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چکیده

پيچيدگي نرمافزارها روز به روز در حال افزايش است و تقاضا براي نرمافزارهاي قدرتمندتر بيشتر شده است .معماري
نرمافزار ،يكي از مباحث مهم حوزه مهندسي نرمافزار است و تحليل معماري نرمافزار ،يكي از موضوعات اصلي در اين
حوزه است .در فرايند طراحي معماري ،تصميمات متعددي اتخاذ ميشود که تاثير اين تصميمات در سطح سيستم
نرمافزاري ميباشد .يكي از اين تصميمها ،انتخاب سبک معماري مناسب است .برخي از روشها يا معماريها ،توسط
معماران نرمافزار ،بارها براي سيستمهاي خاص ارائه شدهاند و به دفعات مورد استفاده قرار گرفتهاند و کاربردها و
توانائيهاي خاص آنها تأييد شده است و مجموعهاي از معماريها يا الگوهاي معماري تشكيل شده است که معماران
را در ارائه معماريها ،ياري ميکنند .هر يک از معماريهاي اين مجموعه را يک سبک معماري ميگويند .در فرايند
طراحي ،از سبکهاي معماري نرمافزار ،که راهحلهاي آزموده شدهاي ميباشند ،زياد استفاده ميشود .با توجه به اهميتي
که شاخه نسبتاً نوظهور معماري نرمافزار در مهندسي نرمافزار روز دنيا پيدا کرده است ،در اين مقاله روشها و سبکهاي
موجود و متداول معماري نرمافزار مورد بررسي قرار ميگيرد.
کلمات کلیدي :معماري نرمافزار ،روشهاي ارزیابی نرمافزار ،تحلیل نرمافزار ،سبکهاي معماري نرمافزار

 .1مقدمه

معماري مجموعهاي از طرحها و توليدات متفاوت است که سيستم را از جنبههاي مختلف نشان ميدهند و هزاران تصميم ريز
و درشتتت که بايد گرفته شتتوند .برخي از اين تصتتميمها در آغازين مراحل طراحي گرفته ميشتتوند و بر روي ستتاير عمليات
تاثيرگزار خواهند بود .تصتميمگيري در مورد برخي ديگر به بعد موکول ميشتود .معمارينرمافزار شاخهاي از مهندسينرمافزار
استت که با استتفاده از آن ستاخت نرمافزارهاي بزرگ و پيچيده ساده شده ،هزينههاي توليد و نگهداري کاهش يافته ،کيفيت
محصول ارتقاء مييابد و زمينهاي مناسب براي توسعه نرمافزار ايجاد ميشود .معماري نرمافزار از کليديترين بخشهاي توليد
نرمافزار استتتت .در واقن انتخاب يک ستتتاختار کلي براي پيادهستتتازي يک پروژه نرمافزاري بر مبناي مجموعهاي از نيازهاي
کاربري يک سيستم نرمافزاري است تا هم بتوان کاربردهاي مورد نظر را پيادهسازي کرد و هم بتوان کيفيت نرمافزار ،توليد و
نگهداري آن را بهينه کرد و سرعت بخشيد]. [5-4
 .2اجزاء معماری نرمافزار

مهمترين عناصر و اجزاء معماري نرمافزار ،مؤلفهها و اتصالدهندهها هستند که هرکدام از مؤلفهها و اتصالدهندهها با خصوصيات
خاص خود ،با يكديگر در تعاملند و در قالب يک پيكربندي مشخص ،معماري يک سيستم نرمافزاري را شكل ميدهند]. [1
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•مؤلفه :1مؤلفهها به عنوان بلوکهاي اوليه و موجوديتهايي محاسباتي در ساخت سيستم شرکت کرده و از طريق محاسبات
داخلي و ارتباطات خارجي خود کارها را انجام ميدهند .يک مؤلفه از طريق يک يا بيشتر درگاه با محيط ارتباط برقرار ميکند.
اين درگاه ميتواند يک واسط کاربر ،يک متغير مشترک ،يک نام رويه که از يک مؤلفه ديگر صدا زده شده است ،يک مجموعه
از رويدادها که ميتوانند از يک مؤلفه ايجاد گردند و مكانيزمهاي ديگر باشد .خصوصيات يک مؤلفه ،اطالعاتي را براي تحليل
و پيادهسازي نرمافزار مشخص ميکند.
•اتصالدهنده :2اتصالدهندهها تعامالت بين مؤلفهها را تعريف کرده و قواعد حاکم بر آنها را توصيف مينمايند .يک
اتصالدهنده درگاههاي دو يا چند مؤلفه را بهم متصل مينمايد .خصوصيات مختلفي نيز به آنها نسبت داده ميشود ،به عنوان
مثال سرعت ،ظرفيت و ميزان عكسالعمل اتصالدهنده از جمله اين ويژگيها هستند.
•واسط :3زماني که اتصالدهنده بين دو مؤلفه ارتباط برقرار ميکند ،مؤلفه يک واسط تعريف مينمايد و هر مؤلفه ميتواند چند
واسط داشته باشد .يک واسط تنها به يک مؤلفه مربوط ميشود و هر واسط يک مؤلفه ،ميتواند به چندين واسط در مؤلفههاي
ديگر وصل شود .
•پيكربندي :4پيكربندي که گاهي تحت عنوان توپولوژي نيز از آن ياد ميشود گراف همبندي است که از مؤلفهها و
اتصالدهندهها تشكيل شده است و ساختار معماري را توصيف مينمايد.
 .3سبک معماری نرمافزار

واژه سبک معماري براي اولين بار توسط پري و ولف در سال  1٩٩١معرفي شد] .[8يک سبک معماري يک خانواده از
سيستمهاي نرمافزاري را با توجه به سازماندهي ساختاري آنها تعريف ميکند .همچنين مؤلفهها و ارتباطات ميان آنها ،به
همراه محدوديتهاي استفاده و قواعد طراحي و ترکيب آنها را بيان مينمايد و انواع مؤلفهها و نحوه چيدمان آنها که شامل
توصيف الگوي تعامل داده و کنترل بين مؤلفه ها است .همچنين يک توصيف غيررسمي از مزايا و معايب خود را در صورت
استفاده از آن ارائه مينمايد .
 -3-1معرفي برخي از سبکهاي متداول در معماري نرمافزار
سبکهاي معماري نرمافزار به دو گروه يکريختي و چندريختي تقسيم ميشوند که در ادامه هر يک به طور جداگانه بررسي
ميشود]. [7-3
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 -3-1-1سبکهاي يکريختي
 سبک مخزن:
سبک مخزن شامل يک انباره مرکزي به نام مخزن و مجموعهاي از مولفهها است که اعمال ذخيره بازيابي و بروزرساني
اطالعات را بر روي انباره مرکزي انجام ميدهند.
)1 (RPS

مولفه مستقل

مولفه مستقل

مخزن

مولفه مستقل

مولفه مستقل

شکل  )2سبک مخزن

 سبک تختهسياه(BKB) 2

مولفههاي اين سبک ،تختهسياه ،منابن دانش( 3متخصص ها) و مولفه کنترل است .مولفه کنترل يک حلقه را اجرا و ضمن
نظارت بر تغييرات تخته سياه و ارزيابي متخصصها ،يكي از آنها را براي اجرا فعال ميکند .بنابراين انجام يک تراکنش در
اين سبک مستلزم اجراي برنامه مولفه کنترل و بررسي وضعييت مولفه تخته سياه توسط مولفه کنترل و انتخاب متخصص
مناسب و تعامل متخصص با تخته سياه است .منابن دانش به طور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار نميکنند و انتقال اطالعات
ميان آنها از طريق تخته سياه ممكن ميشود .معموالً نحوه به کارگيري تخته سياه توسط  KSها ،کامالً فرصت طلبانه است
و به محض اينكه تخته سياه به حالت آزاد رفت هر کدام از KSها که بخواهند از روي آن خوانده ،و يا بر روي آن اطالعاتي را
بنويسند ،ميکوشند تا تخته سياه را به خدمت بگيرند ،که از اين ميان تنها يكي موفق ميشود و بقيه ميبايست تا آزاد شدن
مجدد تخته سياه صبر کنند.
متخصصها

تختهسیاه

کنترل

شکل  )3سبک تخته سیاه

اما در مورد مدل فعال سازي ،کال سه جزء از سيستم ممكن است بدانند کنترل اجرا به چه ترتيبي است :
 خود تخته سياه :تخته سياه نحوه انتقال کنترل را به عنوان يک داده کنترلي مشترک در اختيار همه منابن دانش
گذاشته و آنها هم طبق توافق از اين مدل کنترلي پيروي ميکنند.
 منابن دانش :هر منبن ميداند زماني که با تخته سياه کار دارد و همچنين تخته سياه در وضعيت آزاد به سر ميبرد
بايد آن را در اختيار بگيرد.
1
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 يک منبن خارجي به سيستم اضافه ميشود که وظيفه آن اعمال مكانيزم کنترلي روي KSهاست.

 سبک اليهاي )(LYD
دراين سبک ،تمرکز روي سطوح مختلف انتزاع در نرمافزار است .سبک اليهاي بصورت سلسله مراتبي سازماندهي ميشود.
هر اليه خدمتي را براي اليه باالتر فراهم و از خدمت اليه پايينتر استفاده ميکند .در انجام يک تراکنش کليه اليهها موثر
است.
1

برنامه های سودمند

سطح
هسته

رویه های سودمند

کاربران
شکل  )4سبک الیهاي

 سبک فراخواني ضمني )(I/I
اين سبک شامل تعدادي مولفه است و يک مولفه در نقش هماهنگکننده يا توزينکننده ،با وقوع رويداد ،از طريق جدول نگاشت
رويداد به مولفه عالقهمند مراجعه ،ضمن تعيين مولفه عالقهمند ،پيامي به او ارسال يا رويهاي از آن مولفه را فراخواني ميکند.
تراکنش در اين سبک با وقوع رويداد شروع شده و مولفه توزين کننده ،مولفه عالقهمند را فعال ميکند .با اتمام فعاليت مولفه
عالقهمند ،تراکنش خاتمه مييابد.
١

منبع رویداد

توزیع کننده

مسئول رسیدگی به رویداد2

مسئول رسیدگی به رویداد1

شکل )5سبک فراخوانی ضمنی

 سبک سرويسدهنده /سرويسگيرنده )(C/S
مولفههاي اين سبک ،سرويس دهنده ،سرويسگيرنده و مخزن است .متقاضيان براي استفاده از خدمات سرويسگرها ،بايد از
نام و خدمات ارائه شده توسط آنها اطالع داشته باشند .تراکنش در اين سبک با ارسال درخواست متقاضي به سرويسگر آغاز
ميشود و به طور معمول نياز به مراجعه سرويسگر به مخزن دارد و در نهايت با ارسال نتيجه توسط سرويسگر به متقاضي ،به
پايان ميرسد.
3

مخزن

سرویسگر

1

Layered style
Implicit invocation style
3 Server / client Style
2

متقاضی

متقاضی
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شکل  )6سبک متقاضی/سرویسگر

 سبک کارگزار)(BRK

1

مولفههاي اين سبک ،متقاضيان ،سرويسگرها،کارگزار ،نماينده سمت متقاضي ،نماينده سمت سرويسگر ومخزن است .کارگزار
مسئول هماهنگي ارتباط و مجزا کردن متقاضيان از سرويسگرها ميباشد .سرويسگرها خود را به کارگزار معرفي و سرويسهاي
خود را از طريق واسط متد ،در دسترس متقاضيان قرار ميدهند .متقاضيان از خدمات سرويسگرها ازطريق کارگزار استفاده
ميکنند .کارگزار،محل سرويسگر مناسب را تعيين ،درخواست را به او ارسال ،ونتيجه را به متقاضي برميگرداند .تراکنش در
اين سبک مشابه سبک متقاضي /سرويسگر است ،اما مولفههاي بيشتري در آن موثر هستند.

نماینده سمت
سرویسگر

کارگزار

نماینده
سمت
متقاضی

متقاضی

سرویسگر

شکل )7سبک کارگزار

 سبک شيگرا (OO):
در سبک شيگرا نمايش داده و عمليات مرتبط با آن در يک شي محصور ميشود .مولفههاي اين سبک ،اشياء و تعامل اشياء از
طريق فراخواني تابن است .تراکنش در سبک شيگرا به سناريو معروف است .هر سناريو زنجيري از اجراي متدي از تعدادي
شي را شامل ميشود.
١

شکل  ) 8سبک شیگرا

 سبک جريان داده:

3

در اين سبک ،به سيستم به اين ديد نگاه ميشود که يک سري از تبديالت روي قطعاتي متوالي از دادههاي ورودي انجام
ميشود .داده ،به سيستم وارد ميشود و در ميان مؤلفهها جريان مييابد .تا زماني که به مقصد نهايي برسد و اين مقصد نهايي
ميتواند ذخيرهاي از اطالعات ،يا يک خروجي باشد.
1

Broker style
Object oriented style
3 Light streams style
2
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اين سبک شامل دو زير سبک است :سبک ترتيبي و سبک لوله و فيلتر .
 سبک ترتيبي:
در اين سبک ،مولفهها به صورت ترتيبي اجرا ميشوند ،به طوري که در هر لحظهاي از زمان ،تنها يک مولفه در حال اجرا است
و پس از تمام شدن کار آن مولفه به مولفه بعدي منتقل ميشود .
در سبک ترتيبي گامهاي پردازش يا همان مؤلفهها  ،برنامههاي مستقلي هستند و فرض بر اين است که هرگام قبل از شروع
گام بعد ،اجرايش به تكامل ميرسد .هر دستهاي از دادهها ،بين گامها انتقال داده ميشوند .فرم کلي برنامه در اين سبک ،فرم
کالسيک پردازش داده است.
1
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Tape
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شکل  )9سبک ترتیبی

 سبک لوله و فيلتر(P/F):

١

اين سبک از تعدادي مولفه تشكيل شده است .هر مولفه در نقش يک فيلتر است و تعدادي ورودي و تعدادي خروجي دارد.
خروجي هر مولفه ،ورودي مولفه بعدي است .در انجام يک تراکنش کليه فيلترها موثر است .
سبک لوله و فيلتر تأکيد روي تبديل و پردازش تدريجي روي داده بوسيله مؤلفههاي متوالي دارد .اين سبک يک سبک متداول
در خانواده سيستمهاي عامل UNIXاست .فيلترها در اين سبک همان مؤلفهها هستند و دادهها را به طور تدريجي تبديل
ميکنند لولهها همان اتصالدهندهها هستند و حالتي به خود نميگيرند و فقط براي حرکت دادن بين فيلترها قرار ميگيرند
قواعدي که روي اين سبک حاکماند ،نحوه وچگونگي بستن لولهها و فيلترها به هم را مشخص ميکنند .
يک لوله يک  Source Endدارد که به درگاه خروجي يک فيلتر متصل است و يک  Sink Endکه به درگاه ورودي يک فيلتر
متصل است.
فیلتر4

فیلتر2

فیلتر3

فیلتر1

شکل  )11سبک لولهها و فیلترها

 سبک موازي
معموال براي دستيابي به سرعت باالتر در محاسبات ،از سبک موازي استفاده ميشود .اين سبک داراي مولفههاي متعدد در حال
اجرا به صورت همزمان است .اين مولفهها ،وقتي کار خود را گروهي و همزمان انجام دادند و به پايان رساندند ،ادامه کار انجام
ميشود و به مولفه بعدي ميروند.
3:

S
K

S

1

Batch Sequential style
Pipe & Filter style
3 Parallel Style
2
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شکل  )11سبک موازي

 -3-1-١سبکهاي چندريختي
به غير از سبکهاي يکريختي که مطرح شد ،دسته ديگري از سبکها وجود دارند که سبکهاي چندريختي ناميده ميشوند.
در اغلب سيستمها ،نميتوان گفت که از يک سبک منفرد براي ساخت استفاده شده و معموال سيستمها چندريختياند .امروزه
با پيچيدهتر شدن و بزرگتر شدن سيستمهاي نرمافزاري در عمل از بيش از يک نوع سبک خاص استفاده ميشود و طراحي
معماري شامل چندين سبک مختلف ميشود .سبکهاي چندريختي در ميان سبکهاي معماري از جايگاه ويژه و قابل توجهي
برخوردارند ،لذا ارزيابي معماريهايي که شامل سبکهاي چندريختي هستند ،از اهميت ويژهاي برخوردار است ،زيرا هزينه
تغييرات و اصالحات در اين سيستمها بيشتر از سيستمهاي کوچک است .اين چندريختيها را ميتوان در انواع زير بررسي کرد:
 چندريختي مكاني 1
يعني با داشتن شكل ساختار اجرايي ،الگوهايي از سبکهاي مختلف در مكانهاي مختلف به چشم ميخورند يا به عبارت ديگر
سبکهاي مختلف در قسمتهاي متفاوتي از سيستم وجود دارند .اين سبک متداولترين نوع سبکهاي چندريختي به شمار
ميرود ،اگر طراحي معماري مبتني بر اين سبک باشد ،به اين معنا است که الگوهايي از سبکهاي مختلف در مكانهاي مختلف
تعبيه شده است.
 چندريختي سلسله مراتبي١
يعني يک مؤلفه از يک سبک با تقسيم شدن ،طبق قواعد سبکهاي مختلفي ساخته شود .اگر طراحي سيستم مبتني براين
سبک باشد ،به اين معنا است که معماري به صورت سلسله مراتبي از چندين سبک يکريختي ايجاد شده است .يک مولفه
معماري در باالترين سطح به صورت سلسله مراتبي و براساس قواعد سبکهاي مختلف ساخته ميشود.
 چندريختي همزمان 3
يعني هر يک از انواع مختلف سبکها را بتوان با تعريفي از سيستم منطبق ساخت .بدين معنا است که سبکها ،انواع معماريهاي
نرمافزار را نميتوانند به دستههاي کامال مجزا و بدون همپوشاني تقسيم کنند .به عبارتي ديگر مولفههاي يک سبک ممكن
است وجه مشترکي با سبکهاي ديگر داشته باشند .
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 .4نتیجهگیری

در اين مقاله کلياتي از تعاريف و مقدمات مربوط به معماري نرمافزار ،بيان مفهوم وتعريف سبک معماري نرمافزار و
دستهبنديهاي مختلف موجود از سبکها و همچنين ارائه چند سبک معروف و متداول در جهت بيشتر آشنا شدن با مفهوم
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Lacationally heterogeneous style
Heterogeneous style
3
Simultaneously Heterogeneous style
2 Hierarchically
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 از اين توضيحات ميتوان نتيجه گرفت که ارتباط نزديكي ميان مفاهيم طراحي معماري نرمافزار و سبكهاي.سبک بررسي شد
 مطالعه سبکهاي معماري و ساختار آنها اين موضوع را روشن ميکند که به کارگيري سبکها در طراحي.معماري وجود دارد
 حال معمار به منظور استفاده صحيح سبکها. نيازمنديهاي سيستم را تضمين ميکند و باعث بهبود کارايي سيستم ميشود،
 اين ارزيابي و تحليل منجر به انتخاب،در طراحي معماري نياز به ارزيابي و تحليل دقيق اثر هر سبک روي کيفيت سيستم دارد
.سبک مناسب ميشود و موفقيت طراحي معماري را تضمين ميكند
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