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نرم  یکارها نهیعالقه مند در زم ا یفعال و  کیاحتماال شما هم به عنوان 
شباهت  چه .دیرو به رو شده ا افزارنرم  یبارها با عبارت معمار  یافزار 
 یی نخست اجرا یاز گام ها ی کینرم افزار و ساختمان است که  نیب یی ها

 آن هاست؟  یشدن طرح معمار 

  نی ا ی مفهوم واقع میکن ی ساده بررس ی به زبان میدار ی مقاله سع  نیا در
 بکار بردن آن کدامند؟  یای اهداف و مزا ست،یاصطالح چ

 

 ست؟یچنرم افزار  یمعمار  1#

و نظم  ینرم افزار  ستمیس کی  یادیبن ینرم افزار به ساختارها یمعمار 
ساختار در نرم افزار   هر .اشاره دارد یی ها  ستمیساختارها و س نی چن جادیا

هر دو عنصر و  ات یآن ها و خصوص نیروابط ب ،یشامل عناصر نرم افزار 
 .روابط است

آن، روابط آن ها )ساختارها( و  ی اصل  یاجزا ستم،یس ک ی یواقع معمار  در
نرم   ستمیس کی  یمعمار  .کند ی م  فیرا توص گریکدینحوه تعامل آن ها با 

 .ساختمان است کی یمشابه معمار  یافزار 

  و پروژه در حال توسعه ستمیس یبرا ی طرح اصل  کیبه عنوان  یمعمار  نیا
انجام شود،   ی طراح  یها میتوسط ت  دیرا که با ی فی وظا کند و ی عمل م

 .کند ی مشخص م
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آن پس   رییتغ است که  ی اساس ینرم افزار در واقع انتخاب ساختار  یمعمار 
  یها نهینرم افزار شامل گز یمعمار   یها نهیگز .است نهیاز اجرا پر هز

 .نرم افزار است  ی خاص از امکانات موجود در طراح یساختار 

را کنترل  یی پرتاب شاتل فضا هینقل لهیکه وس یی ها ستمی عنوان مثال، س به
 .قابل اعتماد باشند اریو بس  ع یسر  اریبس دیکنند با ی م

 

 .مناسب انتخاب شود ی در زمان واقع ی زبان محاسبات  کی دیبا ن،یبنابرا
  نیتوان چند ی بودن م  نانیاطم تیقابل ازین برآوردن یبرا نیبر ا عالوه

سخت  ینسخه ها را رو نی ا کرد و  دیو مستقل از برنامه تول ی نسخه اضاف
 .کرد ی را بررس  جیافزار مستقل اجرا کرد و نتا
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 نرم افزار ی در معمار  ماتیتصم 2#

 

مهم در مورد سازمان    مات یاز تصم ینرم افزار شامل مجموعه ا یمعمار 
 ریتواند تاث ی م ماتیتصم نیاز ا کی  هر مربوط به توسعه نرم افزار است و

  یی محصول نها ی کل  تیعملکرد و موفق ،ینگهدار  ت،یفیبر ک ی قابل توجه
 .داشته باشد

 :است ریشامل موارد ز مات یتصم نیا

توسط آن ها  ستمیکه س یی و رابط ها یعناصر ساختار  انتخاب •
 ساخته شده است 

 عناصر  نیا نیب یدر همکار  رفتار •
 بزرگ  ستمیس ریبه ز یو رفتار  یعناصر ساختار  نیا بیترک •
 یبا اهداف تجار  یمعمار  مات یبودن تصم همسو •
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 کند  یی سازمان را راهنما یمعمار  یها سبک •

 

 نرم افزار یاهداف معمار  3#

 

ساختار برنامه   بر است که یی ازهاین یی شناسا یمعمار  نیا ی اصل  هدف 
راه حل   جادیمرتبط با ا یخوب خطرات تجار  یمعمار  ک ی  .گذارد ی م  ریتأث
 .کند ی م  جادیا یو تجار  ی فن یازهاین نیرا ب ی پل دهد و ی را کاهش م  ی فن

 :نرم افزار عبارتند از یاز اهداف معمار  ی برخ

آن را   ی اجرا ات یقرار دهد اما جزئ دیرا در معرض د ستمیس ساختار .1
 .کند ی مخف
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 وها یبه تمام موارد استفاده و سنار دنیبخش  تحقق .2
 مختلف نفعانیبه الزامات ذ ی دگ یدر رس ی سع .3
 تیفیو ک   یبه هر دو الزامات عملکرد ی دگیرس .4
 سازمان در بازار ت ی و بهبود موقع تیهدف مالک کاهش .5
 ستم یارائه شده توسط س یها تیو قابل تیفیک بهبود .6
 ستم یبه هر دو سازمان و س یاعتماد خارج بهبود .7

 

 نرم افزار یمعمار  یها تیمحدود 4#

نرم افزار است  ی رشته در حال ظهور در مهندس کینرم افزار هنوز  یمعمار 
 :را دارد ریز  یها تیمحدود  که

 ی معمار  شینما ی استاندارد برا یابزار و روش ها کمبود •
منجر به  یمعمار  ایآ نکهیا ینیب شیپ لیو تحل هیروش تجز  کمبود •

 .ریخ ایمطابق با الزامات خواهد شد  یساز  ادهیپ
 در توسعه نرم افزار یمعمار  ی طراح  تی از اهم ی آگاه عدم •
 نیب فیو ارتباط ضع  نفعانیدرک نقش معمار نرم افزار توسط ذ  عدم •

 آن ها
 طرح  ی ابیو ارز یتجربه طراح   ،ی طراح ندیدرک فرآ عدم •
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 ست؟ یزار چنقش معمار نرم اف 5#

 

تواند آن را در   ی م  ی فن  میت  دهد که ی را ارائه م ی معمار نرم افزار راه حل کی
 .استفاده کند  ی و طراح  جادیکل برنامه ا

  ی م  ریشود شامل موارد ز ی م  افتی که از معمار نرم افزار در ی طرح  ی خروج
 :شود

 ی از اهداف عملکرد ی ابیواضح، کامل، سازگار و قابل دست یا مجموعه •
 ه یتجز  ه یحداقل با دو ال ستم،یعملکرد س شرح •
 ستمیس یبرا ی مفهوم •
 ه ی تجز هیبا حداقل دو ال ستم،یبه شکل س ی طرح •
اجرا و بهره  یاپراتور و برنامه ها یها ی ژگ یو ،یاز زمان کل یا دهیا •

 یبردار 
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دنبال شده، و  یعملکرد هیکند تجز ی م  نیکه تضم ندیفرآ ایسند  کی •
 شود   ی نوع رابط کنترل م

 ریز یها نهیدر زم دیمعمار نرم افزار با کیباال  جیبه نتا دنیرس یبرا
 :تخصص داشته باشد

 

 ی تخصص طراح 1-5#

متنوع   یکردهاینرم افزار، از جمله روش ها و رو ی در طراح  متخصص •
 ره یمحور و غ دادی رو ی گرا، طراح  ی ش ی مانند طراح 

  ی کپارچگی  یتوسعه برا یتالش ها  ی توسعه و هماهنگ میت  یرهبر  •
 یطراح 

کردن آن  نیو سبک و سنگ  ی طراح  شنهادات یپ ی قادر به بررس دیبا •
 ها جهت استفاده باشد

 

 تخصص دامنه 2-5#

توسعه   یبرا یز یدر حال توسعه و برنامه ر ستمی س یرو متخصص •
 .نرم افزار باشد

 از کامل بودن و ثبات نانیاطم از،ین ی در روند بررس  کمک •
 در حال توسعه  ستمیس یمدل دامنه برا  فی در تعر یساز  هماهنگ •
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 ی تخصص فناور  3-5#

 ی کمک م  ستمیس یموجود که در اجرا یها یدر فن آور  متخصص •
 .کند

عامل   ستمی چارچوب، س ،یسیانتخاب زبان برنامه نو  یساز  هماهنگ •
 ره یداده و غ گاهیها، پا

 

 یتخصص روش شناس 4-5#

توسعه نرم افزار که ممکن است در  یروش ها  متخصص •
 .)چرخه عمر توسعه نرم افزار( اتخاذ شود  SDLCلطو

انتخاب کند که به  شرفتیپ یرا برا ی مناسب یو روش ها کردهایرو •
 .کمک کند میکل ت 

 نقش پنهان معمار نرم افزار 5-5#

 میرابطه اعتماد در ت  تیو تقو میت  یاعضا انیدر م  ی کار فن لیتسه •
 دارد یادیاطالعات که دانش مشترک دارد و تجربه ز متخصص •
آن ها  ی که باعث حواس پرت ی خارج یروهایدر برابر ن میت  یاعضا از •

 .کند  ی پروژه دارند محافظت م  یبرا یکمتر  ارزش شود و ی م
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 نرم افزار یدر معمار  یف یک یها یژگی و 6#

  ی ژگ یو .بودن از کمبود و نقص است یعار  ای ی تعال  ی برا یار یمع تیفیک
جدا  ستمیهستند که از عملکرد س ستمیاز س ی اتیخصوص ی فیک یها

  کیخوب از   ستمیس کی  زیتما  ت،ی فیک یها ی ژگیو ی ساز  ادهیپ .هستند
 .کند ی بد را آسان م ستمیس

  ی رفتار زمان اجرا، طراح  بر هستند که ی عوامل  ی ها به طور کل ی ژگ یو نیا
 .گذارند ی م  ریو تجربه کاربر تاث ستمیس

 :کرد یطبقه بند ریتوان در موارد ز ی را م ی ف یک یها ی ژگ یو

 

 ک یاستات تیفیک یها یژگیو 1-6#

و   ی طراح  ،یبا معمار  ما  یو سازمان که مستق ستمیس ک یساختار  انعکاس
  بر هستند اما ی نامرئ  یی کاربر نها  یموارد برا نیا .کد منبع مرتبط است

 .گذارند ی م  ریتاث یتوسعه و نگهدار  نهیهز

 ره یو غ ینگهدار  تیتست، قابل تیعنوان مثال: ماژوالر بودن، قابل به
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 ایپو تیفیک یها یژگیو 2-6#

 مایمستق آن است که یدر هنگام اجرا ستمیها بازتاب رفتار س ی ژگ یو نیا
و   طیاستقرار، مح یپارامترها ، ی کربندیکد منبع، پ  ،یطراح ،یبا معمار 
 .ارتباط دارند ستمیبستر س

قابل مشاهده هستند و در زمان اجرا وجود   یی کاربر نها یموارد برا نیا
 .دارند

 ره یو غ یر یپذ اسی قدرت، مق ،یات یعنوان مثال توان عمل به

 

 نرم افزار یدر معمار  یف یک یوها ی سنار  7#
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  ی را مشخص م  ی از خطا در زمان خراب یر یوه جلوگنح ی ف یک یوهایسنار
آن ها به شش بخش   ی ژگیتوان بر اساس مشخصات و  ی ها را م آن .کنند
 :کرد می تقس

مانند افراد، سخت  ی خارج  ای ی داخل ی ت یموجود (Source) :منبع  •
 یک یزیف یها رساختیز ایافزار، نرم افزار 

مورد   دی با ستمیکه هنگام ورود به س ی طیشرا (Stimulus) :محرک •
 .ردیتوجه قرار گ

خاص در  ی طیکه با شرا یی محرک ها (Environment): طیمح •
 .شوند ی م  جادی ا طیمح

از آن مانند پردازنده ها،   ی بخش ای ستمیکل س(Artifact) : ها سازه •
 ره یمداوم، پردازش ها و غ یساز  رهیذخ  ،ی ارتباط  یکانال ها

  ی محرک انجام م دنیکه پس از رس ی تیفعال (Response): واکنش •
  دادیکردن منبع رو رفعالیخطاها، بهبود خطا، غ یی شناسا مانند .شود
 ره یو غ

رخ   یپاسخ ها  دیبا(Response measure) : پاسخ یر یگ اندازه •
 .کرد شیکرد تا بتوان الزامات را آزما  یر یداده را اندازه گ


