حذف ميكنيد پس اگر تغييري ايجاد شود اين تغيير انتشار شونده نخواهد شد اين يك تاكتيك ميكنيد در واقع دا

  است.
ي.يك واسطيرا قرار  syntaxوابستگي هايي باهم دارند مانند وابستگي  Bو Aتاكتيك ديگر اينست كه اينترفيس ها يي كه هستند بزاريم باشند مثال 

داره عوض مي شود اين  Aي خروجي  syntaxيدهيم يا اگر از قبل وحود دارد ميگذاريم بماند كه اين واسط تغيير را رفع كن كه اعمال شود نثال اگر م
از قبل واسطه و يا اگر  Bواسطه همين خروجي ها را دوباره تبديل كند به همان چيزهايي كه نوع و فرمت آنها متناظر بوده با همان نوع و فرمت فرضيات 

ديگه تاثير نخواهد گذاشت. اين تاكتيك لزوما كار Bتغيير كند روي  Aايي وجود داشته اجازه دهيم همينطور باقي بماند. واسطه اگر بماند ولي خود 
يعني بايد جلوگيري داشته باشد زيرا تغييرات توي معناي داده/سرويس ،ماسك كردن آنها سخت است .  Aيك وابستگي معنايي با  Bنميكند اگر كه 

  كنيد از اينكه معناي داده ايي يك سرويس عوض شود.
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كه  ستتاكتيك سوم : محدود كردن مسرهاي ارتباطي .محدود كردن ماژولهايي كه باهم داده به اشتراك مي گذارند باز اينهم جزء دسته تاكتيك هاي ا
دادن ماژولهايي كه دارن داده مصرف ميكنند توسط يك ماژول معيني و همنين  صورت مسئله را داره تغيير ميدهد بجاي اينكه راه حل بدهد.كاهش

نده تغييربكنند نكاهش دادن تعداد ماژولهايي كه داده توليد ميكنند. اگر اينكار را بكنيد باعث مي شود اگر يكي از ماژولهايي كه توليد كننده يا مصرف ك
گر تغيير كند مي تواند انتشار تغيير عوض شود. چيزي كه قبال مصرف مي كرد نياز داره عوض شود و روي بقيه اثري نگذارند البته ماژول مصرف كننده ا

  توليد كنند هم براساس نياز مصرف كننده عوض شوند.
رار دادن يك داره ممكنه ق Aبه   sementicتا) بجز  8يك نوعي از اين وابستگي ها( Bآخرين تاكتيك از اين دسته : استفاده از يك واسط . اگر كه 

يا  convectorبتواند مديريت كند اين وابستگي را و اين مشكل را حل كند (شبيه اولي ها حفظ واسط موجود).مانند يك  B و  Aرابط يا واسط بين 
  دارد.  Bي براحتي مي تواند تبديل كند فرضيات داده/سرويس را به فرضياتي كه  syntaxيك مترجم قرار دهي خصوصا در بحث 

.اضافه كردن يك ماژول  performanceاست كامال در تضاد است با تاكتيك intermediaryكه استفاده از  modify abilityنكته : اين تاكتيك 
 performanxeبعني اضافه كردن فعاليت يعني مصرف كردن زمان و هزينه و افزايش زمان پاسخ و افزايش زمان انتظار.يعني همه اينها متقابل است با 

في برساند ي. شما داريد يك ماژول محاسباتي اضافه مي كنيد .اينجا مي توانيم يادآوري كنيم كه تاكتيكهايي كه اينجا داريم ممكنه مارا به يك صفت ك
  و ممكنه از يك صفت كيفي ديگر دور كند.

 prevent rippleو  localize modification ، به تاخير انداختن زمان انقياد. دو دسته تاكتيكmodify abilityدسته سوم از تاكتيك هاي 

effect اهيد وبه اين درد ميخورد كه شما تعداد ماژولهايي كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير يك تغيير قرار ميگيرند را كم بكنيد.اما اگر بخ
تاكتيك هاي به تاخير انداختن زمان انقياد مي توانيد استفاده كنيد. اجازه دهيد يك كاربر نهايي در زمان اجرا هم بتوانند تغييرات را انجام دهد از دست 

بصورت يك  deployكردن پارامترها براي انجام detو  deployنمي كنيد مي گذاريد  deployيعني شما تغيير را انحام مي دهيد تست ميكنيد ولي 
قابليت تغيير شامل دو تا المنت مي شود كه با تاكتيك هاي كاهش تعداد ماژولهايي  تابع آماده شده زمان اجرا تا كاربر نهايي آنرا اجرا كند. سناريو هاي

كردن و اينكه اجازه دهيم غير توسعه دهندگان هم تغييرات را انجام دهند.  deployنمي شود يكي زمان  satisfyكه تغيير ميكنند به اينها نمي رسيم 
  تن زمان انقياد هستند از هردو اينها پشتيباني مي كنند.دسته تاكتيك هايي كه در رابطه با به تاخير انداخ

در   plug & play تاكتيك هاي زيادي هستند كه مي توانند در زمان اجرا يا لودچيده شوند.رجيستري در زمان اجرا پشتيباني مي كند از عملياتهاي
  در زمان اجرا به ما داده شود. . در واقع تنظيم ميكند چه سرويسي .runtime registerهزينه سربار اضافي براي 

Runtime registration  اين تاكتيك مي گويد پشتيباني مي كند از عملياتهايplug &play  در هزينه سربار اضافي جهت مديريت كردن
registration  يا همان رجيستر كردنpublish/subscribe ن لود.ها براي مثال مي توانيم پياده سازي كنيم در زمان اجرا يا زما  

 [است آشنا هستيد plug &playيكك نمونه از  publish/subscribeكه ميگويند  plug &playبا معماري   publish/subscribeبا معماري 
از اين معماري كه امروزه مد شده است ودر بحثهاي اينترنت از آن استفاده مي كنيم در بين سرويس ها يك باس نرم افزاري وجود دارد و يكسري 

ش آموزتشركننده ها كه دارن به آن گوش ميدهند، بعد نودهايي وجود دارند كه عالقه مندي هاي خودشان را ميگذارند روي اين باس و ميگويند مثال من
و اين  زبان خاصي را مي خواهيم ،من فالن فيلم را مي خواهم ببينم و مثل اينها. عالقه مندي هاي خودشان را روي اين باس نرم افزاري مي گذارند
ي خاصشنونده ها كه مي توانند خودشان انتشاردهنده هم نباشند گوش مي دهند و درخواستي يا عالقه مندي خودشان را مي رسانند به انتشار دهنده 

ان ند ؟شما در زمكه وجود دارد كه نام اين را مي توان يك اپليكيشن تحت وب گذاشت كه مي تواند اين كار را براي شما انجام دهند و اينه چكار ميكن
د كه تمام باشاجرا تنظيم ميكنيد كه چه سرويسي بايد به شما داده شود و چگونه براي شما اجرا شود.در واقع مثل يك نرم افزار واسطيانگار وجود داشته 

كاربر چي مي خواهد و بعد مولفه مورد (مولفه) برايش باشد ولي همه اينها را از ابتدا اجرا نميكند،ميبيند كه componentاين انتشاردهنده بعنوان يك 
 ]نظر را اجرا مي كند اين روشي است كه از اين معماري اسفاده ميكنند.

ها استفاده كينم .نرمافزارهايي كه فايل پيكربندي دارند را ديديد  configuration fileفراهم كنيم مثال مي توانيم از deffer bindingبراي اينكه 
كه يك فايل NS2د كه داخل آن تنظيم ميكنيد كه نرم افزار شما با چه مولفه هايي اجرا شود .مانند نرم افزار هاي شبيه ساز ماننداينها فايل متني دارنن

سرعتش ، متني دارند و داخل آن تنظيم ميكنند كه شبكه ايي كه داريدشبيه سازي ميكنيد با چه الگوريتمي يا پروتكل مسريابي اجرا شود تعداد نودها
د وباشد اگر شبكه وايفاي است رنج انتقال نود ها چقدر باشد و... پس كال با يك فايل پيكر بندي تنظيم مي شوند.كه سيستم چطوري رااندازي شچقدر 
  كردن مولفه ها ي يك سيستم را به تاخير انداختيد تا زمان اجرا توسط كاربر پاياني. bindيعني 

  د ،چيدمان مولفه ها را تنظيم كنند بايد در زمان لود باشند.آنهايي كه مي توانند مولفه هاراجابجا كنن-
راهم مكان را فامكان اضافه كردن يا تعريف كردن پروتكل هاي اضافي را در زمان اجرا مي تواند وجود داشته باشد.مثال نرم افزارها و اپليكيشن ها اين ا-

گر اينكار را بكنيم يعني بر اساس يك پروتكل ،يا تبعيت از يك پروتكلخاصي كه ميكنند كه بتوانيم حتي پروتكل ارتباطي را خودمان تعريف كنيم ا
  خودمان تعريف مي كنيم پردازش انجام شود.

) توليد كردن پاسخ به رويدادهاي performance: سومين صفت كيفي كه باهم مطالع ميكنيم . در تاكتيك هاي كارايي (performanceتاكتيك هاي 
يعني تعداد عملياتهايي  trueputن معين .كال هر وقت از كارايي حرف ميزنيد از كلمات زمان پاسخ ،زمان انتظار يا ميزان تاخير و ورودي است در يك زما
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ها سروكاردارد Eventدر فصل قبل ياد گرفتيم كه كارايي با [كه در واحد زمان انجام مي شود، روبرو مي شويم و كارايي رراجع به اينها صحبت ميكند. 
 حداقلكهيا بصورت پريوديك و ...وارد سيستم مي شود و ما بايد به آنها پاسخ دهيم بطوري كه بتوانيم حداقل زمان پاسخ و حداقل زمان انتظار و 

trueput را داشته باشيم[  
مي شوند ،مي توانند پيام باشند،انقضاي يك فاصله ها مي توانند چه چيزهايي باشند: تك تك يا بصورت دسته اي وارد سيستم Eventيادآوري : اينكه 

  زماني باشند،يا شناسايي يك تغيير حالتي باشند يا هرتغييري مي تواند يك رويداد باشد.
  تاكتيك كارايي : كنترل ميكند زماني را كه ما بايد پاسخ دهيم يا يك پاسخ توليد مي شود.

Latencyك پياصخ است كه شما مي خواهيد : مدت زمان بين ورود يك رويداد و توليد يlatency.يا درنگ كم باشد  
ي واردسيستم شود يا سيستم آنرا پردازش مي كند يا به دليلي بالك ميكند كه اين منجر به دو مشاركت Eventتاكتيك هاي كارايي : بعد از اينكه 

و زمان بالك داشته باشيم يا نه ،اينها روي زمان پاسخ اثر مي  اصلي يا بحث اصلي در مورد زمان پاسخ مي شود .يعني اينكه منبع مصرف شود يا نه
يد يا ده گذارند.يا به زبان سادهتر گفته شود : زمان پاسخ از چه چيزهايي تشكيل شده؟ از مدت زماني كه شما صرف مي كنيد تا محاسبه ايي را انجام

استفاده كنيد تا پاسخ رويداد را بدهيد بعالوه مدت زمانهايي كه مجبوريد به پاسخ رويدادي را بدهيد يعني مدت زماني كه طول مي كشد تا از منابع 
  داليلي زمانهاي تعليق يا بالك شدن را داشته باشيد .پس زمان پاسخ =مدت زمان مصرف منبع + زمان بالك يا انتظار.

ه و هر موجوديت ديگري كه توسط سيستم ديگري طراحي ، مخازن نگهداري داده ، مسيرها يا پهناي باند شبكه ، حافظ CPUمصرف منبع :منبع شامل 
ارد د شده است بطور مثال يك بافر مي تواند منبع باشد كه بايد مديريت شود و دسترسي آن در ناحيه بحراني ،مثال دسترسي اشتراكي روي آن موجود

  دسترسي ترتيب داشته باشيم.كه يك ناحيه بحراني اينجاد مي شود كه بايد انحصار متقابل روي آن اعمال كرد تا يك 
Block time بالك تايم يك محاسبه ممكن است بالك شود براي استفاده ايز يك منبعي .به دليل اينكه يا ازدحامي روي آن منبع است (چندين رويداد :

 ت يا محاسبات وابسته به بكسريمنتظر استفاده از آن منبع هستند) يا ممكن است به اين دليل بالك رح دهد كه منبع در حال حاضر درسترس نيس
ل باعث مي يرويدادهاي ديگر است كه هنوز آماده نيستند و بايد منتظر بمانيم . پس ما چندين دليل داريم براي اينكه بالك تايم داشته باشيم و هر دل

واهد داشت. ازدحام براي منبع ،منابع ممكن است ما اثر خ latencyشود يك مدت زماني كه از اين بالك تايم ها داشته باشيم و همه اينها نهايتا روي 
) contentionبصورت تكي يا چند تايي وارد شوند وقتي رويدادي بصورت چند تايي وارد مي شوند و مي خواهند يك منبعي را بگيرند مي گوييم ازدحام (

  يا رقابت روي آن منبع وجود دارد.
حاسبات ما ممكن است انجام نشود اگر منبع در دسترس نباشد .چرا منبع دردسترس نباشد؟ممكن دليل بعدي در دسترسي به منبع: اگر ازدحام نباشد م

براي آن رخ داده باشد و داليل ديگر .كه معمار آن را شناسايي بايد بكند و دوباره به مشاركت برگرداند تا بتوانيم  failerاست منبع آفالين باشد يا يك 
  ها يادگرفتيم روي آن پياده مي كنيم.abilityقطعا از همان روشها و تاكتيك هايي كه براي  را داشته باشيم. كه Latencyكمتري 

ستفاده ادليل بعدي وابستگي محاسباتي ، مثال يك محاسبه ممكن است منتظر بماند بخاطر اينكه داره بصورت همروند و همزمان از نتيجه محاسبه ديگر 
كه وجود دارد قطعا بيشتر از وقتي  Latencyمنبع متفاوت اگر كه دومنبع به ترتيب بايد خوانده شونديك ميكند. بعنوان مثال خواندن اطالعات از دو

  خواهد بود كه دومنبع بصورت موازي بايد خوانده شوند.
د زمان پاسخ صحبت ميكني كه داريم سه دسته تاكتيك بايد معرفي كنيم براي كارايي مان. كارايي راجع به  backgroundكال با اين توصيفات با يان  

هم يعني اولين فاصله درخواستي كه وارد مي شود تا اولين پاسخ كه داده مي شود ميخواهد  Latencyاست و كال  Latencyو زمان پاسخ هم تحت تاثير 
  برابر مدت زمان مصرف منابع + مدت زمانهاي بالك شدن. Latencyاين را كم كند . 
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اين اساليد مي بينيد.يك رويداد يا دسته اي از رويدادها كه وارد مي شوند ،يك دسته از اين تاكتيك هاي كارايي  سه دسته تاكتيك كارايي را در
 resourceو دسته ديگر داوري منبع (   )resource management) است و دسته ديگر مديريت منبع (resource Demandدرخواست منبع (

arbitrationرخواستها اثر ميگذارد مدل درخواستها چزوري باشد تا )  . دسته اولي روي نحوه دLatency  را كم كنيم . دسته دومي روي خود منابع
  اثر مي گذارد كه چطوري از آنها استفاده كنيم.و دسته سوم مربوط به الگوريتمهاي زمانبندي است.

  
 -2زمان بين ورود رويداد ها در يك جريان است. -1ي وجود دارد :درخواست منبع : دسته اي رويداد ها مبدا درخواست منابعي هستند. اينجا دوويژگ

  چقدر منبع به ازاي هر درخواست بايد مصرف شود .
منابع مورد نياز براي پردازش رويدادها را كم كنيم .با كم كردن -1تا تاكتيك داريم:  3كه هدف اصلي ما در اين مقوله است  Latencyبراي كاهش 

را كم كنيم.حاال چطوري مي توانيم اينكار را انجام دهيم . يا ميتوانيم  Latencyها، ميتوانيم Eventميزان ممنابع استفاده شده توسط دسته اي از 
ستور د حاسباتي مان را افزايش دهيم . مثال از سمافور استفاده كنيم وقتي از سمافور استفاده ميكرديم كه روي ناحيه بحراني عمل ميكردندو دوتاكارايي م
بيرون و آمد مي كرد و وقتي wait.وقتي يك فرايندوارد ناحيه بحراني مي شد و اگر فرايند ديگري در داخل ناحيه بود بايد آنرا  waitو   signalداشت 

signal فور استفاده امي داد تا بقيه بيدار شوند تا بتوانند وارد ناحيه بشوند.دقيقا در مديريت منابع داشتيم .حاال اگر بتوانيم از الگوريتم هاي قويتر سم
  را كاهش. Latencyكنيم ميتوان كارايي محاسباتي را افزايش دادو 

از واسط استفاده ميكنيم تا وابستگي ها  Modify abilityاز واسطه استفاده نكني . در تاكتيك هاي قبليكاهش دادن سربارهاي محاسباتي. مي تواني -
حفظ شوند ولي اينجا ميگوييم واسط نگذاري. خوب واسط خودش يك منبع است و واسط نگذاريم يعني ميزان استفاده از منبع كم مي شود.و وقتي 

  كاهش مي يابد كه اين نقطه تضاد با فبلي هاست. Latencyمتري مصرف مي شود. و در نتيجه جرياني از رويدادها وارد مي شود منبع ك
استفاده  ندسته تكتيك بعدي ميگويد تعداد رويدادهايي كه بايد پردازش شوند را كم كن. دسته قبلي ميگقت تعدادمنابع را براي استفاده كم بكن .ميزا

ادهارا كم كن .چطوري ميشه ؟ با مديريت نرخ رويداد.اين كنترل كردن فركانس هاي نمونه برداري جزء از منبع را كم بكن اينجا مي گويد خود رويد
را  لمديرت نرخ رويدا د مي باشد مثال يك شبكه سنسور را در نظر بگيريد كار اين شبكه چيه؟ يك سري سنسور توي محيط وجود دارد كه تعداد عوام

ارسال مي كنند حاال تعدادنمونه هايي كه ارسال مي شود رويدادهاي ما ميشود كه بايد syncيناتور يا همون) ميكند و بعد براي يك كوردsenceحس (
sync دارد به  ياينها را تجميع كنند تا بتواند اختالالت موجود را شناسايي كند يا اينكه تشخيص دهد كه دما باال رفته يا باد مي آيد يا نمي آيد بستگ

اشد و چهحسي را بيرون بكشداگر فواصل زماني سنسور ها را حس مي كنند و داده ها را مي فرستند كم بكنيم يعني نرخ رويدادها اينكه سنسور شما چه ب
يها يا ررا مديريت كرديم ،بسته به اهيمت اصالعاتي كه ميخواهي از محيط بگيري و احتمال وقوع رويدادي كه منتظرش هستي مي تواني نرخ نمونه بردا

د نرخ نمونه برداريها و تعداد دفعاتي كه نمونه برداري انجام مي دهد را مديريت كني مثال اگر جايي هست كه سيستم كنترل احتراق دارد فركانس خو
ختمان ااگر احتمال آتش سوزي در آن زياد است مثال ديگ بخاري در آن هست تعداد دفعاتي كه دما و فشار را حس ميكند بيشتر از موقعي است كه در س

  مسكوني احتما حريق را چك ميكند.
ني و مدت ك تاكتيك بعدي كنترل استفاده از منبع است كه براي اين كار روي ميزان استفاده از منبع كار ميكني .يكي اينه كه بياييد زمان اجرا را كم-

اري يا طول صف انتظار براي دريافت منبع را محدود زماني كه هررويداد از منبع مي خواهد استفاده كند اينمدت زمان را محدود كني و سقفي برايش بگذ
  را كم بكني.Latencyبكني اينطوري مي تواني 

) شايد بتواني از اين تاكتيك هاي براي كنترل استفاده resource demandمديريت منابع: اگر درخواست منابع كنترل نشوند با تاكتيكهاي فبلي (
  كني .

كار بكني يعني اجراي ال به الي هم فرايندها و رويدادها باهم مي تواند به  Latencyرفي كني مي تواني روي معرفي همروندي .كال همروندي را مع-
  كمك بكند.Latencyكاهش زمان انتظار و 

ز آنها داشته كم شود. چندين كپي ا Latencyحفظ چندين كپي از داده يا محاسبات.اينجا اگر از عهده درخواستها بر نمي آيي منابع را زياد بكن تا -
  مي شود. Latencyباش تا استفاده موازي داشته باشيم و استفاده موازي سبب كاهش زمان انتظار و 

را باال ببر . اينجوري هميشه  abilityاستفاده كن و درجه  hot restartمانند abilityميزان در دسترس بودن منابع را افزايش بده.بايد از آن تاكتيهاي -
  هم كاهش مي يابد. Latencyهستند در نتيجه ميزان بالك تايم كم مي شود و در نتيجه منابع در دسترس 

  
ند تا هستدسته تاكتيك داوري منابع: اين تاكتيك به درد زماني ميخورد كه ازدحام در دسترسي به منابع وجود دارد. اگر ازدحام وجود دارد يعني چند

ستفاده از منابع را زمانبندي كنيد .چندين رويداد هم در گرفتن منابع باهم رقابت مي كنند منابع مانند كه مي خواهند اين منابع را بگيرند مي توانيد ا
  ها ، بافرها، شبكه .  CPUپروسسورها ،

خودش اين تكنيك دو قسمت دارد يك اولويت دهي ميكند و دومي بر اساس اولويت ،زمان استفاده از منبع را توزيع مي كند اين اولويت دهي ها هم 
  بصورت ثابت داده ميشود يا بصورت پويا.
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كه اولين ورودي ،اولين خروجي است. رويدادهاي ما به ترتيب وارد مي شود و به همان  fifoسياست -1رايج ترين سياستهاي زمانبندي را معرفي ميكند.
يك اولويت داده مي شود و به غير از اولويت زمان ورود در  سياست اولويت ثابتاست كه -2ترتيب ورودي اولويت ميگيرند و به آنها پاسخ داده ميشوند. 

fifo  .اولويت اهميت معنايي . براساس مشخصات دامنه اولويت داده مي شود.اگر  -3.درخواستها را مرتب ميكند و براساس اولويت آنها را داوري ميكند
مثال اولويت درخواست مديريت از درخواست معاونت باالتر است و زودتر به پاسخ اين درخواستها از يك دامنه خاصي باشند از اولويت باالتري برخوردارند 

كه برايشان تعريف شده هركدام كه خط مرگ كوتاهتري دارند از اولويت باالتري برخوردارند مثال  deadlineبر اسا مدت زمان  -4داده مي شود.  
دارند كه در سيستمهاي بالدرنگ مورد استفاده  deadlineورند.يعني يك مدت زمان ثانيه اگر اجزا نشوند ديگر بدرد نمي خ 5فرايندهايي كه تا 

بر اساس مدت زمان استفاده(نرخ استفاده) اولويت دهي ميشود يعني هركدام  -5دارند.يعني هركدام كه زمان مرگ كوتاهتري دارنداولويت باالتري دراند. 
  دارد.كه مدت زمان اجرايش كوتاهتر باشد اولويت باالتري 

  
و تا  داولويت دهي به دوصورت انجام ميشه يك ايستا كه تا حاال همگي بصورت ايستا هستند يعني از همون اول وارد سيستم مي شوند اولويتي ميگيرن

س است پ به آخر همون اولويت را دارند و عوض نمي شوند. اما اگر اولويت دهي پويا باشد يعني در مدت زماني معيني اولويت دهي تغيير ميكند ممكن
است كه برش زماني داره اوليت يك رويداد در برش زماني   Round Robinاز مدت زماني اولويت آنها كمتر يا بيشتر شود/ كه معروفترين آنها الگوريتم 

تغيين مي شود. مثال اولويت اينطوري است كه هر رويداد مثال دوبرش 
مام شد استفاده كند كه مدت زمان ت CPUزماني فرضت دارد كه از 

نوبت بعدي مي شود اگر كارش تمام شده باشد بيرون ميرود وگرنه در 
انتهاي صف قرار ميگيرد تا دوباره نوبتش برسد.  يا الگوريتمي كه 

deadline آن زودتر فرا برسد آنرا در برش هاي زماني محاسبه مي
بعضي ها نزديكتر deadlineكنيد كه ممكن است با گذشت زمان 

  آنهايي كه منتظر هستند اولويت ميدهيم..شود پس به 
تا صفت كيفي اصلي سيستم داريم كه بايد براي پياده سازي آنها  6

روشي داشته باشيم و يك طراحي انجام دهيم براي اينكه مابه امنيت 
صحبت   securityبرسيم چه كارهايي بايد انجام دهيم ؟ در واقع در

خ براي آن پيدا كنيم كه به و حمله است و ما بايد يك پاس attackاز 
  سه دسته تقسيم مي شوند : 

) چگونه حمله انجام شده را بتوانيم در سيستم 3) يا مي گذاريم حمله انجام مي شود و بعد شناسايي اش مي كنيم 2يا در برابر حمله مقاومت ميكنيم )1
 كنيم.برگرداندن به اخرين حالت امن كه بوده است. recoveryخودمان 

ه دسته تاكتيك ها مهم هستند براي مثال وقتي كه ما يك قفلي را روي درب منزل مي گذاريم كه در برابر حمله مقاومت كنيم ولي در نهايت همه اين س
بايد  عدد و بدزد وارد منزل ما مي شود وقتي كه ما منزل باشيم مي توانيم همان موقع دزد را بيابيم و شناسايي كنيم يا اينكه دزد مي آيد حمله مي كن

  كاري انجام دهيم كه اين دزدي را جبران كنيم مثال اگر قبال بيمه اموال كرده باشيم اين دزدي بيمه مي شود .
  

  تاكتيك ها به سه دسته تقسيم مي شوند .
 مقاومت در برابرحمله )1

 شناسايي حمله  )2

 بهبود يا ترميم حمله )3

  
  مقاومت از حمله .1

امنيتي براي اينكه جلوي ورود حمله را بگيريم مانند تائيد هويت كاربران است يعني اينكه ما مطمئن در مقاومت در برابر حمله انواع تكنيك هاي  -
  شويم كه كاربر يا كامپيوتري كه وارد سيستم ما مي شود همان شخص موردنظر ما است يا خير.

 عنبيه و ....مي توانيم پسورد بگذاريم ، امضاء ديجيتال ، شناسايي هاي بيومتريك مانند اثر انگشت ، 

- Authorize  براي زماني استفاده مي شود كه يك كاربر تائيد هويت شده داريم اما مي خواهيم دسترسي هاي آن را محدود كنيم توسط الگوهاي
مان تعيين قع هكنترل دسترسي كه مي توانيم به كاربران بدهيم يا به كالسي از كاربران كه تمامي اين كارها توسط ادمين سيستم انجام مي شود دروا

 سطح دسترسي 
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ي سحفظ قابليت اطمينان داده ها كه اگر حمله رخ داد ازمرز تعيين هويت گذشت و از سطح دسترسي هم رد شد به داده رسيد نتواند به داده دستر -
رمزنگاري عمومي است كه كليد پيدا كند چطوري مي توان اين كار را كرد با رمزنگاري روي داده و مسيرهاي ارتباطي كه بهترين حالت آن همان 

 RSAخصوصي وعمومي است مثل

حفظ يكپارچگي داده است به همان ترتيب، كيفيت، و چيزي كه توليد شده است همان طوري كه تحويل داده شده است ما مي توانيم از افزونگي -
كه مي تواند هم وابسته  hash resultيا   checksumاطالعات مثل 

شود و هم مي تواند مستقل از داده اصلي باشد  به داده اصلي رمزگذاري
اين نوع رمزگذاري را انجام دهيم بر طبق شناخت خطا مثل بيت هاي 

در مبدا كه ان  hashمثال براساس يك تابع  check sumپريتي، يا 
را بهم ريخته مي كند و يك كد توليد مي كند و دوباره در مبدا 

  نگاري است.نيزمعكوسش را انجام داده چيزي مثل رمز
  
محدود كردن ارائه است در واقع مي گويد حمله وقتي رخ    مي دهد  -

كه يك نقطه ضعفي در سيستم وجود داشته باشد كه از اين نقطه ضعف 
حمله كننده وارد شود و داده و سرويس هاي ما را تحت تاثير مي گذارد 

ا به هستند ر availableدر اينجا ما ميزان داده ها و سرويس هاي كه 
حداقل مي رسانيم تا حد امكان نقطه ضعف هايي كه وجود دارد را كم 

ه كبكنيم معماري ما بگونه اي باشد كه سرويس ها را به هاست ها اختصاص بدهد كه سرويس ها محدود باشد و دسترسي به هاست ها انقدر كم باشد 
  كمترين نقطه ضعف را داشته باشيم.

- firewall همان ديوار و خط اتش است كه بتواند دسترسي يا پيام هايي كه از هر مبدا مي آيد را كنترل كند پيام هايي كه از منابع ناشناخته مي آيد 
 شايد يك حمله باشد كه جلوي آن را       مي گيريم تازماني كه مطمئن شويم كه يك منبع شناخته شده است مثل ويروس كش ها كه شديدا امكان

  را كاهش مي دهد. availabilityه را كم مي كند اما حمل
  

  اگر حمله رخ داد چه كنيم  .2
ستفاده مي كنيم اغالبا شناسايي حمله با الگوهاي ترافيكي شبكه از طريق شناسايي نفوذ است يا الگوهاي استفاده در پايگاه داده كه از آنها كمك گرفته و 

اي رخ داده است مي آييم الگوي ترافيكي خودمان را مقايسه مي كنيم با الگوهاي تاريخي يا قديمي  وقتي كه شناسائي مي كنيم كه يك سوء استفاده
خ داده ر حمله هاي شناخته شده و اگر ببينيم كه مشابه بودند مقايسه مي كنيم ما هم احتمال اين را مي دهيم كه شايد سوء استفاده اي در سيستم ما

  است.
واهيم شناسايي كنيم (حالت غيرمعمولي) الگوي ترافيكي را مقايسه مي كنيم با يك الگوي ترافيكي سابق خودمان را مي خ anomalyدر موردي كه 

 تكه مطمئن هستيم مشكل و سابقه اي وجود نداشته است از ان و سيستم در حالت سالم كارخودش را انجام داده است اگر با الگوي ترافيكي حمال
  شناسايي مي كنيم.شناخته شده باشد حمالت خاص را 

را انجام   recoveryرا شناسائي كنيم و براساس آن  anomalyبعضي مواقع است كه حمالت جديد است و نمي توانيم نفوذ را شناسائي كنيم اول بايد 
  بدهيم و بعد حمله هاي شناخته شده را معرفي كنيم.

3. Recovering from an  attack 

  خود به دو دسته تقسيم مي شود :
1(restoration2 (identification 

ي كه حالت اول زماني است كه حمله رخ داده و تمام شده است اولين كاري كه ما انجام مي دهيم اين است كه برمي گردانيمش به حالت قبل از حالت
  تغييرات حمله خنثي كنيم.

ام داده كه از اين به بعد پيشگيري كنيم و دنباله اي از كارهايش را حالت دوم شناسايي اينكه تغييرات رخ داده است و اينكه چه كسي اين حمله را انج
  ضبط كنيم كه اگر بار ديگر وارد سيستم شد بتوانيم تشخيص بدهيم.

 ناسائيشبعد از وقوع حمله و زماني كه ما شناسائي اش كرديم در حالت اول دسته تاكتيك هايي استفاده مي شود كه براي برگرداندن به حالت قبل از 
  حمله كه الگوهاي آن براي اين كار به صورت زير مي باشد.
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كردن restoreاستفاده كنيم كه مشكل رفع شود ما مي توانيم در اين تاكتيك از  availabilityوقتي كه حمله رخ مي دهد مي توانيم از تاكتيك 
بصورتي كه مولفه اي كه خراب مي شود بعد به حالت  rollbackيا  point check سيستم با داده براي حالت سازگار و ايستا قبلي استفاده كنيم مثل 

 قبلي برمي گردانيم و تنها تفاوتش اين است كه ما مجبوريم يك هزينه اي داشته باشيم براي حفظ كپي هاي افزونه مثل پسورد، ليست كنترهاي
  اطالعات امنيتي را داشته باشيم. و داده هاي پروفايل هاي كاربران، بايد يك domainدسترسي كاربران، سرويس هاي 

  
مي گويند در واقع حفظ كردن دنباله اي از كارهاي  audit trailيك تاكتيكي كه براي شناسئي يك حمله كننده استفاده مي كنيم كه به آن اصطالحا 

عات شناسائي را ثبت مي كنيم و اين اطالعات حمله كننده است كه در واقع يك كپي از تمامي تراكنش هايي كه روي داده اعمال مي شود به عالوه اطال
ك كار را انجام ي را         مي توانيم براي رديابي فعاليت يك حمله كننده استفاده كرده و پشتيباني كنيم از حمالت غيرقابل انكار، يك كاربر قانوني كه

  پشتيباني از ترميم سيستم نيز مفيد است.داده است و االن انكار مي كند كه اين كار را كرده است يا خير و همچنين براي 
  
  

  تاكتيك هاي قابليت تست به دو دسته تقسيم مي شود:
)ورودي و خروجي ها را كنترل مي كند ورودي توليد مي كند براي تست كردن 1

  و خروجي مي گيرد.
) استفاده از ماژول ها و نرم افزارهاي خاص براي مانيتوركردن يا رديابي كردن 2

 anomalyسيستم سابق يا سيستم جديد كه بتوانند مقايسه انجام دهند شبيه 
  است كه ببينيم فعاليت درست انجام شده است يا خير.

  
ا افزار راين تاكتيك ها براي اين است كه ما بتوانيم هزينه هاي تست در نرم 

كاهش دهيم بايد از ابزارهايي استفاده كنيم مثل تست يكپارچگي، يا كلي 
تست و توسعه افزايشي نرم افزار آسانتر شود، وقتي كه ما مولفه اي را تست  مي كنيم هر   سيستم، تست ماژول ها كه درواقع هدف اين است كه انجام

دهيم كه نياز داريم به يك سري از ابزارها كه ورودي را بگيرند و سيستم را يك به يك داريم  مولفه را به هم وصل مي كنيم و بعد تست را انجام مي
  بزرگتر مي كنيم.

نياز داريم كه يك سري از نرم افزارهايي است كه براي ما ورودي توليد مي كنند و تست را انجام مي دهند و  teat harnessكه در واقع ما به يك 
وجود دارد  teat harnessرا، ما فرض مي كنيم كه   teat harnessثبت مي كند ما در نظر نمي گيريم طراحي و توليد خروجي آن را بعد از تست 

  و كار خودمان را انجام مي دهيم. به دو دسته تقسيم مي شود.
  تاكتيكي كه ورودي توليد مي كند و خروجي ثبت مي كند. )1
  تست استفاده مي كنيم.براي انجام  internal monitoringتاكتيكي كه  از  )2

  در اين دسته تاكتيك هاي هستند كه ورودي توليد مي كنند و خروجي ثبت مي كنند. كه خود به سه نوع تقسيم مي شوند.
1,1(records/playback  اولين مشكل اين است كه با چه داده اي تست را انجام بدهيم در واقع اشاره دارد به ثبت كردن اطالعاتي كه مي گذرد از

دت م طريق يك رابط گرافيكي كاربر و از همان براي ورودي اطالعات تست استفاده مي كنيم مثال يك فرم ورود اطالعات است در سيستم كه سابقه يك
  اين كار را براي ما انجام مي دهد. teat harnessكار است اطالعات را ثبت مي كنيم و بعد مي دهيم براي تست نرم افزار كه 

از پياده سازي است ما مي توانيم واسط و رابط را از پياده سازي جداكنيم كل سيستم درست كار نمي كند و ما مطمئن  interface)جداسازي 2,1
از داده  هنيستيم كه يك واسطي توليد كند شبيه واسط و به جايي وصل نباشد اين را در اختيار كاربران قرار مي دهد و شروع ميكند به وارد كردن داد

مي ريزيم، مزيت اين روش اين است تست هاي  teat harnessثبت شده است و از انها استفاده مي كند و انها را داخل  interfaceاز طريق  هايي كه
ي ديگر مختلفي را مي تواند انجام دهد وقتي اين روش براي زماني استفاده مي شود تا وقتي اطالعات ورودي ما وارد شود ما به پياده سازي تست ها

  يستم مي پردازيم.س
   

)خاص كردن مسيردسترسي: اگر يك واسط تست خاصي داشته باشيم كه بتواند ثبت كند يا مشخصه بندي مقدارهاي مختلفي براي يك مولفه از 3,1
و مستقل باشد از اجراي نرمال، يعني اينكه ما يك داده اي داريم كه از قبل آماده شده است و جدا شده از داده هايي كه قرار teat harnessطريق  

را براي ورودي تست استفاده مي  metadataداريم از طريق همان  role baseاست بعدا وارد سيستم شود ولي ازجنس انها باشد. مثال يك سيستم 
  اي داده كه وجود دارد استفاده   مي كنيم.كنيم از ورودي ه
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ايي ه) مانيتورينگ داخلي : يك مولفه مي تواند تاكتيك هاي مبتني بر وضعيت داخلي را پياده سازي و پشتيباني كند از طريق پروسه تست مانيتور1,2
  كه درون مولفه جاسازي شده اند واسط هايي هستند كه به عنوان مونيتور كار مي كنند.

سط ااقعي اين كامپوننتي است به اسم مانيتور كه مي تواند حالت، ظرفيت،امنيت، كارايي و ديگراطالعات را از طريق يك واسط نگهداري كند كه ودر و
كه تست  تسمي تواند دائمي يا بصورت موقت از طريق تكنيك هاي برنامه نويسي ياز ازطريق يك ماكروپيش پردازنده ايجاد شده باشد.كاراين مولفه اين ا

  را انجام مي دهد هميشه مي آيد كنترل مي كند     وضعيت هاي سيستم را بار كارايي ظرفيت و امنيت و ....   را ثبت كنترل مي كند.
د ليواين تاكتيك ها به دو نوع تقسيم مي شوند نوع اول تاكتيكي است كه دسته زمان اجرا هستند كه پشتيباني هايي است كه سيستم براي كاربرش ت

  مي كند در طول زمان اجرا و دسته دوم تاكتيكي است كه مبني بر طراحي واسط كاربر و پشتيباني از توسعه واسط درزمان طراحي است.
ر د . چقددر واقع اينكه سيستم شما چه مواردي را مي تواند طراحي بكند براي كاربر و چه كارهايي مي تواند انجام دهد و چقدر به كاربر كمك مي كن

  اهايي كه انجام مي دهد را تشخيص مي دهد كه همان فراهم كردن قابليت اطمينان است براي كاربر در زمان انجام كار.خط
ند ايك سري تصميمات است كه براي كاربر در زمان طراحي مي گيريم و يك سري كارهايي كه موقع اجرا فراهم مي كنيم كه كاربر در زمان اجرا بتو

  استفاده كند.
  

  و وسه درشكل  براي زمان اجرا است و حالت يك براي زمان طراحي حالت د
تاكتيك هاي زمان اجرا وقتي است كه راه اندازي توسط كاربر است يعني 
ما كاري كرديم كه كاربر خودش از طريق اجراي يك سري دستورات كار 
خودش را انجام دهد.كاربر اطمينان داشته باشد اگر اشتباهي انجام داد 

  cancel ،undoمجدد مي تواند انجام دهد.  كارش را
Aggregate يعني اينكه ما مي توانيم قبال داده هايي كه وارد كرديم را :

با تغييرات جديد وارد كنيم يعني جمع آوري تمام داده هايي كه وارد شده 
اند. خيلي ها مي گويند كه اين روش امنيت را پايين مي آورد براي اينكه 

اطالعاتي كه قبال كس ديگري وارد كرده است در سيستم ما مي توانيم از 
  استفاده كنيم.

  اگر فرد راه انداز سيستم باشد براي پشتيباني سه كار را انجام
  مي دهد. 

درحفظ كردن يك مدل از وظيفه است كه از يك مدلي استفاده مي شود براي شناسائي متن كه سيستم برخي ايده ها را داشته باشد كه  -
  چگونه كار مي كنند و چطور.كاربران 

اصالح كند كلمات كوچك را  applicationبطورمثال دانستن اينكه جمالت معموال با حروف بزرگ شورع مي شوند اين اجازه را به ما مي دهد كه يك 
مه اراگراف يا اولين حرف هر كلكه شروع مي شوند . اگر يك وظيفه طوري تعريف شده باشد كه يك متن مي خواهيم بنويسيم قانون اين است كه اول پ

در يك جمله با حروف بزرگ باشد در واقع يك مدل مي نويسيم و از ان استفاده مي شود وقتي كه يك كاربر با حروف كوچك مي نويسد حروفش را 
  طبق تعريف قبلي خودش درست مي كند.

و زمان پاسخ هاي مورد انتظاريك كاربر يا گروهي از كاربران يك مدل از خود كاربر بسازيم يك مدل حفظ و ايجاد مي كنيم كه رفتار، دانش  -
بتواند جابه جا شود ولي اين كار انقدر سريع  scrollingرا ايجاد مي كند براي مثال ما اجازه بدهيم كه اگر متني بزرگ تر شده است از صفحه كاربرتوسط

  انجام نشود كه نتواند متني را بخواند.
يم در اين روش مدلي از سيستم فراهم مي كنيم براي كاربر مشخص در سيستم و اين مدل پيش بيني شده يك مدل از سيستم داشته باش -

م كه هياست براي انجام يك كار مشخص كه معموال نشان بدهيم رفتاري كه خود سيستم انجام مي دهد را بتوانيم در اين مدت زمان براي كاربر نشان د
 جام داده و رفتارهايي كه خود سيستم انجام مي دهد را به كاربر ميگويد.چند ثانيه طول مي كشد كه كارش را ان

  ها است كه تغييرات مورد استفاده را محلي مي كنيم.applicationجداسازي واسط كاربر از بقيه 
ا محلي مي كنيم. كاري مي واسط كاربر در طول طراحي مدام دچار تغييرنمي شود.واسط كاربر ايجاد و طراحي مي شود وبصورت جداگانه تغييرات ر

م يخواهيم بكنيم كه واسط ما براساس اصول و منطقي كه مبتني است بر نيازهاي كاربران كلي سيستم طراحي شود.واسط كاربر را جدا طراحي مي كن
ي تعريف نمي كند يك سطح انتزاعو سيستم را جدا و بعد مرتبط مي كنيم اين طوري است كه اگر هر تغييرات در سيستم ما بوجود بيايد منطق ما تغيير 

تند از سازي هسمي كنيم كه واسط را به عنوان يك اليه مجزا باشد كه تغييرات روي آن و نيازهايش اثر نگذارد.الگوهاي معماري نرم افزار كه براي پياده 
modification.ها پشتيباني مي كنند  

  هستند براي طراحي كه از اين تاكتيك ها استفاده كرده اند.  patternsچند تا 
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Patterns  يك سري اجزا هستند كه ارتباط بين آن ها و يك سري محدوديت هاي استفاده كه بين آن ها هست اولين كاري كه معمار بايد انجام دهد
معماري انتخاب مي كنيم و مدل مرجع را روي  pattern ك  اول يك مدل مرجع انتخاب مي كنيم و بعد ي  داشته باشيم  patternsاين است كه 

pattern .پياده مي كنيم و از معماري مرجع به معماري سيستم و از معماري سيستم به سيستم مي رسيم  
كتيك را. ما مي كه طراحي مي كند براي اينكه محقق بسازد يك يا چند تا patternsيا مجموعه اي از  patternيك معمار معموال انتخاب مي كند 

بگوييم كه اين  patternخواهيم به يك سري صفات كيفي برسيم براي رسيدن به انها بايد تاكتيك معرفي كنيم كه بايد براي استفاده از آن ها يك 
patterns  اماده هستند حاال اينpattern  كدام مي توانند يك يا راه حل هايي اماده هستند كا از قبل براي حل مسائل مشابه نوشته شده اند و هر

و تاكتيك هاي داخلشان با صفات كيفي مختلفي درگير هستند هر پياده  patternsچند تاكتيك را پياده سازي كنند چه خوب چه بد هر كدام از اين 
  يك انتخابي است تاكتيك ها براي ما فراهم مي سازد. patternسازي از 

 auditمي باشد مانند يك الگي از چيزهاي فعال كه در فاز تحليل در يك  patternsدرك تاكتيك هاي  بنابراين ما در فاز تحليل كه شامل فهميدن ، 

trailحفظ مي كنيم را انجام مي دهيم و در فاز طراحي يك انتخاب قضاوت مندانه خواهيم داشت كه چه تركيبي از تاكتيك ها ما را به اهداف مطلوب 
  سيستم خودمان مي رساند.

ري كنيم كه موضوع ما چه بود . ما بعد از اينكه آمديم سناريوها را با هم ياد گرفتيم ، يعني نحوه تعريف صفت كيفي را ياد گرفتيم ، خوب يك يادآو
ر از ارفتيم سراغ روش هايي برا ي پياده سازي اين صفات كيفي كه انتخاب كرديم ودر قالب سناريو معرفي كرديم كه اين روش را گفتيم براي اين ك

صفت كيفي مهمي كه داشتيم ، آمديم دسته هاي تاكتيك تعريف  6كتيك ها استفاده مي كنيم و به ازاي هر صفت كيفي كه در سيستم داشتيم ، تا
  ) و همين ها. Usabilityكرديم . مثالً براي دسترسي پذيري ، براي قابليت تغيير ، كارايي، قابليت تست در واقع (

) بود ، يك نموداري داشتيم . اول اين اساليد هايي كه اينجا داريم همين فصل . كه ما آمديم  Patternاريم راجع به (بعد آمديم حاال بحث بعدي كه د
) را پياده سازي كنيم . با پياده سازي كردن   Patternگفتيم اگر تاكتيك ها را بخواهيم پياده سازي كنيم ، براي پياده سازي آنها كافي است ما بياييم (

)Pattern  . هاي معماري و طراحي ما در كل پياده سازي مي كنيم دسته اي از تاكتيك ها را مربوط به هر صفتي (  
  ) معماري :  Patternبحث (

) هايي كه طراحي شده براي محقق كردن يك   Patterns) را انتخاب مي كند يا مجموعه اي از (  Patternدر اين اساليد گفته كه يك معمار يك (
 3يا  2) پياده سازي مي كند چند تا تاكتيك ر ا كه ممكن مطلوب باشند يا نباشند . يعني شما ممكن است مثالً   Patternيا چند تا صفت . پس هر (

جزء آنهاست . ممكن كه نا  3يا  2يك را پياده كنيد كه اين ) چند تا تاكت  Patternتاكتيك را نياز داشته باشيد اما مجبور باشيد با پياده سازي اين (
) ها درگير هستند با صفات كيفي مختلف يعني هدف   Pattern) كرد . بعد هركدام از اين ( Customizeمطلوب هم جزء آنها باشد ولي مي شود (

  آنها رساندن ها به صفات كيفي مختلف است.
  ) به   Layered) است ،كه خود (  Layered) كه حاال مي بينيد يك نمونه آن (  Call and return) مثل (  Patternمثالً (
  چه درد مي خورد؟  •
)Layered  ) مهمترين خصوصيت صفت كيفي را كه براي ما فراهم مي كند قابليت تغيير است . قابليت حمل يا (Portability   كه خود آن جزئي (

  Patternز آنها در مورد يا بيشتر اهميت مي دهند به يك دسته ازصفات كيفي و پس هر پياده سازي از اين (از قابليت تغيير است . خوب پس هركدام ا
 ) ها گفته در واقع انتخابي است در مورد تاكتيك هاست . بنابراين پروسه تحليل شامل همه تاكتيك هاي جاسازي شده در يك پياده سازي ، يك

)Pattern  .مي شود  (  
  Active Object)  را ازيك كارنامه اي از درخواست ها ثبت كنيد تا يك (Logگفته يك پياده سازي مي تواند اين طور باشد كه (براي مثال  •

) باشد   Testability) يعني رديابي كردن باشد يا پشتيباني كردن (  audit trail) ايجاد كنيد . براي فقط يك يا دنبال كردن يك رديابي (
  يعني چه ؟

  ) داشتيم  اينجا    avalibilly   )  ، (active  redundancyاگر   يادتان    بيايد   تاكتيك هاي   ما   براي  رسيدن  به (   يعني
 )active  object  ) كه گفته منظور همان است . براي يكي از تاكتيك هايي كه ما بتوانيم (attack  در امنيت حمله را شناسايي كنيم و بتوانيم (
)recover) كنيم سيستم را (audit trail ) بود . همچنين (audit trail  براي قابليت تست هم به عنوان يك مانيتور استفاده مي شود. بعد، پس با (

ك هاي دانه اين تاكتيك ها برسيم .  حاال پروسه تحليل پس شناسايي اين تاكتي 3) گرفتن ما بتوانيم به هر   Logپياده سازي يك يعني فقط يك (
  جاسازي شده دريك پياده سازي است . 

  ) يا طراحي چيست ؟ designپروسه ( •
  طراحي ما شامل يك انتخاب قضاوتمندانه اي كه كدام تركيب از تاكتيك ها ما را به اهداف مطلوب از سيستم مي رساند.  فرآيند طراحي :

)  معماري در نرم افزار خيلي   patternچيزي كه در اين اساليد مي گويد ، () هاي معماري مي گويد .   patternدر اين اساليد شروع مي كند از (
  ) هاي معماري كه در ساختمان داريم. styles) هاي معماري كه شما دريك ساختمان مي بينيد . مثالً (  Styleشبيه همان (
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خانه هاي قديمي مي سازند يعني نماي بيروني آن را چطوري سبك يوناني ، سبك مصري، سبك سلطنتي، مثل مثالً اينهايي كه نام برده مدل  مثال :
  بسازيد حتماً جابجايي هاي داخلي آن هم دارد.

  مثالً سنتي ايراني چطوري مي شود ؟ •
ك ي فرض كنيد مثل خانه هايي كه در كاشان و يزد وجود دارد ، يكي مي آيد بادگير مي سازد يكي حياط درست مي كند بعد طاق مي گذارد نمي دانم

ثالً مدل م تزئيني شبيه به كاه گل انجام مي دهد. اينها سبك دارد يا اينكه سبك يوناني پياده مي كنند،  بعضي ها سبك مصري خيلي پياده مي كنند يا
ز اين چيني مي سازند چه سقف هايي مي گذارند، رومي درست مي كنند. مصري راه راه درست مي كند دو رنگ درست مي كنند بعد قوس مي زنند ا
مه لي هجوركارها انجام مي دهند، اينها سبك معماري است. كه البته بيشتر مثالً در ايران ظاهر بيروني را درست مي كنند دو رنگ درست مي كنند و

نبايد باشد .  (open)اينها بايد در تمام قوانين داخلي هم رعايت شود. مثالً فرض كنيد اگر سبك سنتي ايراني مي سازند مثالً چيزي به اسم آشپزخانه 
  فرض كنيد اصالً نبايد باشد.

هم همينطوري است. يعني يكسري قوانين خاص را پياده مي كنيد براي طراحي آن ساختمانتان . اينها همان  (pattern)حاال بگذريم ولي دقيقاً ببينيد 
(pattern)  يا(Style)  .هستند ديگر  

كلمه هست كه از كتاب ديگر آورده  2يكي گرفته ولي جلوتر تعريف كرده يكسري تفاوت هايي بين اين ) را styleو  patternبعد در اين كتاب كلمه (
  است.

 .پس اينجا نوشته اين سبك ها پس شامل مي شود از يكسري ويژگيهاي كليدي و قوانيني براي تركيب آنها به طوري كه يكپارچگي معماري حفظ شود
  دارد.   (pattern)اين يكي از مشابهاتي است كه 

يا يك  (Style)معماري يك توصيفي از نوع مولفه ها و يك الگويي از كنترل هاي زمان اجرا يا انتقال داده است. كه يك  (Style)يا  (pattern)يك 
(pattern) :  

 در عمل به دفعات ديده مي شود. يعني مي توان در تعدادي از مسائل مشابه به هم از آن استفاده كرد. -

 از تصميمات طراحي است كه تصميم طراحي همان تاكتيك مي باشد، پس يك بسته اي از تاكتيك هاست. (package) يك -

 ويژگي هاي شناخته شده اي دارد كه قابليت استفاده را فراهم مي كند. -

 و توصيف مي كند يك كالس از معماري هارد.  -

 

مجموعه اي از مؤلفه ها و ارتباطات بين آنها و محدوديتهاي كه روي استفاده از آنها وجود دارد و در اين اساليد هم گفته كه يكسري  : (pattern)تعريف 
  نوع مؤلفه و الگوي زمان اجرا انتقال داده آنها است. يعني همان تعريف محدوديتهاي آنها كه داشتيم.

مشخص مي شود به وسيله مجموعه اي از مولفه ها.همان توضيحي  (Style)يا  (pattern)اين جا يك  بعد در اين اساليد يك تعريف ديگر دارد . در
داشته باشيم يا  (active)مخزن نگهداري داده ها . حاال جلوتر كه برويم مي بينيم كه مخزن داده به صورت  (Data Repository)كه داريم مثل 

(passive)  و ديتابيس معمولي باشد يا(Black bored) .باشد  
اينها مؤلفه هاي آن هستند يك جانمايي توپولوژيكال، يعني نحوه چينش خاص ، يعني گراف يا دياگرام خاصي كه ارتباط بين اينها :  (object)فرآيند يا 

  را نشان بدهد و چينش خاص به همبندي آنها را بيان بكند.
  ي تواند اجازه بدهد كه مقدارهاي ذخيره شده را تغيير بدهيد.يك مجموعه از محدوديتهاي معنايي مثالً يك مخزن داده نم

وقتي اعالم كنيم يعني  (Repository)اگر يادتان باشد هميشه مي گفتم در ديتابيس داده ها را همه مي توان پاك كرد واقعاً به صورت فيزيكي ولي اگر 
مي خواهد كه مثالً اين نسخه حذف شده است يا قديمي و بعد مي رود در  بايگاني اطالعات . در بايگاني هيچ وقت هيچ چيزي پاك نمي شود. ورژن

نش تراكتاريخچه ثبت مي شود. ولي مي ماند. عين همه كارهايي كه شما در يك بانك انجام مي دهيد. در يك بانك همين االن كه شما مي توانيد تمام 
ير مي كند ، نسخه جديد فقط نمي ماند همه قبلي ها هم مي ماند. يعني االن بانك هايتان را ببينيد، دليل آن همين است كه چون همه ركورد شما تغي

ماه ارديبهشت موجودي شما چقدر بوده است. پس اين از بين نرفته است. يعني چيزي كه بانك دارد  5سال پيش در فالن روز يا روز  5مي داند كه 
  . (pipe)ل است. مثالً فراخواني زير برنامه است يا رويداد يا ديتابيس ساده نيست. و يك مجموعه اي از مكانيزم هاي تعام

  اينها انواع مكانيزهاي تعامل است يعني مؤلفه ها چطوري با هم ارتباط برقرار مي كنند. پس مي شود :
  مجموعه اي از مؤلفه ها  -1
  نحوه برقراري ارتباط آنها با يكديگر - 4و  2
  و محدوديتهايي كه در برقراري ارتباط وجود دارد.   - 3

هاي معماري را در آن  (pattern)اولين نسخه از يك كاتالوگ را ارائه كردند كه  1995تا محقق هستند كه در سال  2در اينجا آمده كه گارلن و شاوو 
  ليست كردند.
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هاي معماري ممكن و موجودي كه بودند جمع آوري  (pattern)رده است. يعني هاي معماري آو (pattern)كه در اساليد بعدي يك ليست از انواع 
به كدام صفت كيفي ما بيشتر مي خورد و چه دسته تاكتيك هاي  (pattern)كردند .تا ما بتوانيم بر اساس اين كاتالوگ مثالً انتخاب كنيم كه كدام 

را آماده كنيم براي پياده سازي . بعد كه گفته اين ليست ها  (pattern)ي ما بيابيم آن مناسبتري را براي ما فراهم مي كنند در فاز تحليل و فاز طراح
دارد و گفته همپوشاني  (overlap)هم نيست يعني منحصر به فرد است با ليست هاي ديگر  (Unique)كامل نيست يعني بازهم به آن اضافه مي شود و 

ديگر هم باشد از يك ديدهايي بشود  (Style)در واقع يك  (Style)ند يعني ممكن است كه يك ها خودشان با هم همپوشاني دار (Style)دارد. بعد 
در پياده سازي آنها  (pattern)گذاشت. و گفته معموالً سيستم هاي بزرگ به اين صورت است كه بيش از يك  (Style)دسته  2جزء  (Style)يك زير 

  نيست.  (pattern)شركت دارد فقط يك 
كشيده است. در اين كاتالوگ اين شكل هايي كه در آن مي بينيد، البته  كاتالوگ را

هاي معماري كه فقط بر  (pattern)اين هم به صورت يك كاتالوگ كوچك از 
بوده يعني اين هست آن. يعني رابطه سلسله  (is - A)اساس روابط ارتباطاتشان 

  مراتبي ايجاد كردند اين دارد اين را نشان مي دهد.
نهايي كه مي بينيد اينجا اينها را ما مي خواهيم در فصل بعدي كه يكسري حاال اي

معماري گذاشته بودم. اينها را مي خواهيم دانه دانه (pattern)اساليد به عنوان 
 (pattern)پس حواستان باشد كه ببينيد من در جزء درس   باز كنيم و ياد بگيريم.

هايي  (pattern)تحقيق يعني  معماري من به شما مي گويم ولي در موضوع هاي
  كه ما استفاده از آنها ما مي توانيم معماريمان ايجاد كنيم.

يك نمودار بود كه چطوري  2باز براي يادآوري كه بدانيم چه مي خوانيم در فصل 
معماري  (pattern)ما مي توانيم برسيم به معماري كه گفتيم كه معمار اول يك 

معماري به معماري مرجع مي رسد  (pattern)مي كند روي  (MAP)ك مدل ارجاع هم درست مي كند بعد اين را را انتخاب مي كند يا مي سازد ي
  بعد معماري مرجع را كمي دستكاري مي كند تا به معماري اصلي برسد.

آن معماري كه گفتيم مي خواهيم انتخاب كنيم اينها هستند. اين دسته بندي كه از آنها برده مؤلفه مستقل يك دسته است كه خود آن همكاري 
جريان داده هستند كه  (pattern)يا سيستم هاي رويداد . بعد يكسري هم  (event Styles)فرآيندهاست ، فرآيندهايي كه باهم همكاري دارند يا 

  نوع دارد : 2كه  (Data Centred) (pattern)و بعد  (pipes an filters)آن مي شود سريال يا ترتيب دسته اي . يكي ديگر هم مي شود ،   خود
1- Repository   
2- black board   

  را جزء شان نام برده است.  (rule-based)معماري ماشين مجازي داريم كه مفسرهاي سيستم هاي  (pattern)بعد 
and Return ) (call   داريم كه برنامه اصلي وزير برنامه يك مدل آن است و(object oriented)  يك مدل آن و(layered)  هم يك مدل ديگرآن

  است.  در اساليدهاي فصل بعد اين نمودار را يادتان باشد دانه دانه اينها را مي خوانيم.  
  

  ها تاكتيك ها چه هست. (pattern)است كه دائماً تكرار مي شود. گفته كه ارتباط بين معماري  ها و تاكتيك ها را آورده (pattern)اينجا ارتباط 
مي  رهاييهمانطور كه قبالً گفتيم ، ما تاكتيك ها را به عنوان يك فنداسيون يا يك بلوك هاي سازنده طراحي مي دانيم. يعني در واقع اينها مثل آج

  شوند. طراحي ما را كامل مي كنند. از اين نظر است كه با استفاده از آنها ما مي توانيم چه چيزي را بسازيم؟ مانند كه تاكتيك ها كه روي هم چيده مي
(pattern) .هاي معماري ساخته مي شوند  استراتژي هايي ايجاد مي شوند  

  معماري از چندين بلوك ساخته مي شود كه هر بلوك ساخت را به آن مي گويند يك دانه تاكتيك.  (pattern)پس يك دانه 
معموالً راه حل هاي انتزاعي براي مسائل انتزاعي رايج كه مي توانند دنبال بشوند در يك شرايط خاص و يكسره  (pattern)اينجا دوباره گفته كه يك 

  ويژگي هاي از پيش تعريف شده دارند.
داشته باشم بايد  (portability)ني اينكه مثالً شما يكسري مسائل رايج داريد توليد فرم ورود اطالعات به چه صورت باشد. مثالً من اگر مي خواهم يع

م. اري انجام دهچه كار كنم. مثالً اگر من مي خواهم يك گزارشگيري پويا داشته باشم كه در زمان اجرا هم مي شود توليد كرد آن را يا تنظيم كرد چه ك
  اينها مسائل رايج هستند يا مثالً من مي خواهم سيستم انبارداري داشته باشم.

يا مثالً انبارداري ها خوب ببينيد كه مسئله انتزاعي رايج حاال انبار مي باشد چه چيزي مي خواهيد در آن نگهداري كنيد مهم نيست.  يك مسئله كلي تر:
همه جاي دنيا يك قسمت ثبت قطعات دارد يك قسمت خريد دارد يك قسمت برداشت دارد، خالي كردن يا خروج  مهم اين است كه همه انبارها براي

  از انبار دارد.
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معماري و طراحي و پياده سازي آماده براي آن هست. از اينها مي توانيد  (pattern)پس حاال اين را براي هر مسئله اي كه مي خواهيم استفاده كنيد 
  استفاد كنيد.

معماري را مي خوانيم ولي مي گويد كه اين سطح هاي انتزاعي براي مسئله هاي شما كه اينجا گفته سطوح مسائل انتزاعي فقط كه  (pattern)االن ما 
  مسائل معماري نيست مي توانند مسائل :

 1- Business   
  تحليل -2
  معماري -3
  طراحي -4
   (Idioms)پياده سازي يا همان -5
6- (pattern) .هاي تست باشند  

  بود؟ (pattern)هايي كه من به شما دادم به عنوان موضوع تحقيق چقدر انواع مدل هاي مختلف  (pattern)يعني اين انواع 
 لهمه اينها هر كدام براي دسته راه حل هاي از پيش تعريف شده و انتزاعي هستند. براي دسته مسائلي كه مربوط به يك موضوع خاص مي شود. مث

 (pattern)ل مدل معماري ، مثل پياده سازي ، طراحي در هر كدام كه هستيد انتخاب مي كنيد. يعني با اين توصيفاتي كه گفتيم ما مي آييم فقط تحلي
  معماري ها را كار مي كنيم و بقيه آنها را دوستان شما ارائه خواند داد كه چه هستند. 

  
  وصيف شوند به وسيله :هاي معماري مي توانند ت (Style)دوباره گفته كه 

  طبيعت مؤلفه هايشان و كانكتورهايشان . -1
  توپوگرافي آنها يعني نحوه به همبندي آنها . -2
  و نوع كيفيت ها و داليلي كه آنها پشتيباني مي كنند يعني چه عواملي را پشتيباني مي كنند به چه داليلي ديگري مدل هستند. -3

(style) ين جهت كه اثر مي گذارند روي صفات كيفي خاص :هاي معماري مهم هستند از ا  
1- (Style)  استفاده مي شوند براي يك سيستم بستگي دارند به اين گه چه صفت كيفي مطلوب اند. براي آن سيستم همان فصلي كه گفتيم يعني

  انتخاب ميكيد. (pattern)يا  (Style)براساس آن صفت كيفي كه مي خواهيد به آن برسيد 
2- (Style)   . ك روش خالصه شده ايي براي طراحي و توصيف يك سيستم فراهم مي كنند يك روش دقيقي را  
  

  : (كاتالوگ گارلن و شاوو) است . )92تا  90(اساليدهاي 
ي كند يك معماري تعريف م (Style)كه گفته يك  1996آمده است. از كتاب گارلن و شاوو در سال  (pattern)در اين اساليدها باز يك تعريفي از 

  فرهنگ لغاتي از مؤلفه هاي و نوع ارتباطاتشان و مجموعه   محدوديتهاي روي چگونگي تركيب آنها با هم.
معماري بيان مي كند يك الگوي سازماندهي ساختيافته پايه اي را بر روي سيستم نرم افزاري  (Style)معماري يك  (pattern)بعد دوباره گفته يك 

از انواع عناصر از پيش تعريف شده و ويژگي هاي آن ها ، مسئوليتهاي آنها كه شامل يكسري از قوانين و خط مشي هايي  فراهم مي كنند مجموعه اي
  است. (Buschman)براي سازماندهي و ارتباط بين آنها مي شود اين تعريف 

 (practice)ما بهترين تمرينات را در دنياي واقعي اعمالي شدند از حل مسائل شناخته شده هستند و ببينيد اينجا يك  (pattern)بعد دوباره گفته ببيند 
  بزرگترين مهارست ها در تمرين ها براي مسائل شناخته شدن هستند .  

  
  : (Anti – Pattern)در 

هاي شما ره حل هايي براي رسيدن به مسئله هاي مشابه. مثالً شما يك مسئله مي خواهيد انتخاب كنيد در  (pattern)در واقع شما مي دانيد كه 
ا استفاده  (pattern)بسازيد. مي گوييد براي تحليل از چه  (fablicsay)تحليل آن مانديد. مثالً مي خواهيد يك تخته سياه ايجاد كنيد، يك معماري 

استفاده مي كنيد. حاال جلوتر مي گويم كه به چه معناست. حاال بعد كه مي رويد اين را  (data centerd)، (pattern)كنم. فرض كنيد مي آييد از 
ها. اينها مي گويند كه از چه راه  (Anti – pattern)انتخاب و پياده كنيد از طرف ديگر هم مي بينيد كه يكسري مسائلي هم هستند كه مي گويند 

است. يعني در آن مي گويد كه ببين چه كساني از چه راه حل ها ، تجربيات  (pattern)هاي ديگران را ليست مي كنند. ضد حل هايي نرو يعني شكست 
است. اين را  (Anti – pattern)به ديگران ، تجربياتي كه منجر به شكست شده ببين چه كساني چه كاري كردند و شكست خوردند. اين كل مفهوم 

  يشان كه شما ديگرآنها را تكرار نكنيد.مي زنند تجربيات منفي ا
  .خوب اين خيلي خوبه ، هميشه كه نمي شود كارهاي مثبت را تكرار كرد. مهم اين است كه كارهاي منفي را هم بدانيد كه تكرار نكنيد آنها را
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زايش مي دهد قابليت تغيير را اما كاهش مي گفته اف (Style layered)بعد گفته از اثرات ثبت شده روي صفات كيفي را نشان مي دهند. مثالً همان 
  دهد كارايي را.  

  
اين اساليد همان كاتالوگي بود كه آنجا كشيده بود در اين قالب در ايجا آورده 

  هاست.  (pattern)است كه انواع 
ارائه دادند. در واقع همه آن  2005است  (rozanski , woods)اينها براي  

ه آنها اضافه شدند كه خيلي جديد هستند قديمي ها هستند و اينها هم ب
و   (peer to peer)معماري  (pattern)مخصوصاً همچنين االن روي 
(publisher subscriber)  شديداً روي آنها كارمي شود. نمي دانم با آنها

  آشنا هستيد يا نه اما همه شما داريد با آنها كار مي كنيد.
  

م  شبكه هاي  اجتماعي  كه  شما  تما (peer to peer)سيستم هاي  مثال ً:
     -عضو  هستيد  اينها  همه    

(Application peer to peer)  دارند ، همه معماري(peer to peer) 
و هم نود كه هستند. يعني همين كه  (Client)دارند. يعني اينها وابسته به يك مركز خاصي نيستند و هر كس مديريت خودش را دارد. هم سرور و هم 

    دتان به طور مجزا مي توانيد گروه تشكيل بدهيد بدون وابستگي به كسي به يك سرورخاص هستيد. اين كالً دليلش اين است.خو
  
  آورده كه تكراري است. كه همه را گفتيم. (Buschman)هاست از   (pattern)دوباره يك تعريف از  
  
  

  مشهور معماري (pattern)اساليدهاي 
  

  همان دسته بندي مثالً از اولي به نامئدر اين اساليد از 
center) (Data   نوع است : 2شروع كرده كه گفته داده متمركز  

1- Repository   
2- Black board مصرف كننده)كه –: كه خود تخته سياه مي شود ( منتشر كننده

  . Subscriber –publisher همان
عد مهمترين صفات كيفي كه اين اينجا اسم آورده از انواع آنها و يك شكل هم آورده ب

(pattern)  هدفش است كه به آنها برسد را معرفي كرده يعني نام برده است. يعني
كه داخل خود مجموعه اي  (pattern)اصالً به خاطر رسيدن به اين صفات كيفي اين 

  از ساكويك ها را دارد كه ما را به همين صفات مي رساند را ارائه داديم.
ها را نام برده به طور  (pattern)اسم برده بعد در ادامه دانه دانه اين حاال اينها را 

خالصه و ليست شود بعد ادامه باز كرده و توضيح داده است. يعني االن من فقط اينجا 
  يعني چه كه روي اساليد خودش مي گوييم.  (black board)چه هست.  (Repository)چه هست ،  (Data center)نام مي برم يعني 

1- Data center         4- Call and return   
2- pattern data falw      5-  مولفه مستقل(independent Components)   
3- virtual machin   

(pattern)  :معماري داده متمركز(Data centered)   
ها بعد در دو نوع  (Client)همانطور كه از روي شكل آن داريد مي بينيد يك مخزن داده مركزي دارد كه به اشتراك گذاشته مي شود براي يكسري از 

  پياده سازي مي شود :
1- Repository  : كه به آن مي گويند اصطالحاً مخزن داده(Passive) واند خودش هم يك يا غير فعال. اولين بحث اين است كه اين مي ت

(repository)  باشد يعني بايگاني اطالعات باشد هم مي تواند يك ديتابيس باشد. اگر تراكنش بخواهد اجرا بشود تراكنش ها همه با ديتابيس كار مي
كه داريد حاكم است مخزن ذخيره  (repository)كنند اگر درس پايگاه داده را خوانده باشيد مي دانيد تراكنش ها با ديتابيس كار دارند حاال يا قوانين 
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 يسازي يا اينكه خود ديتابيس از هر رابطه اي يك شي رابطه اي يك شي گرا حاال هر مدلي ست. خوب پس اين مخزن نگهداري داده اين مخزن مركز
  كه به اشتراك گذاشته شده مثالً مي تواند يك ديتابيس معمولي باشد يا ساده.

2- Black board  : مخزن داده فعال است. اما اگر كه يك بانك دانش داشته باشد يعني يكسري متاديتا و نالج داشته باشد كه بتوانند استنتاج انجام
كه  (Black board)بشود باز اگر درسهايي مثل سيستم خبره از اين طور چيزها را خوانده باشيد. اگر همچنين چيزي داشته باشيد مي شود يك 

ها با خبر مي شوند يعني اصالً  (client)بودن آن به اين معناست كه هر كس هر نغييري روي آن بدهد همه ي  (active).  (active)فعال يعني 
  مفهوم تخته سياه همين است.

  تخته سياه مهم ترين خصوصياتش چيست؟ •
سائل را يعني هم مي آيند هر كس نيازمنديهايش را هر كس هر چيزي روي آن بنويسيد هم مي بيند اصالً براي اين ايجاد شده كه اعالن كنند هم م

  اينها هم يك مفهوم دارد. (publisher – subscribe)اينكه مي گويند 
ي ن الصاق مشما يك تخته اعالميه ها يا اطالعيه ها را ببينيد در خيابان ، سازمان ، شركت ، دانشگاه هر جا يكسري نيازمنديهايشان را مي آيند به آ

ض كنيد اينجا مفهوم اين اينكه روي وال همان كه روي وال مي آورند كه شبكه هاي اجتماعي مي شنويد يعني اعالم مي كنند به همه كنند. پس فر
(client)  ها يا دسته خاصي از(client)  كه ما اين نيازمندي را داريم. يا برعكس يكسري ها آن چيزهايي را كه خودشان منتشر مي كنند را اعالم مي

بيايد  ديعني ما مي توانيم اين محصوالت، اين امكانات، اين خدمات را ارائه بدهيم. خوب اگر نيامندي اعالم بكنيد كه بقيه نگاه بكنند مي توانن كنند.
كنيد  (publish)خاص اگر محصول ارائه بكنند يعني سرويس را  (client)ببيند با هر كسي كه اين سرويس را ارائه مي كند ارتباط برقرار بكند با آن 

(subscrib) .ها يا مصرف كننده ها مي توانند بيايند استفاده بكنند از آنها  
است اين است كه با استفاده از بانك دانش كه دارد مي تواند  (Black board)پس مهم ترين خصوصيت بانك اطالعاتي كه به صورت مخزن داره يا 

(publisher)  را به(subscrib) نكه هر تغييري كه در داده ها ايجادمي شود همه خبردار مي شوند از اين جهت مي گويند يك ها متصل بكند و اي
  . (active)مخزن داده 

گر ا(اين توضيحات با زيرنويس يا بخش توضيحات اساليدهاي پايين تر آن داده شده حاال شماره اساليد را خواهم گفت داده شده يعني نوشته شده 
  يد دارد جزوه را)فرصت نكرديد بنويسيد بدان

ها به آن وصل باشند چه صفات كيفي و كليدي  (client)حاال به چه درد مي خورد كه حاال يعني يك مخزن داده متمركز داشته باشيم و و  •
  را براي ما فراهم مي كند؟

ساختيافته اي را براي يكپارچگي داده براي اين معرفي شده كه يك راه حل  (pattern Data center)مهم ترين صفت كيفي يا گفته كالً اين روش 
يا داده متمركز كالً براي وقتي ايجاد مي شود كه يك حجم عظيمي از اطالعات را داريد و مي خواهيد نگهداري كنيد و به  (Data center)فراهم كند. 

وند، متحرك هستند يعني پويا هستند .  بعد حاال شما ها كم و زياد مي ش (client)كه بازخود اين  (Client)اشتراك بگذاريد براي يك تعداد زيادي از 
معرفي كنيد. فقط  (Blackboard)يا  (Repository)وقتي حجم زيادي از اطالعات را داريد چه خوب كه يك جا متمركزش كنيد حاال در قالب 

هاي مختلف با آن سروكار دارند بحث يكسان سازي يكپارچگي داده در آن مهم مي شود اگر يكجار متمركز باشد  (client)مسئله اين است كه چون 
را به  هيكپارچگي آن راحت تر مي شود. البته باز وقتي مي گوييم متمركز يعني باز نظر انتزاعي متمركز يعني مي شود يك داده به اشتراك گذاري شد

 (scalability)ازي كرد، اين امكان هست. يعني سرور ديتا خودتان را روي چندين نقطه جغرافيايي پخش مي كنيد. بعد هم صورت توزيع شده پياده س
  هم دارد. يعني خاصيت مقياس پذيري كه باز جزئي از خاصيت قابليت تغيير است و براي ما فراهم مي كند.

  به چه صورت است ؟ •
يك انتزاع ايجاد مي كند يك فلش مي گذارد اين فلش ها  (Client)اده ها ايجاد مي كند، از مدل استفاده ببينيد با انتزاعي كه از مدل ذخيره سازي د

(interface)  هستند. اين(interface)  ها مي گذارد به اين صورت اگر(Client)  عوض شود ، هيچ اثري روي بقيه(Client)  و مخزن داده يا داده
ها نمي گذارد ، باز اگر  (Client)يا فلش هايي كه سر جاي آن است اثري روي  (interface)ما تغيير كند بازچون متمركز ندارد. اگر كه مخزن داده ش

(Client)   عوض شود روي(Client)  ديگر اثري نمي گذارد. چون اين(Client)  .ها مستقل از هم عمل مي كنند  
ها به صورت بي شمار مي تواند اضافه بشود  (Client)به اين مفهوم است كه تعداد  هم (Scalability)مي شود ،  (modifiability)اين همان خاصيت 

اگر كه جايي داريد كه  (pattern)يا مي تواند حذف شود. اين مقياس پذيري آن پس از نظر تعداد مصرف كنندگان يا ميزبانهاي او است. پس اگر اين 
  استفاده كنيد.  (pattern Data center)ت برسيد براي شما مهم است كه بيايد از مخزن ذخيره سازي بزرگ داريد و مي خواهيد به اين صفا
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 (pattern)  : جريان داده(Data falw)   
باز وقتي كه مثالً ما يك داده اي داريم كه پشت سرهم يكسري تغييرات روي آن 
انجام مي شود. يك ورودي و يكسري تغييرات بايد روي آن انجام بشود تا به يك 
خروجي برسد. يعني جريان داده بايد حركت كند تا به يك جوابي برسيم. اين از 

(pattern Data falw)  آن دو نوع است : استفاده مي كنيم كه خود  
  يا ترتيب هاي بسته اي  -1
   (pipe and filters)يا اينكه  -2

آن است. (                       (pipe and filters)شكلي كه اينجا كشيده است همان شكل 
) و اينها را فكر كنيد ماژول هستند. (              )و اينها هم رويدادها كه دارند 

  جريان پيدا مي كنند .
در واقع هر كدام از اين عناصر ما حكم يك فيلتري را دارند كه داده از آن عبور مي 

يعني فيلتر هميشه داده را تغيير مي دهد يا از نوع به يك نوع ديگر منتقل مي كند يا تبديل مي  كند. يعني فيلتر هميشه چه چيزي را فراهم مي كند.
  كند .
  حاال اين به چه دردي مي خورد؟ •
  اين صفات كيفي را براي ما فراهم مي كند : (pattern)اين 

  قابليت استفاده مجدد دارد. -1
  قابليت تغيير دارد. -2
تعامل نداشته باشيد مثل محاسبات پيچيده كه خيلي محاسبه آن زياد است مثالً يك فرمول بزرگ را مي خواهيد يا يك وقتي كه مي خواهيم اصالً  -3

  استفاده مي كنيد . (pattern)معادله خيلي بزرگ را مي خواهيد محاسبه كنيد از اين 
  كاراي آن خيلي ضعيف است . -4

  كارايي آن ضعيف است؟ (pipe and filter)اگر گفتيد چرا •
چرا كارايش ضعيف  (pipe and filter)پردازش دسته اي يا  (poor)به همين شكل درون اساليد نگاه نكنيد چرا كارايي آن ضعيف است. •

  است؟
  ببينيد كارايي با زمان اجرا و زمان انتظار سروكار داشت زمان اجرا احتماالً در اين طوالني مي شود چرا؟  •

وازي را در اين نمي توانيد فراهم كنيد. شما پردازش موازي نمي توانيد داشته باشيد. پردازش ترتيبي است. چون وابستگي ورودي يكي ببينيد اجراي م
را نمي خروجي يكي ديگر خواهد بود. پس به اندازه جمع زمان اجرا مي شود. جمع زمان اجرا هاي هر كدام از اينها كه دارد طول مي كشد. هيچ كدام 

هم داشته باشد يعني سخت افزار شما هم اجازه بدهد يعني از  (cpu)موازي اجرا كرد. پس كارايي اين ضعيف خواهد بود. بعد حتي اگر چند تا  توان
  لحاظ واقعي هم توزيع شده باشيد ، نمي توانيد چه كار كنيد اين موازي را داشته باشيد.

Interactive :  
امه نوشته باشيد كه يك معادله بزرگ را محاسبه مي كند يا يك فرمول بزرگ را محاسبه مي كند. شما تنها تعامل مي شود يعني اينكه شما يك برن

ما طالعاتي به شتعاملي كه دارايد متغييرها را كه دفعه اول داديد و جواب آخر را از آن مي گيريد. يعني در حين عمليات نه از شما سؤالي مي كند و نه ا
  ل نداشتن. يعني اين اطالعاتي كه از اينجا مي گيرد از كاربرآن ديگر با كاربر تعامل ندارد تا اين آخر كه داده به كاربر مي دهد . مي دهد. اين يعني تعام

  
( pattern Virtual Machine) :  

  همه بلد هستيد و همه با آنها كار كرديد مي توانيد چند تا ماشين مجازي نام ببريد؟
1- VPS    
2- VMware 

3- .net framework   

   شبيه سازها -4

5- SDK-android     
  (اين ها هم ماشين مجازي هستند) •
  
)Vmwave : ( . جاوا  ، ويندوز نصب مي كنيد ، لينوكس را مي آوريد روي ويندوز ويا برعكس  
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مي شوند چون دارند زبان سطح همه اين ها مفسر دارند. يعني شما مثالً مفسر هاي كالً خود اين كامپايلرها به طريقي جزء ماشين هاي مجازي حساب 
) ها درسته؟ خوب همين است كه اين را فراهم مي كند . يعني در كل همه اين اختالف plat formباال را تبديل مي كنند به يك زبان قابل فهم براي (

) بدون Applicationد . اينطوري () رفع مي كن Application) سخت افزار شما را با (OS) شما باشد يعني (plat formبين زير ساخت كه همان (
  توجه به اينكه زير ساخت شما چه چيزي هست مي تواند اجرا شود . .همه آنها همين كار را انجام مي دهند .

  ) چيست ؟ Virtul  machinاصالً مهم ترين خاصيت (  •
) ديگر به درد شبيه سازي plat form) به يك (plat form) را فراهم كنند يعني حمل كنيم از يك ( Porttabilityهمه اين كارها مي كنند كه (

) نيست . يعني  Poorمي خورد ، به درد قابليت تطبيق مي خورد يعني با هر وضعيتي بتواند خود را هماهنگ بكند . ولي كارايي آن پايين است ، اما (
  فقر كارايي ندارد اما كارايي پايين دارد.

  ) پايين است ؟Virtul  machinبه نظر شما چرا كارايي اين ( •
• )Application) هايي كه  تحت اين ماشين ها اجرا مي شوند سرعتشان پايين تر است يا آنهايي كه مستقيماً روي(OS آنهايي )  اجرا مي شود؟ (

  ) اجرا مي شوند . )OSكه مستقيماً روي (
ي يك كار بيشتر داريد انجام مي دهيد . كار بيشتر ماژول بيشتر به اين خاطر است كه شما يك اليه اضافه كرديد يعني يك ماژول اضافه كرديد يعن

  ود.شمحاسبات بيشتر نتيجه كارايي كمتر است. شما آمديد اختالف را با ايجاد يك اليه حل كرديد اما خود اين هم باعث پايين آوردن كارايي مي 
) براي ما مهم است كه كارايي پايين براي ما Porttabilityي آنقدر خاصيت (پس اينطور نوشته لورپانارپ اين آنقدر مزيت براي ها فراهم مي كند . يعن

ت خقابل چشم پوشي است. يك دليل ديگر هم اين است كه سرعت پيشرفت سخت افزار هميشه بيشتر از نرم افزار است كه هم قبول داريد. پس آنقدر س
  -افزارها جلوتر و پيشرفته تر هستند كه اين 

)  ( Low Performance ) قابل چشم پوشي مي شود در مقابلPorttability .(  
 (pattern Call    and   return  ) :  
) است كه شما در زندگي از آن استفاده مي كرديد . به عنوان يك تكنسين كامپيوتر،مهندس كامپيوتر patternكه در واقع مي شود گفت كه اولين (

  ست .) اCall and returnهمين (
  ) حتماً زمان كارداني نوشتيد . C و ++ Cيعني همان موقع كه مي آيد يادتان هستند برنامه هايي كه مي نوشتيد به زبان ( 

• ) pattern++) معماري برنامه هاي (Cچگونه است ؟ (  
• )Main  program  and  sub-routine به چه درد مي خورد هميشه ؟ ) يعني يك برنامه اصلي داريد و بعد فراخواني تابع داريد . اين  
  مي گفتيم به اين درد مي خورد كه مي توانيم چه كار كنيم ؟ •

سان مي خطا آ تابع ها را هر جا كه خواستيم از آن استفاده كنيم . هروقت خواستيم تابع را تغيير بدهيم ، يك تابع ديگر به جاي آن بگذاريم . ورديابي
) داريم كه خودش انواع pattern Call  and  returnبراي ما فراهم مي شود يا نماد مي شود . پس يك ( )  Medi  fiabilityشد . همه اينها در(

  دارد :
  زير برنامه –برنامه اصلي  -1
  فراخواني از راه دور  -2

و   client  site) كار انجام بدهيد . مي خواهيد شما ، اصالً برنامه هاي  Remote   Procedureكه وقتي شما مي خواهيد ( فراخواني از راه دور :
server site   ) مثالً شي يك داده داريد شما از طرف ،client  هستيد داده را مي فرستيد سرور براي شما اجرا بكند . يك سرور تا قسمتي از پردازش (

) به نظرش  Applicationك فراخواني از راه دور انجام مي دهد . يعني از ديد برنامه كاربردي () اجرا بكند . اين موقع دارد يclientرا مي فرستد كه(
و  ر را داردمي آيد كه دارد فراخواني يك تابع محلي .روي همين سيستم عامل را انجام مي دهد در حالي كه اين تابع توانايي اجرايي روي سيستم راه دو

  ندي و ارسال شود بعد تابع يك جاي ديگر اجرا شود . خوب اين براي تركيب كردن كارايي است .بايد به صورت يك پيام بايد بسته ب
) است . همان شي گرايي كه حاال توضيح بيشتر دارد و به درد  abstract  data  type)  ، (  adt) يا (  Object – Orientedيك مدل ديگر (  
)Modifiability ورد و () و قابليت استفاده مجدد مي خCall  and  return) يك مدلش (Layered  ) است . االن اگر كه يك مقدار نگاه بكنيد (

Call  and  return pattern ) يك نمونه آن (Layered ولي باال در (-  
)Virtul machin.اولين چيزي كه به ذهن شما مي آمد در قالب اليه پياده سازي مي شود ماشين مجازي يك اليه مي شود (  

  )Noun  over  laping) دارند اينطور نيست كه باهم (overlap)ها باهم(patternاينجاست كه درآن تعريف ها نوشته بود (
) ديگر هم pattern) مي تواند نمونه اي از(pattern) يك نمونه از (pattern)مي تواند از يك زير(patternباشند. منظور اين است، يعني اينكه يك(

  باشد. 
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) كه همانطور كه مي بينيد اين است كه چند تا  Independdent  Components) معماري مؤلفه مستقل است (patternگر از (يك مدل دي
)ها و سيگنال و اين  intrupt) هست كه باز جلوتر مي بينيد آنها را . كالً براي ( eventyفرآيند باهم همكاري داشته باشند يا اينكه سيستم هاي (

  ) را براي ما فراهم مي كند . Modifiabilityبعد اين (چيزها است . 
  ) ها را مي دهد .)pattern( اينجا اين توضيح ها را داده يعني معرفي كرده است حاال مي آيد دانه دانه توضيحات اين (

  

  
  ) : Data – centerتوضيح (

)هاي جديد يا داده  clientكند كه مقياس پذيري از جهت اضافه كردن (گفتيم هدف آن اين است كه يكپارچگي داشته باشد و مقياس پذيري را فراهم ب
  جديد به آساني در مخزن نگهداري داده مركزي است .

   مثال هست : 2بعد 
  ) را بايد پيش بگيريد. repository) يا غير فعال باشد بايد همان الگو (  passiveگفته اگه ذخيره سازي داده ( -1
  ) باشيد.    Black  boardكه بايد () باشد  activeاگر ( -2
)Virtual   machin  : (  

)هاي غير محلي يا غير بومي را شبيه  Functionalityگفته هدف آن اين است كه مي خواهد (
  سازي بكند . براي اينكه قابليت جابه جايي يا ساختمان نمونه اوليه را فراهم كند. 

هستند ، سيستم هاي مبتني بر قانون وپروسسورهاي پس مثال هاي آن هم مفسرها به اين صورت 
  زبان مشترك .

) مفهومش چي هست يعني فقط شما مي Virtual   machinپس همانطور كه مي دانيد (
خواهيد چه كار كند تابع ها يا همان عمليات ها، كاربردهايي كه بومي هم نيستند را ، يعنير بومي 

  ) را ندارد كاري كنيد آن را كه اجرا بشود .  OSن (اجرا نمي شوند در واقع قابليت اجرا شد
) ماشين patternدر اين اساليد يك شكلي كشيده است كه يك حالت كلي و مجازي ازيك(
  مجازي را براي شما كشيده است . يك توضيحي بدهم براي شما از اين :

  نوع داده داريم در اين :  3ببنيد كالً در اين گفته 
 ________________فسيرشده  يكي برنامه اي كه ت -1

)( Program being interpreted     . اين است  
( يعني زبان ورودي ما هست ) .   
) ( يعني اصالً آن داده  Data    program   stateيكي داده هاي آن برنامه است ( -2

  هايي كه به متغييرهاي آن انتساب مي دهيم ).
  ) . internal   stateداخلي مفسرما است (يك نوع داده ديگر كه داريم وضعيت  -3

) كشيده است براي يك مفسر كشيده است . اين Virtual  machinالبته اين شكلي كه (
) كه اينجا مي بينيد كه يك خروجي   interpretation  engineمفسربراساس وضعيت داخلي خود يعني اينكه االن يعني از نظر مفسر اين كالً ( 

) ها يعني براي خود انگار كه روش  plat formاين مي آيد يك سيستم عامل مجازي را شبيه سازي مي كند يعني سيستم عامل و (توليد مي كند . 
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) چه مدل بايد باشد را فراهم مي كند ايجاد مي كند ، نوع داده ها را فراهم  cpuهايي فراخواني سرويس هاي سيستم عامل را ايجاد مي كند . اينكه (
 ريهمه اين ها رابراي خودش ايجاد مي كند. حاال اين اطالعات  رابه ازاي آن برنامه هايي كه دارد تفسير مي شود در وضعيت داخلي خود نگهدامي كند . 

 centext) مجازي من چه مقدارهايي را دارند. يعني دقيقاً مثل بحث فرآيندها است در سيستم عامل كه مي گفتيم ( cupمي كند كه االن ثبات هاي (

) داريم . اينجا هم همين را دارد مي گويد. پس يك وضعيت داخلي كه حالت جاري كه بايد اجرا بشود را نگهداري treid context( ___) فرآيند داريم 
  مي كنند . 

  اين وضعيت داخلي هميشه براساس چه چيزهايي تغيير مي كند ؟  •
لعمل جاري كه لز برنامه مي خوانيم كه ميخواهيم اجرا كنيم كه تغيير خواهد كرد. بعد بر براساس نوع داده هايي كه وارد مي شود و بر اساس دستورا

فسر و مهمان اساس مي آيد انتخاب مي كند و دستوالعمل انتخاب شده يا داده انتخاب شده را مي فرستد براي مفسر يعني در اختيارمفسر قرار مي دهد
) مي شود . همانطور كه در اينجا نوشته  updateكار آن باعث تغيير  روي داده مي شود . سپس داده (دستوالمعل انتخاب شده را اجرا مي كند . اين 

) را دارد كه اين كار را براي ما انجام مي دهد. پس اينكه  interpretation  engineاست و نهايتاً يك خروجي را مي دهد. پس مي گويد كه يك (
اين همان اليه اضافه است كه ما وارد كرديم انعطاف پذيري را براي ما فراهم مي كند ديگر مهم نيست كه  )interpreter engineاينجا مي بينيد (

  ) را مي آورد پايين.  per formanceنوع داده ها و نوع برنامه ها چطوري باشد. ولي خوب اين همان خودش ماژول اضافه است.كه (
 )call / return: (  

سال كه اين معماري دارد. استفاده مي شود در طراحي  30از  ) بيشpatternكه گفته اين(
-sub( ____ها و بعد هدف آن هم گفته خيلي وابسته هست به زيرنمونه هاي خود 

styles) هاي آن هدف هايي كه دارد و بعد مثالً اگر(main program / subroutine (
باشد به يك روش ديگر ) object orientedباشديكسري هدف ها را پيش مي گيرد و اگر (

  ) اليه هاي سلسله مراتبي باشد يك طور ديگر است. layered  hierarchiesو اگر (
  (حاال جلوتر دارد اين ها را دانه دانه باز كرده زير اليه هايش يا زير استايل هايش را. )

) گفته اهداف اوليه آن اين است main program / subroutine styleمثالً ببينيد (
ه قابليت استفاده را فراهم بكندو توسعه مستقل داشته باشد. شما مثالً اگر يك برنامه ك
)main داشته باشيد در پروژه دانشجويي زمان ليسانس شما حتما اين كار كرديد ديگر.يك (

) مي خواهيد بنويسيد چند نفر از هم گروهي ها مسئول ++cبرنامه بزرگ كه مثالً با همان (
تابع ها را بنويسيد و يك نفر مسئول اين مي شود كه همه تابع ها را در اين مي شود كه 

برنامه اصلي به هم بچسباند و فراخواني ها را انجام بدهد. اين توسعه مستقل را ايجاد مي كند 
و هر كدام از اين تابع ها را مي شود جاي ديگر هم مي توان استفاده كرد. اين هم قابليت 

) mainمي كند و كالً يك ساختار سلسله مراتبي دارد يعني ( استفاده مجدد را فراهم
فراخواني مي كند اينها را ، اينها هر كدام دوباره زير تابع مي توانند فراهم بكنند. البته هر 

) ها فراخواني شوند اين subكدام از اينها كه مي بينيد مي توانند توسط چند تا از اين (
  امكان وجود داشت. 

بازگشت اين  –) يعني فراخواني style call and return) ديگر از (style(بعد يك زير 
) همان بحث هاي شي گرايي object orientedتا آنها البته با هم آورده ( 2است كه 
) است يعني داده انتزاعي كه هدف همه آنها اين است abstract data stuleيكي هم (

ا مدلسازي كند. يعني دقيقاً همه بحث هايي كه بيايد دنياي واقعي را شبيه سازي كند ي
  كه در شيء گرايي بلد هستيد .

  شيء گرايي چكار مي كند؟ •
مي آيد مي گويد كه يك شيء مثل دنياي واقعي از يك كالسي مي آيد كه يك بهينه اي 
است از مشخصات و رفتارها با هم ديگر.مثالً صندلي يك كالس است كه اين از مشخصاتش 

وزن و ميز دارد يا ندارد و پشتي دارد يا ندارد ، چند تا پايه دارد . از اين ها جنس ، رنگ ، 
  تشكيل شده است.

  صندلي به چه درد مي خورد؟ •
ط شد بعمل نشستن را انجام مي دهيم روي آن . براي اينكه روش بشينيم استفاده مي شود . يا مثالً ما يك شيء را تعريف مي كنيم حاال خيلي بي ر

  انشجو.ولي مثل د
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  دانشجو چيست؟ •
 دانشجو مجموعه اي از مشخصات است و مجموعه اي از رفتارها مثل گرفتن درس ، پاس كردن درس ، مثل ثبت نمره ، حذف و اضافه كردن و اينطور

  چيزها و تحقيق كردن ، نمره پايان نامه و اينطور چيزها.
) داشته باشيد. و قابليت استفاده مجدد objectسئله تان انتخاب مي كنيد كه () است يعني بستگي به مobject orientedپس اين همان بحث هاي (

) تعريف كنيد object) مخصوصاً . يعني شما اگر يك كالس تعريف مي كنيد هر چقدر بخواهيد مي توانيد براي آن (incrementsدارد در بحث هاي (
  و با آن كار كنيد.

  مدل را گفته است : 2بعد در اينجا 
1- )adt( 

2- Object-oriented 

 ) هم به آن مي گويند فرق اينكه مثالً شما اگر انواع داده هايتان زياد باشد نمايش هاي مختلفي اگر بخواهيد از آنها داشته باشيد ، ميadtببينيد در (
عات را فراهم مي كنند . يعني انتزاع ) هر دو آنها براي ما مخفي سازي اطالadt) هم (object-oriented) مي رويد يعني دقيقاً هم (adtآيد از مدل (

) صدا مي زنيد به نحوه پياده سازي سرويس stringرا ايجاد مي كنند يعني مثالً وقتي شما مي آييد يك شيء را صدا مي زنيد يا يك نوع داده مثل (
را براي شما فراهم مي كنند. هر دو آنها ولي تنها ) infermatien caivingهايي كه اينها مي دهند يا كارهايي كه مي كنند ، كاري نداريد يعني اين (
) ها را با هم يك جا جمع مي كنند فقط شما فراخواني مي كنيد propertyتفاوتي كه با هم دارند و كپسول سازي هم ايجاد مي كنند يعني متد ها و (

  ما در شيء گرا ارث بري داريم.) اصالً ما بحثي از ارث بري نداريم اadtآنها را . اما تنها تفاوتي كه دارند در (
  در شيء گرا ارث بري ها چگونه بود؟ •

 كمي گفتيم ويژگيهاي مشترك را مي گرفتيم و مي كشيم روي كالس بااليي مي گذاريم بعد زير كالس هاي آن كه از آن ارث مي برند . همان مشتر
ن همه ارث بري داريم . كارهايي كه همه انسانها انجام مي دهند مثل خوردن ها و ويژگي هاي خاص خود را هم دارند . مثالً االن همه ما از كالس انسا

  وجود دارد.   2تفاوتي كه بين اين  2و خوابيدن و گريه كردن و خنديدن و غيره همه اين چيزها 
  

) است اين همان اليه بندي كه در call and return) ، (layeredيك نوع ديگر (
بهتر از من مي دانيد كه معروفترين آن همان بحث استاندارد اين اليه بندي باز خود شما 

)iso.در شبكه است (  
) ها functionalltyاليه اي كالً اگر شما بخواهيد يك مجموعه اي از ( 7استاندارد 

داشته باشيد يعني عمليات و سرويس هايي كه سيستم مي خواهد بدهد بعد ببينيد 
ي و انسجامي با هم دارند . اگر آنهايي كه با هم اينها به هم مرتبط هستند ، يك سازگار

انسجام دارند دسته دسته بگذاريد در اليه هاي مختلف اينطوري انتزاع از اليه ها ايجاد 
بكنيد. بعد بگوييد كه هر اليه فقط به بااليي سرويس بدهد و از پاييني سرويس 

ي كه داشتيم . هدفش ) اليه ايجاد كرديد. عين همان چيزpatternبگيرد.يعني اينكه (
) فراهم كنيد به خاطر انتزاعي كه اليه ها نسبت به (protability هم اين است كه  (

هم دارند و قابليت استفاده. يعني اينكه همانطوري مي تواند جاي ديگر هم استفاده 
شود، مي شود اليه را اضافه و حذف هم كرد.كه معموالً اليه آخري هست كه همينطور 

مي بينيد مي آيد روي اليه به عنوان هسته ماشين يا سيستم عامل تدبير مي كه اينجا 
  شود ، قرار مي گيرد .

يره و خيلي از معماري هايي كه در كتاب هاي مختلف ديديد معماري اليه اي است. مثالً سيستم عامل اليه اي معرفي مي كنيد آنها را. درس هاي ذخ
عرفي مي كنند. مثالً سيستم فايل اليه اي معرفي مي كنند آنها را. سيستم فايل خودش يك اليه اي دارد كه با بازيابي اطالعات ، رسانه ها اليه اي م

ك دارد. ردرايورهاي هارد كارد مي كنند باز دوباره يك اليه دارد كه سيستم فايل منطقي دارد. يك اليه سيستم فايل فيزيكي دارد ، بعد دسترسي مشت
) مي شود كه نحوه فراخواني يك فايل و باز كردن يك فايل دست خودش است applicationمي شود تا همان اليه بااليي كه (از اين چيزها كه فراهم 

  و خودش فراهم مي كند.  
 كرده اين استخوب در اين اساليد اين چند تا دانه را با كمي جزئيات توضيح داده است. باز دارد در ادامه اينها ، فقط يك چيزي كه اينجا آمده اضافه 

) pattern) هايي كه ما معرفي كرديم . اينطوري نيستند كه يك سيستم داشته باشيد همه آن از يك (patternكه يك توضيحي اينجا داده كه اين(
  ) تشكيل شده باشد.patternباشد يك سيستم ممكن است از چندين (
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) ها را داخل خود دارد در چه قالبي patternسيستم با اينكه مجموعه اي از ()ها چه ارتباطي با هم دارند يعني چطوري يك patternحاال اين ( •
  پياده سازي مي شود؟

) وجود داشته باشند ، با هم ارتباط داشته باشند يا به صورت locationally) ها مي تواند يا به صورت (patternمي گويد كه اين مجموعه از (
)hierarchicallyت در واقع همزمان يا متقارن وجود داشته باشند.  ) سلسله مراتبي يا به صور  
  

)و اغلب سيستم ها ناهمگون pattern) يا يك تك (styleپس گفته تعداد كمي از سيستم ها هستند كه ساخته شده باشد فقط از يك تك (
  ).style) يعني ناهمگون هستند و تركيبي از چندين (hetero generousهستند.(

  ) يا ناهمگون وجود دارد.hetero generousنوع از سيستم ( 3
1- Locational 

2- Simultaneeul 

3- Hierarchical 

  كه هر كدام را توضيح داده است. 
  

) خيلي ساده باشد مي گوييم فقط در حد اين تعريف ها بدانيد كافي styleببينيد اگر كه (
  است.
ريخته )هاي مختلف در قسمت هاي مختلف سيستم شما بدون هيچ قانوني styleاگر (

  ).locationalشده باشند قاعده خاص اين مي شود (
مثالً اينجا يك سيستم كنترل پرواز را معماري آن را معرفي كرده كه اگر اشتباه نكنم اين 

است كه معماري آن را اينجا معرفي كرده  6يا فصل  3) كه براي فصل A-7Eسيستم (
)A-6E.از يك جهت هايي يك سري خلبان خودكار است (  

   بان خودكار :خل
)كه functionتا(  n) هايي كه براي راننده يا درايورهاي خود است اينfunctionاين خوب كلي تابع و پيچيدگي دارد . معماري يك مدلش اين است كه (

) functionوي پروسس در () پشتيباني كرده باشد بعد يا فرض كنيم از الگpattern call and return)ها مثالً ازروش فرض بكنيد از(functionدارد.(
  ) در قسمت هاي ديگر آن استفاده بكنيم. call-returnهاي درايورهايش استفاده كنيم از الگوي ( 

  
  

 Shared serviceو    Device   Interfaceتا ( 2) دارد با اين Share date) آن فراخواني ( Data bankerيعني مثالً اينجا ( توضيحات بيشتر :

) ، (Call- return ) فراخواني نمي كند بعد اين سيستم ها پروسس مشترك هستند يعني هر كدام يك فرآيند هستند در (Style  مؤلفه مستقل است (
  . كه در ادامه توضيح آن را داريم .  

  
) كه اينجا اگر بخواهيد به صورت سلسله  مراتبي  A- 7Eبعد مثالً همين معماري (

  داشته باشيد شما . 
  ) سلسله مراتبي در آن باشد ؟Styleيعني چه ( •

)هاي مختلف همپوشاني داشته باشند يعني يك ناهمگوني سلسله Styleگفته اگر (
) هاي پروسس Styleمراتبي ايجاد كردند كه باز همان را كه آنجا ديديد آمده گفته (

به صورت  3) كه اينها هر  Layerd) دارد و (Style Object basedهاي مشترك و (
)OverLap .ايجاد شده اند (  

) دارد  Layerd) كه داريم خلبان خودكار يك ( A- 7Eاالن ببينيد باز همين معماري (
   Application  dataيعني اگر از جنبه هايي نگاه كنيد اين سيستم سخت افزاري (

type ) و اين (Device  inter faces  ها همه اليه اي هستند و بعد در عين حال (
) و اين مربع هايي كه كنار آن گذاشته اينها خودشان را  Data  bankerخود اين (

)Object – Oriented  صدا مي زنند . بعد دوباره اينها خود ازيك جهت هم پروسي  هستند يعني در زمان اجرا در واقع اين چيزهايي كه فعال مي (
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اجه شدند نمي شود از هم مجزا كرد آنها را و بگويد اين تكه آن اين است اين تكه ) هايي كه گفتيم باهم قاطي هم موStyleتا ( 3شوند ، يعني همه اين 
  اين آن است . اين استايل آن استايل. 

  حاال بعد اگر سلسله مراتبي باشد يعني چه ؟ •
) Styleسلسله مراتبي وقتي مي گويند يعني يك سيستم تركيبي دارد از چندين (

ه مراتبي هستند . مفهوم آنها اين است كه هركدام ) ها در قالب سلسلStyleتركيب شده (
) ديگر پياده سازي Style) هستند خود آنها به صورت يك (Styleاز اين عناصر يك (

  شود.
) به هركدام  Style event)  داريد بعد ( eventمثالً : فرض كنيد اينجا يك سيستم (

  ) رفتند . Style layered) خود از (eventاز اين (
) ديگر پياده سازي شود Style) خودش براساس يك (Styleهر عنصر از يك (پس اگر 

)High logical ) اگر تركيب . (Style هايي كه درون يك سيستم وجود داردو طوري (
باشد كه نشود جدا كرد آنها را و همپوشاني داشته باشد اسم آن مي شود همزمان ، 

) هاي شما به طوري باشد Styleكيب (سيستم ناهمگون همزمان (نامتقارن ). اگر يك تر
  ) . logal) داشته باشد مي شود (Styleكه هيچ قاعده خاصي نداشته باشد و هرگوشه ببنيم كه يك (

  
ي ت) هاي معماري آشنا شديد، مي گويد حاال ما چطوري مي توانيم يك استايل را انتخاب كنيم با اين توصيفاStyleازاينجا به بعد آمده گفته ، كمي با (

  ) ها. Styleكه گفتيد خوب آمديم گفتيم، يك كاتالوگ داريم از (
  ) را انتخاب كنيم ؟Style) هايي كه وجود دارد يك (Styleچطوري مي توانيم از بين اين (  •

ا  انواع لب تاپ ها بمايك كاتالوگ به تنهايي به دردمان نمي خورد . يعني شما مثالً فرض كنيد يك كاتالوگ داريد براي انتخاب يك لب تاپ ، مثالً
وجود  اييمشخصات آنها بيان شده است . حاال اين كاتالوگ فقط در اختيار شما يك اطالعاتي مي گذارد كه چه نوع  لب تاپ هايي يا چه نوع كامپيوتره

د، شما و به شرايطي كه شما داري دارد و مشخصات هركدام چطوري است. اما كاتالوگي خوب است كه يك راهنمايي هم بكند كه بگويد مستقيم به مسئله
  كدام يك از اين لپ تاپها را انتخاب كنيد خوب است. 

) . يعني كتاب  Design) و (hand beok) اين است كه توسعه بدهد يك (Styleيعني اگر يك كاتالوگ داشته باشيد كه يك هدف يك كاتالوگ يا (
) همچنين چيزي هنوز Style) استفاده بكن . مي گويد در (Style(Y)) است بيا از (xمسئله ( راهنماي طراحي را كه به شما بگويد اگر مسئله شما شبيه

  Rules  ofتوسعه داده نشده يعني همچنين راهنمايي نيامده فقط بهترين كاري كه مي شود كرد اين است كه ما بياييم يكسري قواعد سرانگشتي (

thumb ين قواعد يا توضيحات به شما كمك كند در انتخاب () معرفي كنيم كه به شما كمك كند . يعني اStyle.مناسب شما(  
راي ب يعني دقيقاً همان دفترچه كاتالوگي كه براي لب تاپ هاست در نظر بگيريد . يك توضيحي داشته باشد كه اگر فرض كنيد مثالً شما مي خواهيد

خيلي مي خواهيد يك لب تاپ خوب داشته باشيد، اين مدل ها را برداريد . اگر مي كار تدريس از لب تاپ استفاده كنيد و انقدر پول براي شما مهم است 
ارهاي ي كخواهيد اين مارك را داشته باشيد، پول كمتري بدهيد از اين مدل انتخاب كنيد . يا يكسري توضيحات بدهد كه اگر شما مثالً مي خواهيد برا

ر مي خواهيد يك لب تاپ مادام العمر داشته باشيد يعني به همين زودي تغيير ندهيد آن را ، از اين گرافيكي استفاده كنيد ، اين مدل را برداريد. باز اگ
  مدل استفاده كنيد. يعني يكسري راهنمايي هايي مي خواهد به شما بكند. اينجا هم همينطوري است.

  ) مناسب. )styleدهدكه به ما كمك مي كند در انتخاب يك (( از اينجا به بعد اين اساليدهايي كه داريم مي آيد يكسري قواعد سرانگشتي مي 
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هاي ها را بررسي كرديم. معماريها را معرفي كرديم و سپس جزئيات آناين فصل در رابطه با مشهورترين پترن هاي معماري است كه در ابتداكاتالوگ
  شوند. ما از چندين پترن تشكيل شده اند كه به صورت تركيبي استفاده مي

  
  

شود. برخي از اين پترن هاو كه به دو دسته هم تقسيم مي datacenterكند. مثل اين كاتالوگ چند دسته از پترن هاي معماري را بررسي مي
  ها به وجود آمده را بررسي كرديم. نوعشان و صفات كيفي كه اين پترن ها براي رسيدن به آن

 ا ممكن است وجود داشته باشد را بررسي كرديم كه به سه دسته تقسيم بندي شوند. هايي كه در انواع پترن هدر اين اساليد ناهمگوني

هاي كتاب توضيح داديم.  casestuolyهايي را بر اساس باشد. جلسه قبل مثالگفتيم كه هر كامپوننت از يك پترن در قالب يك پترن ديگر مي
تواند بر اساس پترن ديگري پياده سازي شود. پترن هاي مختلف اين پترن مياز  componentكنيم. و هر يك پترن اصلي براي سيستم تعريف مي

  جزء دو پترن باشد.  component، هم پوشاني دارند و ممكن است هر با هم
نار كتنها معرفي يك كاتالوگ براي معرفي پترن ها كافي نيست. چطوري بفهميم بر اساس صفات كافي مد نظرمان كدام پترن مناسب است؟ اگر در 

  ها بتوانيم پترن مناسب را انتخاب كنيم خيلي بهينه تر است. ها راهنمايي هم باشد كه با استفاده از آنكاتالوگ
كنيم. است. پس ما در اين جلسه چند تا قانون را معرفي مي yرا داشتيم راه حل آن  xكه كتاب راهنمايي الزم است كه به ما بگويد اگر مشكلي مثل 

  هدف كه بتوانيم به خوبي پترن مان را انتخاب كنيم.  در راستاي اين
كنيم سيستم ما يك توليد كننده خروجي خوش تعريف است و نتيجه بايد به صورت ترتيبي پترن جريان داده: از اين پترن وقتي كه احساس مي

ستممان داشتيم و واضح است كه چه چيزي بايد ها مستقل از زمان هستند. اگر جرياني از توليد و مصرف داده در سياستفاده شود. كه خروجي
كنيم. در اين پترن خروجي يك بخش به عنوان ورودي توليد شود و ارتباطات اجزاء كامل مشخص است، در اين حالت از اين پترن استفاده مي

  ساده اي داريم.  interfaceكنيم و در اين حالت بخش ديگر است. از اين پترن در حالتي كه جامعيت براي ما مهم است استفاده مي
  

  در اين اساليد چند زير اساليد را معرفي كرده.
هاي ما به صورت يك دنباله بازگشتي و قابل تكرار باشد و ارتباط يك نمونه از زير استايل است. اگر ورودي و خروجي flowديتا  •

ها داريم. و اعضاي اين شبكه در مسير برگشت داده مستقيمي بين اجزاي هر سري وجود داشته باشد يا به عبارتي يك شبكه اي از داده
 كنيم. ..) در اين حالت از اين مدل استايل استفاده ميو ... ring ،starهم هستند (مثل 

• Pipeline filterكند كه پشت سر هم روي داده محاسبات مختلفي انجام : يك مثال خط لوله كه جرياني از داده در يك لوله حركت مي
 شود. مي

• Closed loop conكنيم. هدف سيستم در اين حالت استفاده ميخواهيم نظارت بر جريان داده داشته باشيم از اين : در حالتي كه مي
هاي غير قابل پيش بيني خارجي را شناسايي كند و كنترل كند كه الگوريتمي كه استفاده ها و آشفتگيحالت اين است كه، انحراف

 شود از مسير خودش خارج نشود. مي
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ند هاي ديگر را دريافت نكنند پيشرفتي داشته باشكه پاسخ مؤلفهتوانند تا زماني هاي ما نميكند كه، وقتي مؤلفهدر اين اساليد بيان مي
  تواند كارش را انجام دهد. هاي زيرين خود را دريافت نكند نميشود. تا زماني كه مؤلفه ما پاسخي از مؤلفهاز اين استايل استفاده مي

• Object- oriented 
  شود.بود از اين مدل استفاده مي ability inerrability modifyهاي اصلي ما هر گاه نيازمندي

• Abs tract data type :ADT  

هاي است. وقتي ما در سيستممان نوع داده object orientedاينجا هم بحث كپسول سازي را داريم ولي شي گرايي نداريم. و اين تفاوتش با 
خواهيم در نحوه ت. و اگر تغييري ايجاد شد ما ميهاي مختلف متفاوت اسها در سيستم) و روش تعريف آنdata typeمختلفي را داريم (

هاي زيادي داريم و هر كدام در سيستمي متفاوت هستند از نوع داده انتزاعي استفاده ها تغييري ايجاد نشود. پس وقتي نوع دادهاستفاده آن
  كنيم. مي
  

Objectsباشند.: يك زير مدل در اين مدل مي  
ي كنيم و ماژول پدري تعريف كنيم. به عبارتبري استفاده ميكنيم. از خصوصيات ارثاز اين مدل استفاده مي سازي داريموقتي ما نياز به مخفي

هاي آنها هايي داريم كه مشتركاتي دارند و ما اشتراك) هست، در اين حالت ما يكسري ماژولabstract )adtها، object  اين مدل تركيب 
  كنيم. بري ميپدر از آن ارثكشيم و به عنوان ماژول را بيرون مي
  سازي از و در بحث كپسوله objectبري از استايل در بحث ارث

  كنيم. استفاده مي adtاستايل 
  شود. استفاده مي call and Returnبراي داشتن تركيب هردو از 

كند كه هرگاه قابليت تغيير باتوجه به توليد بيان مي client serverمبتني بر   call and Return: مدل client serverمدل  •
 كنيم. استفاده مي client serverداده و چگونگي مصرف آن براي ما مهم باشد از الگوي 

  است.  Layeredمدل    call and Returnپنجمين زير الگو از الگوي 
ون بكشيم و آنها را اليه اليه روي هم بزاريم و مختلف بير applicationتوانيم چندين داريم كه از آن مي applicationهروقت يك 

  شود. محاسباتي كه در زير آنها قرار گرفته مستقل شوند از اين مدل استفاده مي plat formخواهيم همه آنها از مي
خواهيم آن مي خواهيم از يك اليه محاسباتي كه توسعه پيدا كرده استفاده كنيم و رويبراي ما مهم است و اگر مي portabilityاگر 

  سيستممان را سوار كنيم اين مدل براي ما مناسب است. 
  پترن مؤلفه مستقل: 

كنيم يا زماني كه سيستم ما قابليت چند پروسسوره قرار است اجراء شود از اين پترن استفاده مي  Plat formها روي يك وقتي سيستم
هاي همه آنها استفاده كنيم و اگر حافظه Cpuم متصل كنيم (توزيع شده) كه از خواهيم چندين كامپيوتر را به هساختاربندي دارد يعني مي

  مشترك هم داشته باشيم به اين مجموع توزيع شده. 
  هاي ديگر كه هركدام هم مستقل هستند. يك مؤلفه كار خودش را ادامه دهد با كمك مؤلفه

Performance tuningمختلف  هايخواهيم پروسس را در بين پروسس: ما ميreallocate  كنيم يا كارمان را از يك پروسس به پروسس
  ديگر منتقل كنيم (جهت افزايش كارايي).

Re-allocate هاي مختلف جهت توازن بار است. براي داشتن حداكثر كردن كاربين پروسسPerformanceتوان وقتي بار كاري . كه مي
ها تقسيم كرد. و يا اگر پروسس ما از چندين كار تشكيل شده و بخواهيم آنها را دازندهيك پردازنده كه حجم كارش زياد است را روي بقيه پر

  كنيم. ها استفاده ميتقسيم كنيم از اين مدل در اين زمان
  كند. در كل اين مدل مربوط به زمان اجرا است. اين پترن نحوه ارتباط و اجراي فرآيندها را در زمان اجرا بيان مي

  ه مستقل: زيرالگوهاي مؤلف
  الگوي اول: 

  (تبادل پيام).  message Passingها تعريف كنيم مثل كافي است مكانيسمي براي تعادل بين مؤلفه
• Light weight  presser كنندهاي مختلف استفاده مي:وقتي چند فرآيند داريم كه از داده 

• Distributed  object  وقتي مدل:object oriented كنيمرا داريم از اين مدل استفاده مي 

  الگوي دوم: 
• Broadcastها بايد با هم همگام باشند و يا وقتي كه هايي معيني مؤلفه: وقتي در زمانavailability  برايمان مهم است از اين استايل

 شود. استفاده مي
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• Event system 
ايي هكنيم ويا وقتي كه تعداد پروسسري سرويس دهيم از اين الگو استفاده ميمان به چندين مشتخواهيم از سيگنالهاي ارساليوقتي ما مي

  دهند زياد شوند. كه كار واحدي را انجام مي
Data centered style:    

  
كه  مكنيكنيم از اين الگو استفاده ميوقتي در شرايطي هستيم كه از يك مخزن داده مشترك كه بايد طول عمر زياد هم دارند استفاده مي 

  اين مخزن حجم داده هاي زيادي را بايد مديريت كند. 
  زير الگوهاي اين استايل: 

ها به وسيله يك جريان از اي كه اين دو دريك دسته هستند و در اين دسته ترتيب اجراي مؤلفهرابطه data  base, repositoryزير الگوي  •
ا هها كامالً ساخت يافته هستند و بسته به نوع دادهها، و اين دادهرساني داده شود. براي دسترسي و يا به روزهاي ورودي مشخص ميدرخواست
آن استفاده  repositoryها ساختار مشخصي دارند پس از پترن داده متمركز و زير الگوي گرا هستند پس دادهاي ياشياي وش رابطهكه رابطه

و هم اينكه بخواهيم  scalabilityها يعني كنيم بدون اثري برتوليدكننده كننده را زيادهاي ما بخواهيم مصرفكنيم ولي اگر دادهمي
modifiability كنند داشته باشيم از كنند و چه كساني مصرف ميرا از نظر اينكه چه كساني توليد ميblack board كنيم. استفاده مي 

 و black boardتفاوت 

 transactional   data base/ repository :b ← Active Publish  .است  
db ← passive .است  
b  پايگاه دانش داره وليdb  معمولي ياrepository هاي تواند پايگاه دانش نداشته باشد. از نمونهميblack board  مثلPublish 

subscribe . 

ماشين ثابتي براي اجرا نداريم از اين خواهيم محاسباتي را طراحي كنيم ولي هيچ : وقتي كه ما ميVirtual  machineاستايل يا پترن 
خواهيم اهميتي بدهيم كه روي چه سيستمي اجرا خواهد نويسيم و نميرا مي applicationكنيم. يعني وقتي ما يك استايل استفاده مي

  كنيم. شد از اين پترن استفاده مي
  كرد صحبت شده.  ازاينجا تا آخر اساليدهاي اين فصل در مورد مثالي كه به آن اشاره خواهيم

بررسي كرده و مشخص نموده كه كدانم پترن چه صفات  ATmمعرفي شده. سه معماري را براي يك دستگاه  ATmدر اين مثال پترن يك 
 دهد. كيفي را پوشش مي

  
User operation  يا همان عملياتuser  يكATm  :را در اين بخش معرفي كرده كه اين عمليات شامل  

 كد آن.  Pinگذاشتن كارت و وارد كردن  -

 . است حساب كردن چك –برداشتن پول و  -

  : atmرا معرفي كرده از مسئله  shard memoryدر اين اساليد يك استايل 
Shared- memory style:  
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ها هستند. در اين Clientها ATmمتمركز هست و  dbكنيم سرور مركزي يك : كه در اينجا فرض ميData centerيعني استايل        
ها يك كنترل مركزي دارد كه اين كنترل روي ماژولهاي خواندن كارت، ثبت ورودي و Atmها را بررسي نكرده ولي خود  ATmشكل خود 
هاي هم در ارتباط با ماژول Account Recordكند و ماژول ها و گرفتن درخواست از كاربر، برداشت پول و نمايش خروجيي كار ميوخروجي

  متمركز بود.  dataها و برداشتن پول ومشاهده موجودي است. كه اين مدل گفته شده مدل خواندن كارت و ثبت ورودي و خروجي
كند. در قبلي سه ماژول ها (انتزاعي) ايجاد مياست. كه در اينجا يك حساب مجازي نوع داده  data type  Abstractدر شكل بعدي مدل

Log in/out, withdraw, Read card   هركدام خودشان بهquery, db  كه اين نوع داده مجازي با استفاده از قسمتSave, Load 
  كند.استفاده مي Adt Accountاش. پس از 

  
بايد انجام دهد  ATmداريم كه تمام كارهايي كه  application Layerاستفاده كرده كه در اينجا يك  Layeredدرشكل بعدي از الگوي 

 ايجاد كرده يعني hardwareو هم از  dbيك اليه انتزاعي هم از  Port abilityدهد. اليه انجام مي Adt Accountمك همان را با ك

application Layer   ما با Port ability كند و از طرف ديگركار مي Port ability رويPlat  form شود كه قسمت اصل سواد مي
آن هم  hardwareشود وبخش وصل مي Central serverباشد به يك مي  data base abstraction Layerكه  Plat  formاصلي 

افزاري، نوع بانك و اينكه شود. حال مزيتي كه داريم اين است كه در اين معماري، مدل دستگاه سختمي  hardware  ATm سوار يك
Lodata center اي است هيچ اهميتي ندارد. در جدول بعدي مقايسه و امتياز دهي به سه نمونه معماري ذكر مربوط به چه بانكي و يا شعبه

  باشد. مي Performanceشده را داريم كه امتيازدهي براساس صفات كيفي مانند 
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ه اضافه كردن اليه يعني دانيم ككردند و ميكار مي dbرا داريم زيرا ماژولها مستقيم با  Performanceباالترين   shared  memoryدر 

تأثيري ندارد ولي روي  Layeredو  adtهرتغييري كه ايجاد شود روي  account. در سطح Performanceكار اضافه و پايين بردن 
shared  memory  گذارد. تأثير مي  

New service در معماري : دراين بخش اضافه كردن هر سرويس جديد مثل برداشتن باقيمانده حساب يا بستن حسابLayered  بسيار
ها هيچ ارتباطي اضافه كنيم و به بقيه اليه applicationراحت و آسان است نسبت به دوتاي ديگر زيرا كافي است اين سرويس را در اليه 

  خيلي بد است.  sharedكمي بهتر است ولي در  ADTكند و در پيدا نمي
Port ability يعني حمل كردن :application يك  از رويPlat form  بهPlat form  ديگر كه مسلماً درLayered  بهتر از بقيه است

  ايجاد شده.  Port abilityبا هدف ايجاد  Layeredباشد و تر ميو راحت
  باشند. ) هرسه معماري در يك سطح ميavailibityاز نظر قابليت اطمينان ودسترس (

). integrabiliyهاي ديگر راحتتر است (هاي آماده سيستمتوان از اليهتر است و ميباال Layeredاز نظر قابليت ساخت و يكپارچگي در 
  است.  Performance فقط در  shared  memoryپس مزيت 

ها را بنويسيم. كه ازروي آن صفات كيفي و اصلي و سناريو و تاكتيك ATmهاي كتاب داده شور مثل در امتحان ممكن است همين مثال
  بيشترين مزيت را دارد.  Layeredباتوجه به مطالب گفته شده در جدول فوق ديديم كه 

  توانيد از كتاب آن را مطالعه كنيد. هاي ادامه قبالً درس داده شده و مثال ديگري است كه مياستايل
  

  Designing the Architecture  : طراحي معماري7فصل 

  تست داريم:  4خواهيم در مورد طراحي يك معماري صحبت كنيم در اين بحث از االن مي
شود كه جايگاه معماري را درچرخه حيات بيان افزار كه همان مباحث يادآوري جلسه اول را شامل ميافزار در چرخه توليد نرممعماري نرم -1

 كرديم و اسناد توليدي را در فازهاي مختلف بيان كرديم. كند كه در توسعه تدريجي معماري را جاي داديم و نقش معمار را مشخص مي

 كند. در قسمت بعدي در مورد طراحي معماري و انجام آن صحبت مي -2

 كند. دهي اعضاي تيم را براي طراحي معماري را بيان ميساختار تيم و شكل -3

كند كه در واقع اگر فازهاي چرخه حيات سيستم را ياي را بعد از ايجاد معماري توصيف مايجاد يك اسكلت از سيستم كه در واقع طراحي -4
سازي براساس معماري و استقرار كردن سيستم و تست جامعيت طراحي معماري و طراحي جزئيات براساس معماري و پياده -تعيين نيازمنديها

 ات سيستم براساس معماري. سازي و يا طراحي ريز جزئيو پشتيياني در نظر بگيريم، ايجاد اسكلت سيستم يعني شروع فاز پياده

  تر كامل و واضح توضيحات الزم نشان داده شده. معماري در چرخه حيات: در شكل چند اساليد پايين
يعني وقتي مفاهيم معماري را به دست آورديم و براساس آن مفاهيم، نيازمنديهاي  -دهيمدر چرخه حيات توسعه تدريجي معماري را جاي مي

وهم سناريوها) را تحليل كرديم وبيرون كشيديم، با تكرار (فلش رفت و برگشت  use case) (هم nonfunctional- functionalاصلي (
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شود. ، طراحي معماري آغاز مي)هاDriverاندازهاي معماري را كشف كرديم (توانيم طراحي معماري را شروع كنيم.  وقتي ما راهدر شكل) مي
باشد) دوم و سوم كه طراحي معماري و هسته سيستم مي stateز سمت چپ شكل از باال، بين وبرگشت (امعماري ممكن است در يك رفت

د از آن شود و بعبر روي نيازمنديهاي ما و يا اولويت آنها اثربگذارد و تغيير ايجاد كند. پس براساس نيازمنديهاي تأييدشده معماري طراحي مي
ا كنيم ردهيم تا با آن كار كند و باز خوردهايي كه از مشتري دريافت ميتوسعه مشتري ميشويم و چون در سازي ميوارد فاز طراحي و پياده

  شود. كنيم تا تكميل شود و سپس گذشتن دوره تكامل اين حلقه ورژن ما تكميل ميكنيم و مجدد روي دو ژنمان كار ميبررسي مي

  
    توانيم طراحي معماري را شروع كنيم؟ چه موقع مي
 باشد با تحليل نيازمنديهايبينيم طراحي معماري به صورت يك كار بازگشتي ميباشد همانطور كه در مدل چرخه حيات ميهم مياين سؤال م

مان را شروع كنيم مگر اينكه ديدي از نيازمنديهاي سيستم داشته باشيم. در واقع وقتي كه توانيم طراحي معمارياصلي واضح است كه ما نمي
مان را شروع كنيم كه سؤاالتي كه در طول طراحي معماري توانيم طراحي معمارياندازهاي معماري راشناسايي كرديم ميهها يا راDriverما 

  گذارد. پس به همين خاطر در شكل فلش دو طرفه داريم. شود روي پروسه تحليل نيازمنديها اثر ميشروع مي

 
 

اندازهاي معماري نيازمنديهاي شوند پس راهر و صفات كيفي و عملياتها شكل داده مياي از نيازمنديهاي كسب و كامعماري به وسيله مجموعه
هاي  use case تعدادي از سناريوهاي اصلي و يك تعدادي از  هاي ما هستند يعني يكfunctionalityاصل كسب وكار، صفات كيفي و 

اندازها را بيان كرده مثالً در فصل و مورد هركدام راه case studyچند  8و  6و  3اصلي و نيازمنديهاي كسب و كار كه به عنوان مثال درفصل 
اندازهاي آن هستند. در فصل ششم كه راه Performance, modify ability، نيازمنديهاي A7Eدر طراحي خلبان خود كار، معماري  3

  هست.  availabilityانداز معماري آن ترل ترافيك هوايي است راهسيستم كن



٧١ 

 

  اندازهاي معماري كارايي و قابليت تغيير است. راه 8ساز پرواز در فصل در شبيه
ن يسؤاالت يك معماري درب اتوماتيك گاراژ را داده كه ساختار تجزيه ماژول آن است و گفته صفات كيفي اصلي را نام ببريد كه ادر نمونه

ا را هاندازهاي معماري است و در ادامه گفته براساس صفات كيفي براي آن معماري، سناريو بنويسيد و سپس تاكتيكخودش بخشي از راه
  براساس سناريو معرفي كنيد. 

  هاي كتاب را براي نمره كامل مطالعه كنيد. مثال
كنيم كه بايد تعدادش كم باشد كه اهداف كسب و ارمان را مشخص مياندازهاي معماري ما باالترين اهداف كسب و كبراي مشخص كردن راه
كنيم و از اين ليست آنهايي را كه بيشترين اثر را روي معماري ايم و اين اهداف را ليست ميها تعريف كردهuse caseكار براساس سناريوها و 

 ATAM  :Architecture Tradeoff Analysisو سپس به روش تا هست  10ها كمتر از شوند كه معموالً تعداد انتخابيدارند انتخاب مي

method: 
  كنيم. باشد استفاده ميكه متد تحليل سود وزيان معماري مي

مان را بيرون اندازهاي كسب وكار، صفات كيفيكند تا از روي راهكه در اين متد يك روش به نام درخت سودمندي دارد كه به ما كمك مي
      كنيم. اندازهاي معماري استفاده ميدر تعيين راه بكشيم. و از اين روش

 useتا دونه از صفات كيفي و  10اندازهاي معماري كمتر از كنيم سپس راهاندازهاي معماري استفاده ميدر تعيين راه ATAmپس از روش 

case ها هستند كه از روشATAm باشند. شان استفاده كرديم ميبراي تعيين  
  كند كه به اين روشنيازهاي كيفي و هم عملياتي را براي ما فراهم ميمعماري داريم كه هم متدي براي طراحي

  
 Attribute- Driver- Design (ADD) گرا: گوييم يعني طراحي صفتADD .يك الگوريتم بازگشتي است با سه گام اصلي 

بوط به دستيابي به اين صفات كيفي و معماري را به كار اي از صفات كيفي و سناريوهاي صفات كيفي است و دانش مرمجموعه Addورودي  -1
 RUP (Rationalاي از متدهاي توسعه ديگري مانند (به صورت يك توسعه ADDبرد به منظور دستيابي به طراحي معماري. متد مي

unified process شود. در واقع مشاهده ميADD يافته مثل يك ورژن توسعهRUP هاي مبتني وليد سيستميك متدولوژي است براي ت
 بر معماري. 

ADD افزاري است كه مبتني است بر پروسه تجزيه صفات كيفي سيستم تا كامل شدن سيستم. يك شيوه براي طراحي معماري نرمADD 
گشتي كند و يك پروسه تجزيه بازبراساس پروسه تجزيه ماژول كار مي ADDگراست و يك متدولوژي مبتني بر معماري است. طراحي صفت

اي از سناريوهاي كيفي برساند و سپس شوند براي اينكه ما را به مجموعهاش انتخاب مياش تاكتيكها و پترنهاي معمارياست و در هرمرحله
هاي مربوطه كه در پترن معرفي شدند كه مشخص شود چه ماژولي چه دهد به ماژولكارهايي را كه سيستم بايد انجام دهد را انتصاب مي

مان را تا حد قابل اندازهاي معماريافزار بعد از تحليل نيازمنديها قرار گرفته و وقتي راهدر چرخه حيات نرم ADDيد انجام دهد. كاري با
  را شروع كنيم.  ADDتوانيم اطميناني شناسايي كرديم مي

در آخر كار يكسري نمودار روي كاغذ را به  دانيم كه معماري) داريم. ميviewديد ( 4+1دانيم كه ديد تجزيه ماژول است. مي ADDمرجعي  -2
stack holderمان را با استفاده از يكسري دهد كه اين نمودارها همان ديدهاست. ما معماريها تحويل ميview كنيم و ديد مستند مي

شويم و تفاوت بين نمي ADDباشد. ما وارد جزئيات طراحي مي ADDسازي هايي كه از اول ترم بيان شده جهت پيادهدرنهايت تمام صحبت
شود. ما تعريف مي Designسازي است در ريز جزئياتي است كه در فاز با معماري كه آماده پياده ADDمعماري تهيه توليد شده توسط 

كند يمزئيات پرسازي را يكسري جسازي داريم. فاصله بين فاز طراحي و پيادهكنيم و بعد يك فاز طراحي و يك فاز پيادهمعماري را طراحي مي
تواند به صورت ذاتي تصميمات را به تعويق بيندازد تا مرحله مي ADDشوند. پس معماري طراحي شده به وسيله كه در فاز طراحي بيان مي
 پذيري باالتري را داشته باشد. طراحي كه بتواند انعطاف

شود، بيان مي use caseكه در قالب يك  functionalاي اي از نيازمنديهاست، نيازمنديهمجموعه ADDها به پس داشتيم كه ورودي
هايي كه روي آن ورودي كه وجود دارد و متدهاي طراحي مختلفي كه براي آنها است و يكسري از نيازمنديهاي كيفي كه براساس محدوديت

  شوند. صفات كيفي خاص سيستم تعريف مي
  

ADD steps سه تا :step دارد: 

شود اين ماژول كل سيستم ما است. در لحظه اول تمام شروع مي ADDكنيم درلحظه اول كه ي تجزيه انتخاب مي) يك ماژول را برا1گام 
ها و ها، محدوديت      functional Requirementهاي به اين ماژول هستند يعني همان موارد باال كه شامل نيازمنديهاي ما ورودي

quality Requirement  .ها  
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ام گرديم به گشود و هر بار هر سه گام را رفته و مجدد برميم به صفت بازگشتي با انتخاب يك ماژول در هر مرحله انجام مينكته: اين سه گا
  شود. كنيم فقط در اولين مرتبه، اولين ماژول انتخابي، كل سيستم ما منظور مياول و يك ماژول ديگر انتخاب مي

اندازهاي معماري را از مجموعه سناريوهاي صفات كيفي و نيازمنديهاي انتخابي: اول راهها به ماژول گام دوم: نحوه تجزيه ماژول-2
functional كند كه براي تجزيه چه چيزي براي ما مهم است. كنيم. اين مرحله مشخص ميمان انتخاب مي  

b- كنيم كه ما را به در اين قسمت يك پترن معماري انتخاب ميdriverكنيم البته سازيم يا انتخاب ميترن را يا ميهاي معماري برساند. پ
ها يكسازي تاكتها كه براي پيادهشود فرزندان ماژولرساند و وقتي پترن انتخاب ميهايي كه ما را به درايورهاي مدنظرمان ميبراساس تاكتيك

را انتخاب  Client/ Serverشيم مثالً وقتي استايل گويد كه چه عضوهايي بايد داشته باشوند. زيرا كه پترن به ما ميموردنيازند شناسايي مي
. يعني چند تا زير ماژول توليد كرديم و از ماژول اصلي تبديل شد به چند تا Serverداريم و يكسري عضو   Clientكنيم يكسري عضو مي

Client  .و يكي دوتا سرور  
C-  كارها وfunctionalityكنيم كه چه دهيم يعني بيان ميهايمان انتصاب ميلهايي كه سيستم بايد انجام دهد را به ماژوClient هايي

  ها جهت اينكار استفاده كنيم. Viewتوانيم از ها چه كارهايي بكند كه ميServerچه كارهايي بكند و 
dكنيم دراين بخش به طورمثال روابط بين ها را مشخص مي. واسط و روابط بين بچهClientكنيم. ساختار تجزيه ها و سرورها را تعيين مي

كنيم كه كند و در نهايت اين ارتباط را مستند ميها و محدوديتي كه روي تعادل بين آنها وجود دارد در اين بخش به ما كمك ميماژول
  كنيم. ها را سند ميچگونه است يعني ارتباط بين ماژول

eديم وپترنهايي كه انتخاب كرديم كه چيزي از قلم نيوفتد. اي كه انجام دادهيم روي تجزيهسنجي انجام مي. اعتبارسنجي و صحت  
هاي فرزند را براي تجزيه بيشتر هايي كه بايد تكرار شوند يعني ماژولكنيم براساس ماژولها را مجدد تكرار مي step. در اين مرحله همه3گام 

اژول فرزند ماژول فرزند قبلي واين كار را تا زماني كه ماژول گام روي اين م 3كنيم به انجام كنيم و دوباره از فاز يك شروع ميانتخاب مي
  دهيم. ديگري براي تجزيه بيشتر وجود نداشته باشد ادامه مي

هاي معماري مناسب Paternمبتني بر نيازمنديهاي كيفي يا صفات كيفي براي تعريف  Topبه   downِ يك فرآيند طراحي ADDسپس 
  اند. ها كه پترنها ارائه دادهفي براي معرفي نوع ماژولو روي استفاده از نيازمنديهاي كي

  Formatting the team structure            دهي ساختار تيمشكل
 

دهي به ساختار تيم پس از طراحي معماري است. وقتي چند سطح اول از ساختار بخش سوم اين فصل نحوه انتخاب اعضاي تيم پروژه و شكل
سازي توليد آنها، قبالً در مورد ديد هاي توسعه انتصاب را در جهت پيادهتوان به تيمها را ميپايدار شد اين ماژولتجزيه ماژول ساخته شد و 

work assignment  كه خودش از نگاه 2ديدي كه داشتيم جهت كرديم (فصل  1+4در (stockholder ها به ساختار انتصاب كار كه از
استفاده كنيد.  structureتوان از اين ساختار يا دهي ساختار تيم ميشد. براي انجام فرمايجاد مي آمدمي Allocation structureساختار 

  توان از واحدها و اعضاي موجود استفاده كرد و يا اعضاي جديد اضافه كرده و تعريف كرد. ها ميبراي انتصاب ماژول
سازيم و بعد اعضاي تيم را براي آنها ؟ يعني چرا اول ساختار تجزيه ماژول را مياي از ساختار تجزيه ماژول استسؤال: چرا ساختار تيم ما آينه

خودش بدون  Privateشود اطالعات سلز ميچون قرار است هر ماژول به طور مستقل پياده information hidingگذاريم؟ بخاطر مي
 ديگر دليل –هاي مجزا) سازي كرد (در تيمها را پيادهين ماژولتوان به صورت موازي اسازي شود پس ميهاي ديگر پيادهوابستگي به ماژول

هاي روي دامنه كوچكي مشاركت داشته باشد پس خبرگي و دانش خاص خودش را فقط الزم كاري كرديم كه هركدام ماژول ما كه است اين
ا و هسوم اين است كه يك نگاشت ذاتي بين تيمتوانيم بسته به نوع و كار ماژول متخصص خاص خودش را انتخاب كنيم و علت دارد و ما مي

  هايي در كتاب در اين رابطه ذكر شده. هاي ساختار تجزيه ماژول وجود دارد كه مثالماژول
  دهي اسكلت سيستم:شكل

كلت م يك استوانيكند كه وقتي يك معماري به خوبي طراحي شد و اعضاي تيم به درستي سرجاي خودشان قرار گرفتند حال ما ميبيان مي
  ). alterative  developكند. (مان بسازيم. اين اسكلت يك چهارچوبي است كه يك توسعه تكراري را براي ما فراهم مياز سيستم

  كند. هاي سيستم را به صورت مؤثر فراهم ميfunctionalityسازي ايده اسكلت سيستم يك توانايي را براي پياده
ها و اعصاب و ها و رگسازيم بعد ماهيچهكنيم و اول اسكلت را ميس مجدد كنيم اول به ساختارش دقت مياگر بدن انسان را بخواهيم مهند

داريم كه به مرور  functionalityاست. در واقع ما يك  functionalityها و ... كه اين روند تكرار دارد و يك جاسازي اندام
functionalityان مگيريم كه براساس معماريمان چگونه يك اسكلت از سيستما در اين بخش ياد ميشوند. پس مهاي ديگر به آن اضافه مي

تا فاز) براي ساختن اسكلت سيستم و در آخر مزيت ساخت اين اسكلت را بيان كرده. با استفاده  3بسازيم. كه چند فاز را معرفي كرده (
  شود. ازمعماري به عنوان راهنما ترتيب موردنياز براي ما واضح مي
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افزارهايي را ايجاد كنيم و تهيه كنيم كه قرار است معماري روي آن سوار شود. افزار يا سختاول ما بايد زير ساختاررا آماده كنيم يعني نرم
 fireيا به عبارتي موتور  Ruleداريم اول يك موتور  rule basedمثالً در يك سيستم بالدرنگ اول يك زمانبند تهيه كنيم. اگر يك سيستم 

سازي ها را پيادهServerها و Clientكننده اي داريم اول بايد يك سيستم هماهنگClient/Serverسازي كنيم. اگر يك سيستم يادهپ
  كنيم. 

شوند و نصب شوند كه در اين مورد كارها تك تك آماده ميهاي تعاملي اصلي به وسيله ميان افزارهاي نسل سوم فراهم مياغلب مكانيزم
تواند يك موضوع تحقيق شود كه اين ميافزارها استفاده مياز ميان interactionسازي يعني براي بحث اي از پيادهنوان نمونهشوند به عمي

  باشد. 
كنند هاي سيستم ما را فراهم ميfunctionalityهايي كه elementايم درمرحله دوم ساخت اسكلت سيستم حال كه زيرساخت را ساخته-2

هايي است كه كمترين ريسك را براي ما دارند و يا functionalityكنيم. اين انتخاب مبتني بر د به سيستم را انتخاب ميو بايد اضافه شون
هايي را كه عجله بيشتري براي تحويل آنها به بازار داريم و يا اينكه آنهايي را انتخاب كنيم كه نيروي functionalityمبتني بر اين است كه 
  ليدشان را داريم. متخصص الزم براي تو

گر اين بود كه چه ماژولي كه بيان usesحال با استفاده از ساختار  2و 1كند درادامه ايجاد اسكلت سيستم پس از مراحل دراين بخش بيان مي -3
مدام از مرحله  دومي كه بايد درمرحله دوم استفاده شود را انتخاب كنيم يعني ما functionalityكند، هاي ديگري استفاده مياز چه ماژول

 2كنيم و در مرحله پيدا مي functionalityما  3ها انتخاب شوند يعني در مرحله functionalityحركت داريم تا تمام  3به  2و  2به  3
ا استفاده سازيم و در فاز سوم باصلي را مي functionality، 2سازيم در فاز زيرساخت را مي 1كنيم پس در فاز آن را به اسكلتمان اضافه مي

 كنيم. آن را به سيستم اضافه مي 2كنيم و دوباره در فاز بعدي را پيدا مي uses functionalityاز 

و مزيتهايش  كند تا كامل شودپس پروسه ساخت سيستم براساس اسكلت سيستم يك پروسه پيوسته و افزايشي است وسيستم مرتب رشد مي
بندي شود، بودجه و زمانها آسانتر ميfaultو تست آن راحتتراست، پيدا كردن  integrationشود، تر ميشامل: مديريت تحويل به بازار آسان

  تر است. بينيهاي كوچك كوچك داريم تا به بزرگ و قابل پيشincrementشود زيرا تر ميبينيآن قابل پيش
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   11فصل 
 ).كنيم اش ارزيابي خواهيم مي حال شده مستند معماري يعني(پردازيم مي ارزيابي به بخش اين در

 .باشد مي ATAM ارزيابي براي ساده هاي روش از يكي

ATAM مخففArchitecture Tradeoff Analysis Method باشد مي. 

 مي سنگين و سبك را معماري كه)باشد نمي كمي(است كيفي متد يك ATAM گفت ميتوان معماري،پس) كردن سنگين و سبك(  تحليل متد يعني
 .دارند تالقي باهم كدامها و باشد مي نامناسب كدام و مناسب و خوب كدام ها فانكشن و سناريوها گويد مي و كند

 .دهد پوشش را خاصي كيفي اهداف خوبي به توانسته مقدار چه معماري يك كند مي بيان كه باشد مي افزار نرم كردن ارزيابي براي جامع و سراسري روش يك

 .آورد مي فراهم ما براي را+++  يك دارد وجود كه كيفي صفات و

 .خير يا دهيم انجام آيا كه كنيم بررسي را كار يك زيان و سود يعني:  Tradeoff كلي مفهوم

ATAM بهتر ازيس پياده براي سناريو كدام ببيند تا كند مي سنگين سبك يك سپس و ميكند بندي اولويت را شد بيان 4 فصل در كه را سناريوهايي 
 ما به بحث اين در بايد پاياني كاربر و سيستم سازان پياده و مشتري دارد، گيري تصميم قدرت كه نيست معمار تنها كردن سنگين سبك براي. است
 .كنند كمك

 .باشد مي مشاركتي روش يك ارزيابي روش اين نتيجه در

 دارد؟ هايي چالش چه معماري ارزيابي

 ارزيابي پروسه اين همچنين و باشد مي سخت كوتاه زمان يك در آن درك و فهم و باشد مي بزرگ معموالً بزرگ افزاري نرم سيستم يك براي معماري
 Stakeholder چنديد از perspictives يك آوري جمع كنيم متصل سازد مي را معماري كه تكنيكي تصميمات به را كار و كسب اهداف ما كه دارد نياز
 نيست اي ساده كار

 هستيم روبرو آنها با ما كه هستند هايي چالش اينها

 .باشد مي سختي كار اين كه كنيم آوري جمع را ها Stakeholder هه نظرات اينكه و بگيريم نظر در را خود اكتيكي تصميمات بايد هم ارزيابي در ما پس

 المث براي ميخواهيم بيانجامد، طول به ماه چند نميخواهيم را ارزيابي اين ما يعني. است زمان ما چالش مهمترين فرماييد مي مالحظه كه همانطور پس
 .باشد مي ها چالش مهمترين از يكي زمان شود مي گفته لحاظ ازين كنيم، جمع هفته يك ظرف

 ATAM ارزيابي عمليات در كنندگان مشاركت

 )جداگانه تيم يك يا و باشد گروه داخل از يا است ممكن(  ارزياب تيم اعضاي  •

 )ميزنند را آخر حرف كه كساني( پروژه گيرندگان تصميم تيم  •

•  Stakeholder همه(  معماري هاي Stakeholder كرديم ذكر كه هايي( 

 ارزياب تيم اعضاي

 هستند پروژه از خارج  •

 باشند مي نفر 5 تا 3  •

 باشد داشته دخالت آنها گيري تصميم در كه ندارد وجود  اي رابطه هيچگونه و ندارند پروژه با ارتباطي هيچ يعني:  باشند مي طرف بي  •

 باشند داشته معماري با كامل آشنايي  •

 پروژه گيرندگان تصميم

 كنند صحبت توانند مي پروژه توسعه مورد در كه كساني  •

 پروژه مدير  •

 كند گيري تصميم تواند مي كه مشتريي  •

 معمار  •

 باشد مي سيستم ارزيابي او وظيفه كه كسي  •

  شود كم يا و اضافه چه كه شود مي داده مشاوره افراد اين به معماري ارزيابي مراحل در

Stackeholder هستند؟ كساني چه معماري هاي 

 ميبينند كننده راهنمايي يك عنوان به را معماري كه كساني  •

 ايجاد تعامل و پاياني كاربران ها، معماري،مهندس مختلف قسمت هاي كننده متصل پشتيباني، ها، كننده تست ها، دهنده توسعه:  شامل  •
 ديگر هاي سيستم و خود سيستم بين كنندگان

 باشند مي Stakeholder 15 تا 12 شامل  •
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 داريم ارزيابي پروسه در كننده مشاركت دسته سه ما پس

 چيست؟ ATAM هاي خروجي

 معماري ارزيابي هاي خروجي:  اصلي  •

 شوند مي توليد ارزيابي عمل انجام اثر بر كه هستند هايي خروجي:  ثانويه  •

 هستند مدت طوالني خروجي يعني باشند، مي تري طوالني اثر داراي و دارد اهميت باال خروجي دو اندازه به:  لمس غيرقابل  •

 را دخو قيمت مقداري...  و تبليغات بر عالوه خود بوتيك در مثال(  – تعامالت – سازمان رفتار باشد؟ تواند مي چه ملموس غيرقابل هاي خروجي: نكته
 ....) و كاري كتك و همجوار هاي بوتيك دشمني مدت بلند در آن نتيجه كه دهيد مي قرار همسايه هاي بوتيك از تر پايين

 ATAM اصلي هاي خروجي

 معماري مختصر نمايش  •

 كار و كسب هاي هدف از بندي طبقه  •

 )كيفي صفات سناريوهاي(  سناريو قالب در كيفي هاي نيازمندي  •

 )كيفي صفات سازي پياده ها تاكتيك(  كيفي صفات و ها تاكتيك بين نگاشت  •

 شما كه باشند مي هايي تاكتيك مورد در Tradeoff نقاط و حساس نقاط: شده شناسي Tradeoff نقاط و حساس نقاط از اي مجموعه  •
 اين) پسيو يا اكتيو ( فزونگي تاكتيك از برسيم دسترسي قابليت صفت به بخواهيم مثال آنها بين فرق و برسيد كيفي صفت يك به تا كنيد مي انتخاب
 داده نمونه يك از متفاوت هاي نسخه بين consistency ايجاد پس.ميشود حساس برايمان سازگاري اعمال كه است اين حساسش نقطه افزونگي ايجاد

 ميكند، ايجاد هزرينه يك برايمان برسيم آن به بخواهيم اگر كه است حساس نقطه ما براي اعمالش consistency خود ولي باشد مي حساس برايمان
 هزينه رساني بروز و كنترل باشيم، داشته Backup بخواهيم اگر يعني.performancبا دارد tradeoff كه باشيم داشته را سازي همگام به بتوانيم كه

 سرعت گردد، ايجاد هزينه ، بيايد پايين performance كه ماست بنفع آيا كه كنيم سنگين سبك بايد آورد،پس مي پايين را performance و دارد
 .دارد سازي پياده درحال سيستم نوع به بستگي موضوع اين! باشيم؟ داشته باال دسترسي قابليت ولي گردد كم اجرا

 به رسيدن در غيرمطلوب عواقب به شود مي منجر كه معماري تصميم يك: ريسك(  ها non-risk و ها Risk اي مجموعه شناسايي  •
 شايد كه كنيم مي مشخص را ريسك بدون نقاط كه است اين علتش كنيم مشخص نيز را non-risk نقاط چرا بپرسيد شايد) كيفي صفات نيازمنديهاي

 .كنيم مي مشخص كامال هم را نقاط آن پس باشد، ريسك داراري عمل در ولي نباشد ريسك داراي ما نظر از نقطه اين

 )كرد شناسايي را آن ريشه بايد ريسك اي ريشه حل براي. كند مي ايجاد را ريسك كه هستند داليلي ريسك زمينه:  Risk هاي زمينه  •

 .شود مي نوشته نهايي گزارش در ها خروجي اين همه

 ثانويه هاي خروجي

 باشد قبلي هاي گفته از بهتر تواند مي حتي كه شده ايجاد كه معماري، از مجدد نمايشي  •

 بندي تاولوي ها سناريو كه كار و كسب قسمت در كنندگان مشاركت با صحبت براساس(  شود مي اضافه قبلي سناريوهاي به كه سناريوهايي  •
 )كنيم مي اضافه را ديدند ها Stakeholder و بوديم نديده ما كه سناريوهايي و كنيم مي

 شود داده نمايش تصميمات داليل تا دهد مي ارائه را هايي منطق كه نهايي گزار تحليل  •

 لمس غيرقابل هاي خروجي

 ها stakeholder بين مشاركت حس  •

 )تلفني تماس مانند(  ها stakeholder و معمار بين ارتباطي باز كانالهاي ايجاد  •

 كنندگان مشاركت ديد از قدرت و ضعف نقاط و معماري بهتر درك و فهم  •

 ها فاز

 )كنندگان مشاركت تعيين( اوليه سازي وآماده شراكت:  0 فاز  •

 ارزيابي: 1 فاز  •

 )كنند مي فرق قبلي فاز با فاز اين در كنندگان مشاركت(  ارزيابي ادامه: 2 فاز  •

  پيگيري: 3 فاز  •
 

 سازي آماده:  0 فاز

 حثهايب يكسري و كار شروع از قبل و كار از كنند،خارج مي مالقات باهم رسمي غير صورت به پروژه گيرندگان تصميم و ارزيابي تيم رييس  •
 كنند مي جزئي
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 مي مشخص و كنند تعيين را زمانبندي نهايي هستند،گزارش كساني چه ها stakeholder كنند مي مشخص:  ها استدالل و منطقها مورد در  •
 كنيم آماده 1 فاز براي چيزهايي چه و باشد صورت چه به فازها كنند

 ارزيابي:  1 فاز

 كنند مي مالقات اصلي گيرندگان تصميم با ارزيابي تيم  •

 كنند مي تحليل و آوري جمع را اطالعات  •

 كنند مي مشخص بعدي مراحل براي را جزئيات  •

 ارزيابي ادامه:  2 فاز

•  Stackholder گردند مي اضافه اينجا در كنندگان، مشاركت سوم دسته براي شده معرفي هاي 

 معماري تحليل  •

 شود مي بحث بعد مرحله در بيشتر جزئيات  •

 پيگيري:  3 فاز

 شود مي تهيه نهايي گزارشات  •

 چه:ردنك سنگين و سبك( گيرد قرار ارزيابي مورد مختلف جوانب و كنند صحبت واقعه از پس اتفاقات مورد در تا شود مي برگزار اي جلسه يك  •
  ...)و بد كارهايي چه و است رفته پيش خوب كارهايي شد،چه ديده

 
 

 
  

  مدت زمان اجرا  مشاركت كننده گان  فعاليت  فاز ها

  چند هفته –بصورت غير رسمي   رهبر تيم ارزياب و تصميم گيرندگان پروژه  مشاركت و آماده سازي  0

  روز 3تا  1از   كل تيم ارزيابي و تصمي گيرندگان  ارزيابي  1

  ادامه ارزيابي  2
 Stakeholderكل تيم ارزيابي و تصمي گيرندگان به همراه 

  ها
  روز 2

  هفته 1  تيم ارزيابي ( تهيه گزارشات)  پيگيري  3
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است و كمي نيست يعني به ما  كيفييك روش ارزيابي جامع و كاملي است كه براي ارزيابي نرم افزار انجام مي دهيم واين يك روش  atamمرور: 

عدد و مقدار نمي دهد و پايه و اساس اين روش بر اساس اين است كه مي آيد يك سري سناريوها و عملكردهاي اصلي بوده و اهداف كسب و كار 

  مي كند. اصلي ما را در نظر گرفته و ارزيابي مي كند تا ببنيد معماري آنها را چقدر پوشش داده است و آنها را اولويت بندي

  : سه دسته شركت كننده داريمATAMشركت كنندگان 

 نفره): تيم ارزياب مي تواند از بيرون پروژه هم باشد. 5تا  3تيم ارزياب( )1

 تصميم گيرندگان اصلي كه معمار هم جزو آن هست. )2

3( Architecture stakeholder  شامل بازار)-  پشتيباني و برنامه نويس وكاربر پاياني...) -واحد تست –مشتري 

  

  : كه چند دسته خروجي دارد ATAMخروجي

نيازمندي صفات كيفي كه در قالب سناريو معرفي -3 –طبقه بندي از اهداف كسب و كار -2 -شرح مختصري از معماري را دارد -1خروجي اصلي:  )1

مجموعه  –معمار يا تاكتيك ها در واقع روشهايي كه براي پياده سازي سناريوها اعمال مي كنيميك سري تصميمات معماري يا استراتژيهاي  -مي شود

ها كه  نقطه ي حساس: مقدار صفات كيفي از يك نقطه نظر براي ما اهميت خاصي پيدا مي كند و نياز به كنترل   tread offاي از نكات حساس و 

: در مورد تعامل بين صفات كيفي مختلفي است كه ممكن است مقدار صفت كيفي روي يك ياچند صفت كيفي ديگر اثر  Tradeoffداشته و نقطه 

 منفي يا مثبت داشته باشد.

  ها رو داريم: واقعه يا حالتي كه مقدار صفت كيفي مارا بحراني مي كند. non - risk ها و  riskمجموعه اي از 

  است ما را به ريسك برساند يعني احتمال وجود ريست در آن وجود دارد.زمينه ريسكي: وضعيتي كه ممكن 
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به ما ميدهد.توي پروژه هاي اصليش. اين تمام اطالعاتي است كه در مورد يك سنايو مطرح مي   ATAMاساليد باال: در واقع خروجي اصلي است كه 

تحويل مي شوند رو دارن.باال يه شماره اي داده مثال باالي اساليد   atamدر  شود. اين يك كاتالوگي است اطالعاتي را كه تك تك سناريوهايي را كه

اين سناريوش به اين ترتيب بوده شناسايي كردن و ترميم كردن شكست سخت افزاريه  s12يه شماره زده كه  اين شماره سناريو است گفته سناريوي 

   availibilityهست بحث  failureهست هر وقت بحث   availibility. يه صفت سوييچ اصلي در اين سناريو اومدن براش اينجور اطالعات نوشتن

  مطرح است.

از سه قسمت اصلي   atamسناريوهايي كه ما در فصل چهارم مطرح كرديم شش قسمتي بودند ولي سه قسمت اصلي داره از اين به بعد در روش 

ممكن   cpuكه در  failureتحريك براي اين مثالي كه زده  يك  -كه اينجا هست بحث مي شود يكيش محيطه  كه  گفته محيط عملياتي نرمال باشه 

بشه سويچمون و در دسترس باشد. حاال  availableما اين است كه  ما ميخواهيم در كمتر از يك ثانيه ما مي خواهيم  responsاست پيش بيايد.و 

تا تاكتيك گفته چون مجموعه اي از تاكتيك ها در اينجا  5ات معماري را در قالب براي اين سناريو اومده تصميمات معماري را در ذكر كرده تصميم

استفاده كرده است و براي اينكه  heartbeatو   watchdagنياز است. چون هم شناسايي را مي خواهد و هم ترميم رو. مثال براي شناسايي اومده از 

مي كند.از  back upرا  cpuكانال استفاده نكرده است و فقط  back upست. و از استفاده كرده ا  backupكند اومده از  recoveryبخواهد 

failover  استفاده كرده كه يه نوع سويچ اتوماتيكه كه تعيين مي كند كه بين چند سويچ كدوم را انتخاب كند. به ازاي هر كدوم از تصميمات معماري

 watchdag , heartbeat, failoverرا گفته در كتاب براي  r8,r9يا سناريوها اومده معرفي كرده كه هر كدوم از اينها چه ريسكي دارند مثال 

routing  اومدهnon -risk .نقاط حساسش    ها رو مشخص كردهsensitivity  رو مشخص كرده البته براي هر كدوم شناسه براش گذاشته كه احتماال

چجوري اين رو كاتالوك  atamاينها چي هستند اين مثال خاصي است كه ما فقط داريم راجع به اين صحبت  ...,s2,s3,s4بعدا براش توضيح بياره كه 

داره. با يه دونه صفت كيفي  tradeodd t3ي داره كه يك tradoffيك  no backup data channelرا مشخص كرده.   tradoffكنه و مثال مي 

يا داليل آورده كه چرا اين تصميات معماري رو داشته و بعد يك دياگرام آورده يك دياگرام  reasoning. بعد يك سري availabilityديگه غير از 

داره  watchdagيه  cpu backupسواره   os1اصلي روي  cpuست كه اين مجموعه تاكتيكها را در قالب اين دياگرام نشان داده. مثال معماري ا

.اينجوري هم به بك آپ اعالم مي كنه من سالمم و  cpu backupاي را هر يك ثانيه مي فرسته به  heartbeatاصلي يك  cpuسواره .  os2روي 

كرده  failureاصلي  cpuنمياد بعد يك ثانيه مي فهمه كه  heartbeatفهميدكه  cpu back upشو مي فرسته. به محض اينكه هم آخرين وضعيتا

توسط سويچه روش سويچ مي شه. در اينجا سوال پيش مياد كه اگر سويچه براش مشكلي پيش بياد چه اتفاقي ميافته به هر حال اين بك آپ وجود 

 داره. 

  مثال براي اساليد مي باشد. 11-2ل شك 4قسمت  11فصل 

 

 خروجي ثانويه: سناريوهايي كه به معماري اضافه تر شده اند و شرح كاملتر ونمايش مجددي از معماري است. )2

ن ي غيرمستقيم ارزيابي است، حس مشاركتي بيخروجي غير ملموس: طوالني تر از خروجي اصلي بوده و نتيجه مستقيم كارهاي ما نيست نتيجه )3

stackholder  ها ايجاد مي شه كانالهاي معماري بين معمار وstackholder .ونقاط قوت و ضعف مشاركت و... را بيان مي كند 

  گام اجرا مي شود. 9فاز است كه در قالب  ATAM :4فازهاي 

Phase 0  فاز مشاركت و اماده سازي؛ رئيس تيم ارزيابي و تصميم گيرندگان اصلي پروژه به صورت غير رسمي با هم مالقات مي كنند و روي اصولي :

زمانبندي روي زمان تهيه گزارش  –اصلي  stakeholderكه بر اساس ان صحبت و ارزيابي خواهند كرد توافق مي كنندو تصميم براي ليست اسامي 

 ميباشد. پس اين يك آماده سازي اوليه است. 1آماده شدن براي فاز نهايي و 

Phase 1  ارزيابي معماري و تحليل آن است. كسايي كه تحليل را انجام مي دهند تيم ارزيابي و تصميم گيرندگان تحليل خواهند كرد. جزئيات رو :

 بعدا ميگيم.

Phase 2 است كه در اين  1فاز: ادامه ارزيابي است و تفاوت آن باstakeholder .ها وارد كار مي شوند  

Phase 3 فاز پيگيري ؛ گزارش نهايي آماده و يك جلسه پس از واقعه تشكيل مي شود كه در آن درباره اينكه چه چيزهايي خوب پيشرفته و چه :

  جي اصلي و ثانويه نوشته ميشود.چيزهايي نه بحث مي كنند. گزارش ما شامل خروجي هاي غيرملموس و اصلي و ثانوي است كه در گزارش خرو

  ) خوانده شود به جاي توضيحات فازها Atam phasesجدول(
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  بوديم كه در اينجا اين چهار تا فازش رو گفته  مشاركت كننده هاي توشو گفته و مدت زمان  atamتوبحث فازهاي 

 آماده سازي به صورت غير رسمي است پس يعني زمان خاصي ندارد ولي معموال زمانش بيش از چند هفته طول ميكشد               0زمانبندي فاز  �

 :  كه فاز ارزيابي شروع مي شود ميشه اونجايي كه تيم ارزيابي و تصميم گيرندگان پروژه هستند از يك روز تا سه هفته  طول مي كشد 1فاز     �

ها كه وارد مي شود فقط دو روز  طول مي كشد كه يكسري بحثها و نتايج به دست آوردند كه اونها را با در  stackholder:در اين فاز 2فاز  �

stackholder   نفرند.                        12ها در ميان ميزارند ونظر مي دهند كه تعداد اونها هم زياده و بيش از 

  مي كشد گزارش نويسي است. : يك هفته طول 3فاز  �

 مي باشد. 2و  1مرحله انجام مي شود و مربوط به فازهاي   9ارزيابي در  ∗

  ، چه چيزي دنبال مي كندهدف ها و گام ها و خروجي ها. ATAM: توضيح درباره  1مرحله 

يورهاي كسب و كار اصلي شناسايي شود. از ديد : درايور كسب و كار مشخص مي شود (ما نياز داريم محتواي سيستم را درك كنيم بايد درا 2مرحله 

و  يو جنبه كسب و كار و بازار نگاه كنيم به سيستم؛ يعني كاربردها و فعاليت هاي اصلي كه سيستم انجام مي دهد كدام است، محدوديت هاي سياس

و  راه   stakeholderون با پروژه چي هست؟ اقتصادي و اجتماعي  و مديريت و تكنيكي... مربوط به پروژه چيست،اهداف كسب و كار و ارتباطش

  اندارهاي معماري چه كساني هستند و... ).

درايورهاي معماري يا راه اندازهاي معماري : دسته اي از صفات كيفي هستند كه درقالب سناريو مطرح مي شوند اهداف  كسب وكارو 

functionality هاي معماري  

 است. 2چيست؟ جواب مرحله   business driver: منظور از سوال امتحاني ∗

ها stakeholderهفته است. معماري در سطح مناسبي از جزئيات  كه به درد  3تا  2: خود معماري معرفي مي شود ، ارزيابي در طول  3مرحله 

 سي شده و در باره شيوهسخت افزار و ميان افزار و ... ) برر -مي خورد معرفي مي شود ، محدوديت هاي تكنيكي (محدوديت درباره سيستم عامل

  هاي معماري(تصميم معماري هم بهش مي گن) (مجموعه اي از تاكتيك ها كه به ما كمك مي كند نيازهايمان را رفع كنيم) بحث مي گردد.

 بزرگترين چالش در بحث ارزيابي زمان است. ∗

ها  patternمعماري با درك شيوه هاي معماري است، : با ريز جزئيات بيشتر استراتژي معماري مشخص مي شود، تمركز روي تحليل  4مرحله  

  وروش هايي كه مشهود هستند ثبت مي شود و اين مرحله به عنوان اساس تحليل مرحله بعد است.

  :درخت سودمندي صفات كيفي توليد ميشود. 5مرحله 
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ش مي كنيم. اين درخت مي تواند براي ما پوش شناساييو  الويت بنديو  تجزيه: ما مي اييم مهمترين صفات كيفي سيستم را  درخت سودمندي

ا ردهد كه ما تا چه حد صفات كيفي را ديده ايم يعني سلسله مراتبي از صفات كيفي كه مالقات كرده ايم  و تصميم معماري كه برآن گرفته ايم 

  )27و  26و  25بكشيم و ليست كنيم( شكل و توضيحات در اساليد 

  
مي گذاريم  و بعد مهمترين صفات كيفي را مي گذاريم فرزندان سطح  utilityي گيريم و اسم ريشه سودمندي يا اول مي آييم يه ريشه در نظر م

ا تجزيه راول در اين مثال كارآيي، قابليت تغيير، قابليت دسترسي و امنيت به عنوان فرزندان در نظر گرفته شده هر كدام از اين فرزندان سطح اول 

  تراكنشها. throughputرو  باز كرديم به درنگ داده و بازدهي performance مي كنيم به سطح دوم. مثال

modifiability  تجزيه مي شود به طبقه بندي محصول جديد و دومي تغييراتcots.  

  

     2سطح                                     3سطح                 

          (مهمترين صفات كيفي) 1سطح                                  2سطح                                                                    

  

  سودمندي( ريشه)                                                                                                                                                        

COTSه مونتاژ).: از گزينه اي روي ميز كه موجود است استفاده كنيم براي توليد محصول نرم افزاري (چيزي شبي  

 cots: براي اماده كردن و تحويل سريع تر محصول به بازار استفاده مي شود. اگر فشاري هست براي تحويل سريعتر محصول از  COTSهدف 

  استفاده مي شود.

availability تجزيه ميكنيم از دو جنبه به شكست سخت افزار و شكست درخريدن ونوشتن :cots .ها  

security   به قابليت اطمينان براي داده و يكپارچگي داده بحث كرده .تجزيه ميشود 

  : سناريو ها مربوط به كدام قسمت از صفات كيفي ما ميشود. 3در سطح 

ميلي ثانيه برسانم. يه مورد ديگه اين است كه مي خوام دليور  200مثال در مقوله كارآيي زمينه ي درنگ داده ، درنگ ذخيره سازي براي مشتري را به 

  ئوها رو بالدرنگ بكنم. پس در آخر سطح مياد سناريوهاي خاص را مي نويسد.ويد

است هپس مياد ميگه اين سناريوهاي خاص كه مدنظر ما هست و ما ميخواهيم راجع بهش تحليل و ارزيابي انجام ميدهيم مربوط به كدوم يك از تاكتيك

  اينجوري ليستشون ميكنه و در آخر سر يه كار ديگه مونده تا درخت تمام بشه.و كدوم دسته خاص از صفات كيفي به صفات كيفي مهم ما است. بعد 
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(اولين حرف نشان ميدهد كه اين سناريو چه قدر براي پياده سازي مهم است و دومين حرف؛ 3در آخر رسم درخت: برچسب اولويت مي دهيم به سطح 

  چه قدر پياده سازي سخت است).

L:Low          كم             H:Hi                 باال                        M:Medium                 متوسط  

نفر ماه  200را اگر اضافه بكنه اين كار  cotsكه براي اينكه ما بتونيم قابليت تغيير در  corbaجفتي بيان مي كنه اينجوري اضافه كردن يك ميان افزار 

سطح اهميتش كمه براي پياده سازي ولي پياده سازيش سخته. يا مثال واسه تغيير واسط گرافيك تحت طول مي كشه. اينجا مشخص كرده اين سناريو 

هفته نفر طول مي كشه سطح اهميتش براي پياده سازي كمه ولي پياده سازيش راحته .پس اينطوري ما مي تونيم اولويت  4وب كاربرد كه ميشه كمتر از 

  مي شويم. 6يت و سختي پياده سازي. بعد از ساختن درخت سودمندي وارد گام بندي كنيم سناريو را براساس ميزان اهم

هاي معماري را به ما ميدهد. حاال مي آييم از باالترين رنكش تا پايين دونه دونه بحث مي كنيم  approach: درخت سودمندي در واقع مياد  6مرحله 

 Tradeoffيوه هاي معماري تجزيه شده و نقاط  حساس و ريسك و غير ريسك و نقطه و نظر مي دهيم كه آيا اين برچسبهايي كه زديم خوبه يا نه؟ش

  مي رسيم يعني تو گام آخرما اين شكل را آماده كرديم و درخت سودمندي داريم. 29شناسايي مي كنيم. پس به شكل اساليد 

آماده شده در برابر يك توفان مغزي  6ها وارد ميشوند. همان سناريويي كه در مرحله stakeholder، 2است  كه در فاز  2: اولين گام از فاز   7مرحله 

(جرقه فكري خوب(منظور از توفان مغزي: چيزاي خوب يهويي مثال يك شخصي تويك جمع در مورد يك موضوع يك ايده ي جديد بده و مسير 

  ي دهيم.قرار م stakeholderذهني را عوض كند)) براي اولويت بندي در برابر 

  ممكن است بر اساس توفان مغزي سناريوها اولويت بندي  عوض بشه يا شيوه معماري تغييركند .

 و حساس و ريسك و غير ريسك نوشته مي شود. tradeoffسناريوها اولويت بندي و تحليل شده اند.همراه با نقاط  6: عين گام  8مرحله 

ك ها و ريس –سناريوها اولويت بندي شده  –: ارائه نتايج، تمام چيزايي كه روش بحث كرديم را ليست مي كنيم .روش معماري مستند شده  9مرحله 

  را ارائه  و ليست مي كنيم.   Tradeoffغير ريسك ها و نقاط حساس و 

 وصل كنيم. 2به ازاي هر زمينه ريسك راه اندازها را به مرحله  ∗

 ستاره : خروجي اهميت كمتري دارد.) 1ستاره: خروجي خيلي مهم است.  3يا  2گام ها را نشان داده ( 34اساليد ر جدول د ∗

 مي باشد.  ATAMخيلي مهم است كه خالصه  35اساليد  ∗
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در كل يك روش محكم و استواري براي ارزيابي معماري نرم افزار مبتني بر هاياليت كردن تصميم هاي معماري است كه  ATAMتعريف �

 (سوال امتحاني)منجر به تحقق صفات كيفي ميشود.

ATAM ون يك يست( چارزيابي كد نيست و نياز به پياده سازي و كد نويسي ندارد. تست خود سيستم واقعي هم نيست. يك ابزار دقيق هم ن

  روش كيفي است). شيوه ارزيابي براي نيازمندي ها نيست( چون نيازمندي ها تثبيت شده و ارزيابي شده به عنوان ورودي به آن داده مي شود).

CBAM  (ابزار دقيق)ارزيابي كمي كه خروجي :ATAM مي شود ورودي آن .تك تك سناريوها و هزينه ها و سودهاي آن را حساب مي كند. يك 

  روش دقيق است.

ATAM : A   Case Study  است و در امتحان سوال نمياد. شما بايد بدونيمatam  چيه اهدافش چيه و چند تا اصطالح از آن را بدانيد.كلمات

  چيست؟منظور از خروجي غيرملموس؟ business driverمنظور از درخت سودمندي چي هست؟ منظور از  atamكليديشو بديم خروجيهاي 

 د كننده نرم افزار سيستم سالمت كه در بيمارستانها استفاده مي شود كه يك چيز بزرگ با چندين ميليون كد است.تولي 

  فازها:

  معرفي مي شود.Nightringingسيستم  –تشكيل جلسه معارفه  –: تيم ارزيابي انتخاب  0فاز 

  : گام ها شروع شده اند. 1فاز

قابليت استفاده (به راحتي با سيستم كار كرد و حداقل  –كارايي ( در حداقل زمان ممكن پاسخگو باشد): Business Drivers در بيمارستانها 

  خطاي كاربر در آن باشد) و پشتيباني( از ورود بيمار به بيمارستان تا خروجش او را پشتيباني ميكند) اهميت دارد .

  فعاليت پشتيباني -اهميت كمتري دارند –امنيت : در دسترس بودن 

  اليه بندي و مشخص كردن زير سيستم هاي اصلي و ... -قابليت پيكربندي -: معرفي معماري3فاز

  client-serverپردازش  -Object – orientation 3استفاده از تاكتيك  -2اليه بندي كردن  -1: شيوه هاي معماري{ 4گام 

  استفاده شده    Data centricالگوهاي معماري  -5استفاده از تاكتيك فايل هاي پيكربندي براي اعمال قابليت تغيير  -4

6- differ wilding time  .{به تعويق انداختن زمان (؟) كه امكان اعمال تغيير براي كاربر خانگي و مدير سيستم در زمان اجرا مي دهد  

  : درخت سودمندي5مرحله 

  شروع شده)  H,Mخورده در نظر نمي گيريم و از   H,H: تحليل درخت سودمندي ( در درخت سودمندي هر سناريو كه برچسب   6حله مر

  واثر تغييرات روي معماري بحث ميشود. 

  :  7مرحله 

  اجرا مي شود 6: همان مرحله  8مرحله 

 : يادداشت برداري نهايي 9مرحله 
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 نمره تحليلي. نمره سواالت حفظي هست چهار 11

ز ن ايادرآوريها تو امتحان نيست. كه متدولوژي ها هست در امتحان نمياد. اساليد مقدمه عمارت منچستر و نقش معماري  در امتحان نمياد. امتحا

 فصلهاي خود كتاب است. تعريف ها همش رو بايد بلد باشيد.

  :جواب در فصل دوم هست1سوال 

شايد همين يه سوال بياد با يه تحليلي. عين تعرفا را مي خوام چون مهندسي نرم افزار بازي با كلمات است. فصل : اين سوالها حتما مياد 4سوال 

  حفظي 1,2,7,5,11,12پترنها فصل مهمي است.فصل 

atam , cbam .حتما سوال مياد  

كنيد يا بگم راه اندازهاي كسب و كار چيه.با راه : يك معماري بهتون مي دهم.از معماريهاي داخل كتاب. مهمترين صفات كيفي را شناسايي 2سوال

  اندازهاي معماري چيست؟

كدوم اولين اولويت است.در بازبشه  availability,performanceصفت كيفي اصلي داريم در اينجا كارايي.قابليت در دسترس بودن  6ما 

  modifiabilityاست  بعدي قابليت تغيير availabilityمهمتره اولين اولويت 

  شما ميتونيد از فصل چهار سناريو بنويسيد براي هر صفت دو تا سناريو حفظ كنيد.

: با اعمال درخواست بازشدن در از طريق كنترل از راه دور در حالي كه سيستم در حال نرمال است درب گاراژ  availabityمثال يه سناريو براي 

  ثانيه باز شود 1در كمتر از 
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  بفرسته براي مدير ساختمان heartbeatتاكتيك: مثال يه 

سانتي متري مانع را شناسايي كرده و درب را  5: در اثر رويداد تشخيص مانع ، سنسورها دركمتر از فاصله performanceمثال يه سناريو براي 

  متوقف كند.

ي ي اين معماري پيشنهاد بديد.يا بگم از روبياريد. امكان داره يه سوال بگم كه از پترنهايي كه ميشناسيد يك پترن برا 5براي تاكتيك هم از فصل 

  معماري مي توانيد تشخيص بديد اين معماري چه نوع پترني دارد؟

  خيلي با ريز جزئيات بخونيد. 7و2و1تحليلي است. فصل  5و4فصل 

  

  ATAMيادآوري 

يك صنعت كيفي است و در نهايت گفته شد كه يك ابزار دقيقي نبود . حاال به همين خاطر ارزيابي  ATAMدر آخرين اساليد جلسه قبل اشاره شد كه 

اجرا شــده كه همان ســناريوهاي مرتب شــده هســتند به عنوان ورودي به  ATAMاجرا مي شــود يعني اينكه ابتدا  ATAMبعدي معرفي شــد كه روي 

CBAM  .  وارد مي شوندCBAM  ً ( متد تحليلي سود و هزينه ) كه همانطور كه از روي اسمش مشخص است مي آيد يك عددي به ما مي دهد دقيقا

حسـاب مي كند ( بازگشت سرمايه ) مطالب مطرح شده در اساليدها دوباره   ROIمي آيد  CBAMمشـخص كرديم   ATAMبه ازاي هر سـناريو كه در  

  ه بشود .براي چه بايد استفاد CBAMتكرار مي شود 

  گام معرفي مي كند .   9در  ATAMرا مانند  CBAMصحبت مي كند .  CBAMاز ايده هاي موجود در 

CBAM   
ــاد (     trade offsبزرگترين  • ــتم هاي بزرگ و پيچيده وجود دارد معموال درگيري در مورد اقتص ــيس ) اســت . ( كه  economicكه در س

ATAM   ( . در اين مورد صحبتي نمي كند  

چيه ؟ اين اســـت كه چه جوري يك ســـازمان بايد روي منابعش ســـرمايه گذاري بكند تا ماكزيمم عايدي رو  economicورش از حال منظ •

 داشته باشد و مينيمم ريسك را .  

 اين اقتصاد شامل هزينه ساخت مي شود كه البته سودي هم كه يك معماري تحويل مي دهد را شامل مي شود .   •

CBAM يم گيرييك متني است براي تصم  

  بدين ترتيب كارش را شروع مي كند .  –نحوه تصميم گيري 

 كارش را شروع مي كند .  ATAMبا نتيجه  •

هزينه و سود مرتبط با تصميمات معماري ( يا همان تاكتيك يا استراتژي معماري خود استراتژي مي شود چند تاكتيك ) را مشخص مي كند  •

 . 

 ند تصميم بگيرند . حال گروه ذينفعان با اين كارش  مي توا •

( اينها تاكتيك هاي مختلفي  Load balanceاستفاده كنند   Fail overبه عنوان مثال سـخت افزار اضـافي اسـتفاده كنند يا از روش     -

 داشتيم ) .  availabilityاست كه در بحث 

 ه ديگر يا اينكه اصال ً بياييم اين هزينه رو صرفه جويي كنيم و سرمايه گذاري كنند روي يك پروژ -

   CBAMپس در كل 

 يك چارچوب براي تصميم گيري فراهم مي كند .  •

 يا نرخ سود هزينه را محاسبه كنيم .  Rolبه ما كمك مي كند كه  •
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  تصميم گيري  Cantentاساليد بعدي . نمايش 

  براساس اهداف كسب و كار استراتژي هاي معمولي معماري را تعيين مي كنيم . 

  هر يك از استراتژي مجموعه اي از تاكتيك ها مي باشد . 

ش اپس براسـاس اسـتراتژي تعريف شده هزينه اش محاسبه مي شود و اين استراتژي كه مي بينيد چند تا صفت كيفي رو به ازاي هر كدام از تاكتيك ه  

  تحت تاثير قرار ميگذارد. 

  

به  Rolبه آن برسـيم سودش را محاسبه مي كند . پس سود را تقسيم بر هزينه مي كند و  سـناريوهاش اسـت كه ما مي خواهيم براي اين اسـتراتژي     _

يش پدسـت مي آيد پس همه اين اسـتراتژي ها را براسـاس سـود و هزينه مرتب مي كند حاال ذينفع ها مي توانند تصميم بگيرند كه كدام استراتژي را     

  شان دارد و آن ر انتخاب بكنند . بگيرند و كداميك نسبت به سود و هزينه ي باالتري براي

  به سيستم نرم افزاري ما اعمال مي شود ما به عنوان نتيجه اش يا خروجي آن اين چيزها را به دست آوريم :   ATAMهنگامي كه  ATAMيادآوري 

 را داريم كه مستند هستند براي توصـيفي است از اهداف كسب و كار كه در واقع بحراني هستند براي موفقيت سيستم مجموعه اي از ديد هاي سيستم 

  معماري موجود 

 هيك درخت سـودمندي داريم كه يك تجزيه اي از اهداف ذينفع ها را براي معماري نشان مي دهد كه در سطح پايين با صفت كيفي شروع مي شود و ب 

  سناريو ها ختم مي شود. 

  مجموعه اي از ريسك ها را داريم كه شناسايي شده . 

  قاط حساس را داريم ( تعريف : تصميمات معماري كه اثر مي گذارند روي برخي از نگراني هاي صنعت كيفي مجموعه اي از ن

  را داريم ( تعريف : تصميمات معماري كه اثر مي گذارند روي بيش از يك مقدار صفت كيفي به صورت مثبت يا منفي )  trade offمجموعه اي از نقاط 

  اي از تصميمات اصلي معماري را كه مرتبط هستند با سناريوهاي كيفي كه از ذينفع ها استخراج شده اند . شناسايي مي كند مجموعه  ATAMپس 

  نتيجه اين پروسه در واقع برخي از صفات كيفي خاص هستند . 

ــحبت كرديم گفتيم  ــناريو كه راجع به آن صـ ــط Responseوجود دارد . جال مي خواهيم  responseما به ازاي هر سـ حش بكنيم يعني را چند سـ

 هميشـه يك مدل پاسـخ براي يك سـناريو مناسـب نيسـت پاسخ هايي كه ما براي يك سناريو در نظر مي گيريم ارزش هاي مختلفي براي ما دارد كال ً     

سيم اما اهداف بر پاسـخ به يك سناريو به اين چند روش است . بهترين سناريو، بدترين ، متوسط و پاسخ مطلوب ما هميشه به بهترين پاسخ نمي توانيم 

ين در امان اين اسـت به پاسـخ مطلوب دست پيدا كنيم از طرفي هم گاهي اوقات سطح پايين پاسختان را هر چه باال ببريد ارزش آن زياد نمي شود . (   

  دو اساليد راجع به اين موضوع صحبت مي شود ) . 

روي   Failerيك ثانيه شـود كه اگر حال بشود يك صدم ثانيه ارزش دارد ؟ اگر  را اينطور پياده سـازي مي كنيد كه   availabilityمثال : فرض بكنيد 

  بشود حال اگر بشود يك صدم ثانيه ارزش دارد ؟   AVيك كامپوننت رخ داد ظرف مثال ً يك ثانيه برگردد سر كارش به حالت اوليه كه 

كند دريافت بكنيد كه پاسخ ها اگر مشكلي برايش ايجاد شتيباني ميپ AVمثال ً در يك سـيسـتم بانكي هسـتند ولي مي خواهيد پاسخي را كه از صفت    

  شود رفع يك ميلي ثانيه مشكلش را حل مي كند حال اگر بشود يك صدم ميلي ثانيه ارزش دارد . )   

تصـميم گيري براي تاكتيك هاي معماري را پوشـش نمي دهد فقط آنها صفات كيفي به اهداف كسب و كار لينك مي كند و با اين    ATAMپس گفته 

  روش در واقع سود و هزينه را حساب نمي كند . 

  مي آيد سود و هزينه مرتبط با اين اطالعات را استخراج مي كند .  CBAMاز اين رو 

  ن مي توانند از سخت افزار اضافي استفاده كنند . با داشتن اين اطالعات ذينفعا

checkpoint     يا هر تاكتيك مطلوب ديگري را به كار ببرند يا اينكه گفته سـرمايه گذاريشـان را ذخيره بكنند براي يكسري صفات كيفي ديگر ممكن

  تاست عقيده داشته باشيم كه كار اين باالتر نرخ سود و هزينه بيشتري براي ما خواهد داش

 CBAM  . نمي آيد براي ذينفعان تصميم گيري بكند  

اين است كه استراتژي هاي معماري كه  CBAMفقط مانند مشاور مالي انواع راه ها را پيشنهاد مي كند تا شما تصميم بگيريد پس به طور خالصه ايده 

ه اين ب ( مجموعه اي ازتاكتيك ها معماري هسـتند ) اثر مي گذارد روي صفات كيفي سيستم و اينها فراهم مي كند براي ذينفعان برخي سودها را كه ما 

 خواهيم گفت .  utilityسود هايي كه استراتژي ها فراهم مي كنيم كه ما به ان سودها 

ــتراتژي براي ذينفعان دارد ( ميزان منفع ــودمندي را براي ذينفعان فراهم  مي كند كه   utilityت كه يك اسـ ــطح سـ ــتراتژي معماري يك سـ ) هر اسـ

مي تواند كمك بكند به ذينفعان كه استراتژي هاي معماري  CBAMهمچنين هر استراتژي زمان و هزينه اي براي پياده سازي نياز دارد با اين اطالعات 

 ) يا بازگشت سرمايه ( نرخ سود و هزينه ) حساب بكند .   ROI( را براساس

  :  CBAMاساس 

  شروع مي كنيم.   CBAMيا به صورت خاص براي  ATAMما كارمان را با مجموعه اي از سناريوهاي كه توليد شده به عنوان يك بخشي از 
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انتصاب  utilityسناريو ها چقدر است و بعد به آنها به اين ارزش ها  امتحان و بررسـي مي كنيم كه ارزش هاي مختلف پاسخ هاي نمايش داده شده اين 

  براي آن ارزش همين ..................  منظورش چيست ؟ utilityمي دهيم  و بعد 

  سودمندي مبتني بر اهميت هر سناريويي كه در نظر گرفته مي شود با توجه به ارزش پاسخ مورد انتظارش  

  اسخ هاي سناريوها و سودمندي به آن انتصاب داريم .  بعد از ارزش گذاري براي پ

 چنديندر نظر مي گيريم اسـتراتژي هاي معماري را كه منجر مي شود به توليد پاسخ هاي مختلف و هر استراتژي هم هزينه اي دارد كه مي تواند روي  

  صفت كيفي اثر بگذارد . 

Utility چگونه حساب مي شود ؟  

  از سناريوها را داريم   مي گويد ما گونه هاي مختلف

را در نظر مي گيرد . فقط يك پاسخ بر آن در نظر نمي گيرد بلكه مجموعه  concreatكاري كه مي كند اين اسـت كه در واقع سناريوهاي   CBAMدر 

  ATAMاي از پاسخ ها را در نظر مي گيرد همانند 

  پاسخ ( سيستم در آن وجود دارد وقتي تحريك وارد مي شود )  – 3محيط  – 2تحريك  – 1قسمت اصلي دارد  3مي آيد  CBAMسناريوهايي كه در 

ــود به توليد مفهومي به نام  CBAMحاال گفته  ــناريوها را در نظر مي گيرد به جاي اينكه مجزا در نظر بگيرد كه اين امر منجر مي شـ مجموعه اي از سـ

  منحني پاسخ سودمندي كه اين منحني به اين ترتيب است . 

مقدار پاسـخ سودمندي پاسخ هاي متفاوت مي توانند با هم مقايسه بشوند . مي تواند براي ذينفعان خيلي ارزش داشته باشد و ارزش آن خيلي  هر جفت 

  متوسط باشد درنگ كم ارزش آن با درنگ متوسط يكي باشد .   AVبيشتر از 

سيستم هاي مختلف تحليل شده و به دست آوردند . اين نمودار در   حال درنمودار نشـان داده مي شـود منحني هاي سـودمندي پاسـخ كه انواع آن در    

  بهتر قابل درك هستند . CBAMمثال 

Some sample utility-response curves  

  
پيدا برود سودمندي با يك شيب كندي افزايش  b به  A: محور عمودي : (سـودمندي)  محور افقي : (پاسخ) يعني در اين نمودار اگر پاسخ از   Cشـكل   

  مي كند . پس سناريوها را چند پاسخ در نظر مي گيريم و براساس آن منحني را مي  كشيم .  

 4تاي آن مستقل از استراتژي معماري است و يكي از آنها وابسته است . اين  4نقطع داده اي استفاده مي كنيم كه  5ما براي كشـيدن اين منحني ها از  

  تا : 4مقدار مستقل به اين ترتيب هستند . 

اين حالت  utilityثانيه هيچ ارزشي ندارد و  0,3( زمان پاسـخ ) براي يك نفر بنابراين اگر زمان پاسخ بشود   RTثانيه  0,1بهترين مقدار به عنوان مثال  

 =100  

  بدترين مقدار كه سودمندي آن صفر است   

سودمندي براي  % xبين بهترين و بدترين است  currentسـيستم دستي  مقدار جاري يعني پاسـخي كه فعال ً وجود دارد يعني مقدار همان پانچي كه  

 سودمندي آن است .   % yما فراهم مي كند و مقدار مطلوب بين بدترين و بهترين و 

وهاي . سناريپس با اين چهار نقطه توليد مي كنيم و منحني ها را براي سـناريوها مي كشـيم و پس تا اينجا منحني ها توليد مي شـود براي هر سناريو    

  مختلف در يك سيستم مشخص سطح هاي متفاوتي از اهميت را براي ذينفع ها دارند و از اينرو سودمندي هاي تفاوتي هم دارند . 

و را يحال براي اينكه اهميت سـناريوها را از نظر ذينفعان مشخص بكنيم مي آييم به هر كدامشان يك وزني را اختصاص مي دهيم اين وزن اهميت سنار 

  گام دارد 2مشخص مي كند اين الگوريتم 
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ذينفعان در مرحله اول ذينفعان مي آيند رأي مي دهند به ســـناريوها ( اختياري ) اين رأي دهي مبتني بر ارزش پاســـخ مورد انتظار از ســـناريو از ديد 

  ند ) و به بقيه كسري از يك را مي دهند . مربوطه است پس ذينفعان مي آيند وزن يك را به سناريوي باال مي دهند ( باالترين رأي را مي ده

  تاثيرات جانبي را نيز در نظر بگيريد .  

 هدر هر صورت يك معماري نه تنها روي يك صفات خاص كيفي اثر مي گذارد بلكه ممكن است روي ساير صفات كيفي اثر گذار باشد . اين مهم است ك

و  ريميسودمندي هر پاسخ صفات كيفي كه تحت تاثير صفات كيفي ديگر قرار گرفته اند را مشخص بكنيم و آنها را در استراتژي هاي معماري در نظر بگ

ن آ در بدترين حالت هم مجبوريم كه ما يك نسـخه جديدي از سناريو را براي آن صفت تحت تاثير قرار گرفت در نظر بگيريم و يك منحني جديد براي 

  بكشيم .  

  

  ها را هم در نظر مي گيريم .   Side effect ←وزن  ←سودمندي  ← ATAMخروجي 

  تعريف استراتژي : مجموعه اي از تاكتيك ها 

  چگونه ما از سطح پاسخ كيفي جاري به سطح مطلوب منتقل بشويم .  

به  هاسـتراتژي چه كاري بايد بكند . پنجمين نقطه داده هاي كه صحبتش را مي كرديم مقدار مورد نظر استخراج شده از پاسخ جديدمان و سودمندي ك 

  امين نقطه را تعريف مي كنيم .  5ها حال پس   Side effectه با توجه به آن انتصاب داده مي شود از درون يابي چهار نقطه قبل به دست مي آيد البت

  هم اضافه خواهد شد .   expectedمي گوييم اين سناريو را داريم اگر اين استراتژي را اعمال كنيم اين مقدار 

نقطه داده اي  5مي آوريم . پس به ازاي هر سناريو نقطه به دسـت   4را از روش درون يابي بين   امين 5نقطه قبلي را خودمان عدد داديم . ولي روش  4

  داريم . 

 ادامه بحث كار گروهي معماري اين است كه استراتژي ها را مشخص بكند براي حركت دادن سطح پاسخ صفت كيفي جاري به مطلوب يا بهترين كه ما

ر هر استراتژي يك سودمندي دارد كه اين را از درون يابي چهار نقطه مي توانيم به ازاي هر استراتژي مشخص بكنيم . بعد مقدار مورد انتظار هر پاسخ د

ي اي كه در حال حاضـر از ذينفعان اسـتخراج كرديم به دسـت مي آوريم و در واقع اثر اسـتراتژي هاي مع روي صفت هاي كيفي ديگر در نظر گرفته م    

  شود هزينه پياده سازي هم در نظر گرفته مي شود .  

  ود كلي استراتژي ها را حساب مي كنيم با فرمول مرحله بعد مي آييم س

  Bi:  ام  iسود استراتژي 

ام يا به عبارت ديگر ميزان بودن يا اثري كه استراتژي  iام از استراتژي  Cبرابر اسـت با سود حاصله براي سناريوي   برابر اسـت با  

  ام .  Cوزن سناريوي  ×ام مي گذارد  Cروي سناريوي 

  

 Bi  ميزان مورد انتظار =  –از ميزان سودمنديC  وb  . به دست آمد  

  

  كه هزينه اش هست را بايد حساب كنيم .  ciبعد 

Ri  . كه نسبت سود به هزينه است را محاسبه مي كنيم  
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  است و روي آن توضيح مي دهيم .  step 9را دارد كه  CBAMاز اينجا به بعد پياده سازي 

  ها را جمع آوري مي كنيم و الويت بندي مي كنيم و يك سوم از آن سناريوها را بر مي داريم ( براي مرحله دوم ) گام اول : همه سناريو

  يم . )  كنگام دوم : سناريوها را پااليش مي كنيم به اين معنا كه سطوح مختلف پاسخ ها را حساب كنيم ( بهترين ، بدترين ، جاري ، مطلوب را حساب 

  يوها را حذف مي كنيم  و الويت بندي مي كنيم .  گام سوم : نصف سنار

  انتصاب مي دهيم .  utilityگام چهارم : به هر سناريوي 

ين ها را تعي گام پنجم : استراتژي معماري توسعه  مي دهيم براي سناريوهايمان در واقع سطح پاسخ مورد انتظار براي هر سناريو در اثر اعمال استراتژي

  مي كنيم .

  گام ششم : به پاسخ مورد انتظار به ازاي هر سناريو تحت تاثير استراتژي ها سودمندي اختصاص مي دهيم . 

  گام هفتم : سود كسي را براي هر استراتژي معماري حساب مي كنيم با استفاده از فرمول مطرح شده .  

  را به دست مي آوريم .  Erdiگام هشتم : با حساب كردن هزينه به ازاي هر استراتژي هزينه / سود و 

مرتب كنيم و تصميم بگيريم كدام انتخاب شود حال از اين به بعد مثال براي سيستم ناسا : (  ROIگام نهم : درا ين گام كافي است سناريو ها را براست 

  خواهيد شد . )  CBAMدر كتاب در اين فصل يك مثال دارد كه جدول دارد و اين مثال را ببينيد و متوجه 

  

  


