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ایجاد یک نرم افزار کاربردی  ی برایمعماری نرم افزار زیر ساخت  

را دیده   یربرنامه نرم افزا  کی   ه شدنساخت  فرایند اگر  است.  طیمح کی در    تیفینرم افزار خوب ارائه خدمات با ک  کی هدف  
کند.  یساده م  اریکاربر بس  یاستفاده از آن را برا   ،یهر محصول نرم افزار  یکل  معماری .درک خواهید کردپیچیدگی آن را    ،دیباش

 .باشدمیاز آن    یبخش کوچک  یگذار  شده که کد  لیعناصر تشک یاز تعدادفرایند ساخت نرم افزار 

در واتس اپ گرفته    امیپ  کی از ارسال  متوجه آن شویم؛    نکهی بدون ا   میکنینرم افزار استفاده م  یاز معمار  به نوعی  همه ما روزانه
از وجود   یحت  ردمم  بیشتراست که    یفناور  شکل گیریو اساس   هی پا  این فناوری  .از رستوران مورد عالقه خود  نی تا سفارش آنال

  ؟دانیم آن نمی  زیاد در مورداست. پس چرا    ستمیس یکل  یاز طراح ری ناپذ  ییجدا   ینرم افزار بخش طراحیندارند.  یآن اطالع
   .دهیممی  توضیحبیشتر  و پرکاربرد    این تکنولوژی مدرندر این مقاله درباره  

 معماری نرم افزار چیست؟

  ستمیدهد. سیم  را توضیحکشد نحوه رفتار آن  یم ری را به تصوآن    ستمیساختار س  ای سازمان   کی   ستمیس ،نرم افزار  یمعمار
م  یا مجموعه انجام م یاز عملکردها  یا مجموعه  ای دهد که عملکرد  یها را نشان ملفهواز   گر،ی به عبارت د دهند.یخاص را 

Software Architecture  ی که مات یتصم .را آغاز کردافزار    نرمساختن   توانیکه بر اساس آن م  کندیرا فراهم م  یکممح هی پا
 جی گذارد. در نظر نگرفتن مشکالت را یم ریث ات   ستمیس  یکل  تیعملکرد و موفق  ت،یفیبر کشود  گرفته می  افزارنرم   ساخت  برای

 .خواهد دادشما را در معرض خطر قرار    ستمیسآن    مدت  یو عواقب طوالن

  یمعمار   اغلب به عنوان سبککه    شودیمدرن استفاده م  یهاستمیوجود دارد که معموال در س  یالگو و اصول معمار نی چند
  یآور   از جمع  پس.  شودمحدود نمیواحد    یسبک معمار  کی به    ینرم افزار  ستمیس  کی   یمعمار  گفتنی است  شوند.یشناخته م

این   همین ترتیب به  .کندیمرا شروع (  SRSافزار )  نرم  مورد نیازمشخصات   یدهنده کار بر رو  توسعه میت  ،یتجار  یازهاین
مرحله انجام    ینچند  درافزار    . توسعه نرمکندیم  یط  رهیو غ  یو نگهدار  ری، تعماندازیراه    ش،ی آزما  :مانند  یمراحل مختلففرایند  

 .دنریگی( قرار مSDLCتحت چرخه عمر توسعه نرم افزار )ها  تمام آنکه    شودیم

 شوند؟نرم افزار تعریف می  ساختاردر چه مواردی  

نحوه  در واقع . است  افتهی   ساختارکار راه کی تر  ساده زبانبه  کند ویم  فی را تعر   ستمیس  کی  یاساس  ینرم افزار سازمانده
برنامه    یبرا   هیطرح اول کی عنوان  به  این معماری  کند.  یها را مشخص مآن  نیارتباط ب ،ینرم افزار  ستمیس کی  یمونتاژ اجزا 

که منجر به   کندیم فی موارد را تعر از   یفهرستنرم افزار  طراحی  کند.یتوسعه دهنده عمل م  میت   یرا ب ایهی و پا ینرم افزارهای  
 :نرم افزار  یمعمار  .شودیافزار م توسعه نرم  ندی از امور در فرآ  یاریبس  شدنتر  آسان
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 کند.یم فی را تعر آن   یساختار ارتباطهمچین    و  ستمیس  کی رفتار  و ساختار   •
 کند.یم فی لفه را تعر ورابطه م •
 گذارد.یم  ریث ات  میبر ساختار ت  •
 تمرکز دارد.بر عناصر مهم   •
 کشد.یم  ری را به تصو یطراح  هیاول  ماتیتصم •

 چرا معماری نرم افزار مهم است؟

توسعه نرم افزار   ندی کل فرآ  هیاز مراحل اول  یکی  نی . ا ردیگیچرخه عمر توسعه نرم افزار قرار م یتحت مرحله طراح  این تکنولوژی
 یکی   این فناوری  نی بنابرا  خانه است.  یمعمار یساختن خانه بدون طراح، توسعه نرم افزار مانند  طراحی نرم افزاراست. بدون  

 آورده شده است.  یمعماراین    تیاهم لی دال  ری و توسعه در ز   یمهم توسعه نرم افزار است. از نظر فن  یهااز بخش

 کند.یانتخاب م  ستمیس  کی   یساز  نهیبه  یرا برا   تیفیک  یهایژگی و •
 کند.یم  لیرا تسه  هیاول  یساز  نمونه •
 ساخته شود.  ئیات کاملجزبا    ستمیس  کی دهد تا یم اجازه •
 کند.یکمک م  ستمیدر س  راتییتغ  تی ر ی مد  به •

  تی نرم افزار، قابل  نانیاطم  تینرم افزار، قابل  تیفیک  :مانند گری از عوامل د  یاریبس  ینرم افزار برا   یمعمار ها،نی بر همه ا  عالوه
 مهم است.  زین رهیاز نرم افزار و عملکرد نرم افزار و غ  یبانینرم افزار، پشت  ینگهدار

 کاربرد معماری نرم افزار در مهندسی نرم افزار  

آن را کند و در عین حال برخی از جزئیات ساختار یک سیستم کمک می  تجزیه و تحلیلدر مهندسی نرم افزار به    این مفهوم
  یکه مهندس   دقیقا همان کاری،  کندتعامل عناصر و اجزا با یکدیگر تمرکز میبر روابط و نحوه  طراحی نرم افزار  .  کندپنهان می

انجام م شوند،  در واقع معماری نرم افزار و مهندسی نرم افزار اغلب با هم همپوشانی دارند و باهم ترکیب می  دهد.ینرم افزار 
طراحی نرم و  گیرد  می  ماتیتصمافزار   نرم  یسمهند  مواقع  برخیدر    یکسان هستند.  هر دو مفهومزیرا بسیاری از قوانین هم در  

 .کندیم  یرویاز آن پ  افزار

قادر  طراحی نرم افزار. برعکس آن معنایی ندارداست، اما    نرم افزار  یمهندس  همان  یاست که معمار  ینکته ضرور نی توجه به ا 
افزار    یساختار داخل  و  اتیجزئ   نیاست ب شود.  زی تمانرم  افزارحال حاضر،    در  قائل  ساخت    یطراح  الگوی  ساختار نرم  و 

 .کندیم نییرا تع  دهیچیپ   یهاستمیس

 نرم افزار  مهم طراحی  هایویژگی

این بخش    کنند. دریم  میتقس  متنوعی  یهابه دسته رهیساختار و غ  ات،یرا بسته به عمل نرم افزار  یمعمار  یهایژگی و  معماران
 داده شده است.  حیتوض  تکنولوژیاین مهم    یهایژگی از و  یبرخ
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 .یر ی پذ  اسیمق،  کم  یخطا  میزان،  نانیاطم  یتقابل،  ییکارا ، یدسترس  :یات یعمل  یهایژگی و

 .ینگهدار  تیقابل،  حمل بودن  قابل،  یبانیپشت،  یر ی پذ  توسعه،  یکربندیپ   تیقابل  :سازه  یهایژگی و

 .استفاده، حریم خصوصی، امکان پذیری  یت، امنیت، قابلیدسترس  :یمقطع  یهایژگی و

 از چند اصل تشکیل شده است؟ معماری نرم افزار

محصول دنبال  تولید   کی از اشتباهات استراتژ   یر یجلوگ  یاصل برا   نی کند. ا یم فی را تعر   این مفهوماصل از  کی   SOLIDکلمه  
 شود.  یر یجلوگ  گونه شکست  باشد تا از هر  بندی پا  SOLIDبه اصل    دی نرم افزار با  طراحیشود.  یم

 هدف واحد داشته باشد. کی  دی با  سی سرو هر  : Single Responsibilityواحد  تیمسئول

 مستقل و قابل گسترش باشند.  دی نرم افزار با  یهاماژول  :Open-Closed Principle  بسته-باز  اصل

و   گری کدی بتوانند با    دی مستقل با  خدمات: Liskov Substitution Principle  سکوفیل  ینی گز ی جا  اصل برقرار کرده  ارتباط 
 شوند.  گری کدی  نی گز ی جا

با  نرم:  Interface Segregation Principle  رابط یجداساز   اصل گونه   چیشود و ه  میتقس  زیرمجموعه  نی دبه چن  دی افزار 
 وجود نداشته باشد.  یافزونگ

وابسته    نییسطح پا  یهابه ماژول  دی سطوح باالتر نبا  یهاماژول  :Dependency Inversion Principle  یوابستگ  یوارونگ  اصل
 نگذارد. ریث اتر ت نییسطح پا  بردر سطح باالتر   راتییباشند و تغ

 نرم افزار  طراحی و ساخت  یمزایامعایب و  

 :مزایا

 کند.یفراهم م یپروژه نرم افزار  یمحکم برا  هی پا کی  •
 کند.یعملکرد کمک م شی افزا   به •
 دهد.یتوسعه را کاهش مارتقا و   نهی هز  •

 :بی معا

 شود.یمشکل ساز م  یمعمار  یبرا   استاندارد و  خوب  یابزارها  افتی اوقات در   یگاه •
 .ستین ری امکان پذ  شهیهم  یپروژه بر اساس معمار  تیموفق  هیاول  ینیب  شیپ  •
 کی   نی دارد. بنابرا   تیاهم  یبرنامه نرم افزار  کی توسعه   ینرم افزار چقدر برا   ساختباال مشخص است که  قسمت     از •

 را بر عهده دارد.  تیفیبا ک  یمحصول نرم افزار  کی ارائه    فهیوظ  زیخوب ن  یمعمار

http://www.rahaco.net/


 

 

 6صفحه  
           02154521:  تلفن             1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک  آدرس:  

www.rahaco.net    
 

 نرم افزار و طراحی  اهمیت الگوی معماری

های پیچیده  درخواست  و  حل کنند  ی مختلفهاحوزهتوانند مشکالت را در  اهمیت قابل توجهی دارند زیرا میدر معماری    الگوها
نرم افزار   یمعمار  یوجود دارد که چرا الگوها  گری د  لیچند دل  نجای در ا   کند.تر تقسیم میکوچک  هایقسمتکاربر را به راحتی به  

   ؟هستند  یات یح  ینرم افزار  هایبرنامه  یبرا 

 :های اساسی یک برنامهتعریف ویژگی

 به اهداف کسب   دنیسرهمچنین  و  مناسب  انتخاب  یک   یبرا   هایمعماراین از   کی نقاط قوت و ضعف هر   ها،یژگی دانستن و
 کی   یاساس  یها و رفتارهایژگی و  فی در تعر یک عامل تعیین کننده    یمعمار  یالگوها بدیهی است که. استکار شما مهم   و

مورد استفاده    ری پذ  اسیمق  کارهای  یبرا   یعیبه طور طب  توانیرا م  یمعمار  یاز الگوها  یبرخ  :. به عنوان مثالباشندمیبرنامه  
 .قرار داد

 :  حفظ کیفیت و کارایی

توسعه    تیفیک  یهایژگی مواجه شود. با توجه به و  یفیبا مشکالت ک  دی ساز یکه م  یشنیکیاحتمال وجود دارد که هر اپل  نی ا 
 کمک کند.  ییحال حفظ کارا   نیو در ع  تیفیحداقل رساندن مشکالت ک  به  تواندیم  یمعمار  یالگو  کی افزار شما، انتخاب  نرم

 :یارائه چابک

و حت  ینرم افزار  یهااست که برنامه یعیطب شوند.    یمتعدد  راتییدستخوش تغ د،یپس از تول  یدر طول توسعه نرم افزار 
 کند.در آینده را فراهم میبرنامه  و کارایی بدون دردسر   کیفیتنرم افزار،   ساختار کلی  برای  یز ی برنامه ر   ن،ی بنابرا 

 :مسئله  حل

  گاندهند  توسعه  ،یمعمار  در کناردهد.  یمارائه را  آن   یا راز نحوه عملکرد برنامه و اج  چشم اندازینرم افزار    یمعمار  یز ی ر   برنامه
 د.نکن  پیاده سازی  ندهی در آهای احتمالی  و خطا  دهیچیپ   یندهای حل فرآ  یرا برا   هاوهیش  نی بهتر   دنتوانیم

 :یبهره ور شی افزا 

وجود   یاستاندارد خاصو  اصول   دی برنامه دارد، با ای   یسی زبان برنامه نو کی که فرد در مورد   یها و دانشنظر از مهارت  صرف
نرخ بهره  ن،ی . عالوه بر ا نمایند  تعیینپروژه را   تیند سرعت وضعنتوا یم  هامناسب، شرکت  یالگو کی داشته باشد. با وجود 

 .ابدیبهبود م  یمعمار  یالگو  با  یور

 نتیجه گیری

کند تا یکمک م  افرادبه   نرم افزار  طراحیدهد. یرا نشان م  ستمیس یمربوط به ساختار و رفتار کل  ینرم افزار طراح یمعمار
 کی  .ابدی یدست م  تیدر دسترس بودن و امن  ر،ییتغ  تیقابل  :مانند  یاساس  ی هاتیفیبه ک  ستمیکه چگونه س  متوجه شوند
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مستمر    توسعه و تکامل  شود،یم  یبانیپشت  (Agile architecture) چابک  یمعمار  یهاوهیکه توسط ش  ،ثروافزار منرم  یمعمار
  یها ت ی ف ی به ک  یابی دست  یو روابط متقابل برا   یعناصر معمار  یساز  شامل مستند  یاقدامات   نی. چنسازدیم  ری پذ  را امکان  ستمیس
  ستمیدر زمان و تکامل س ییصرفه جو  ،باکیفیت   انجام شوند، محصول  یها به درستوهیش  نی ا   تمام  که  یهنگام است.  یدیکل

 سازند.یممکن م ا مقرون به صرفه ر
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