
فصل هفتم
اصول و قواعد طراحی نرم افزار
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راهبردهاي مدل سازي نیازمندي ها 
افزار نرم مهندسی و افزار نرم طراحی■
 فزارا نرم طراحی افزار، نرم نیازهاي تعیین و تحلیل از پس و آغاز در■

 می انجام آزمون و برنامه تولید طراحی، یعنی فعالیت سه انجام با
.شود

 را زمال اطالعات قبل، بخش در شده عنوان تحلیل مدل عناصر از یک هر■
.آورند می فراهم طراحی مدل چهار ایجاد در
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راهبردهاي مدل سازي نیازمندي ها 
افزار نرم مهندسی و افزار نرم طراحی■
 به را تحلیل مدل در تولیدشده اي داده مدل ،ها داده طراحی■

 و اشیا .کند می تبدیل افزار نرم اجراي در الزم اي داده ساختارهاي
 محتواي و هاموجودیت ارتباط نمودار در ها دادهشدة تعیین روابط

 را ها داده طراحی فعالیت مبناي ها، داده فرهنگ در اي داده مشروح
 طراحی با است ممکن هاداده طراحیاز بخشی .کنند می فراهم

 با همراه ها داده تر جزئی طراحی البته .شود همراه افزارنرم معماري
.گیرد می صورتافزار نرم هاي مؤلفه از یک هر طراحی

3



راهبردهاي مدل سازي نیازمندي ها 
افزار نرم مهندسی و افزار نرم طراحی■
 می ینتعی را افزاري نرم هاي مؤلفه اصلی عناصر بین رابطۀ ،معماري طراحی■

 و سیستمهاي نیاز تحقق در کاررفته به "طراحی الگوهاي" رابطۀ یعنی کند،
 می تدوین معماري طراحی الگوهاي اجراي شیوة بر مؤثر هايمحدودیت

.شود
 فراديا و مها سیست با مافزار نر ارتباط نحوة کنندة توصیف ،واسط طراحی■

.برند می کار به را آن و داشته تعامل آن با که است
 رویه فتوصی به را افزار نرم معماري ساختاري عناصر ،)پیمانه( مؤلفه طراحی■

 ،STD از آمده دست به اطالعات .کند می تبدیل افزاري نرم مؤلفۀ اي
CSPEC و PSPEC، روند می شمار به مولفه طراحی اساس و پایه.
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راهبردهاي مدل سازي نیازمندي ها 
افزار نرم طراحی مدل به تحلیل مدل برگرداندن■
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راهبردهاي مدل سازي نیازمندي ها 
 "فیتکی" یعنی کلمه یک با تنها را افزار نرم طراحی اهمیت■

 یتکیف آن طی که است روندي طراحی .کرد بیان توان می
 نهنمو طراحی، .یابد می بهبود افزار، نرم مهندسی فرایند
 تند،هس ارزیابی قابل کیفی لحاظ از که را افزار نرم از هایی

 هواسط به که است راهی تنها این .دهد می قرار ما اختیار در
 به را مشتري هاي خواسته و نیازها درست شکل توانیم می آن
.کنیم تبدیل سیستم یا افزاري نرم محصول یک
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راهبردهاي مدل سازي نیازمندي ها 
 آن موجب به که است تکراري فرایندي افزار نرم طراحی■

  یک به تبدیل افزار، نرم ساخت براي ها ضرورت و نیازها
 از یکل دید یک طراحی ابتدا، در .شوند می "نقشه یا طرح"

 با .دهد می نشان انتزاع از باالیی سطح در را افزار نرم
 یاربس سطوح در طرحی نمایش طراحی، در پاالیش و تکرار
 تیابیدس براي سطوح این .شود می حاصل انتزاع از تر پایین

.بود خواهند کار مالك ردیابی، قابل نیازهاي به
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راهبردهاي مدل سازي نیازمندي ها 
خوب طراحی یک کیفیت ارزیابی معیارهاي■
 که شود متقسی اجزایی به منطقی طور به باید افزار نرم یعنی باشد؛ اي پیمانه باید طراحی■

.دهند انجام را خاصی فرعی و اصلی اعمال
.شدبا دربرداشته را ها پیمانه و ها واسط معماري، ها، داده از ییمجزا هاي نمایش باید طراحی■
 از و بوده مناسب اشیا سازي پیاده براي که شود اي داده ساختارهاي به منجر باید طراحی■

.شوند ناشی ها داده تشخیص قابل الگوهاي
.دهند نمایش را کاربردي مستقل خصوصیات که شود منتهی اجزایی به باید طراحی■
 می ارجیخ محیط و ها پیمانه بین روابط پیچیدگی از که شود ختم هایی واسط به باید طراحی■

.کاهند
 اثناي در هآمد دست به اطالعات از استفاده با تکرار قابل شیوة یک کاربرد حاصل باید طراحی■

.باشد افزاري نرم نیازهاي تحلیل
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گانه 9قواعد طراحی 
انتزاع■
 می مطرح یزن زیادي انتزاع سطوح باشیم، اي پیمانه حل راه دنبال به مسئله هر براي وقتی■

 به و لهمسئ محیط در رایج زبان کارگیري به با حل راه انتزاع، سطح باالترین در .شوند
 اي رویه تربیش گرایش و گیري جهت انتزاع، تر پایین سطوح در .شود می بیان کلی صورت

.است
 و اي ادهد اي، رویه هاي انتزاع تا کنیم می تالش انتزاع، مختلف سطوح در روي پیش حین■

.شوند ایجاد کنترلی
.دارد محدودي و خاص عملکرد که هاست دستورالعمل از مشخصی توالی اي رویه انتزاع–
.دکن می توصیف را اي داده شیء یک که است نام با هاي داده از اي مجموعه اي داده انتزاع–
 انندهم .رود می کار به افزار نرم طراحی در که است انتزاعی شکل سومین کنترلی انتزاع–

 ردنک مشخص بدون برنامه کنترل مکانیزم بر کنترلی انتزاع اي، داده و اي رویه انتزاع
.دارد اشاره داخلی جزئیات
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گانه 9قواعد طراحی 
پاالیش■

 متوالی یپاالیش سطوح با برنامه .است پایین به باال طراحی راهبرد یک گام به گام پاالیش
 توسعۀ ی،نویس برنامه زبان دستورات به دستیابی زمان تا .یابد می توسعه اي، رویه جزئیات

.گیرد یم صورت گام به گام اي شیوه طی )اي رویه انتزاع( عملکردها تجزیۀ با مراتب سلسله

اي پیمانه■
 با رپذی نشانی اجزاي به افزار نرم آن در که است اي پیمانه وقتی افزار، نرم یک معماري

 و یکپارچه ئله،مس نیازهاي رفع براي سپس و باشد شده تقسیم "ها پیمانه" نام به جداگانه اسامی
 می افزایش رافزا نرم هزینه کل درنهایت و یکپارچگی هزینه ها پیمانه افزایش با .شوند مجتمع

 صورت به عموما و مهم افزار نرم طراحی در مطلوب هاي پیمانه تعداد تعیین بنابراین .یابد
.گیرد می صورت تجربه اساس بر و شهودي
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گانه 9قواعد طراحی 
اي پیمانه■

افزار نرم هزینۀ و شدن پیمانه

11



گانه 9قواعد طراحی 
اي پیمانه■

Meyer عریفت در آن توانایی اساس بر و طراحی شیوة یک ارزیابی در را معیار پنج 
:کند می معرفی اي پیمانه مؤثر سیستم یک
)کل پیچیدگی کاهش( اي پیمانه پذیري تجزیه■
)مجدد استفاده قابلیت با هایی پیمانه از استفاده( ايپیمانه ترکیب قابلیت■
)تغییر قابل و مستقل پیمانه( ايپیمانه درك قابلیت■
)توسعه قابلیت( اي پیمانه پایداري■
)خطا انتشار عدم قابلیت( اي پیمانه حفاظت■
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گانه 9قواعد طراحی 
افزار نرم معماري■

 ذهنی یکپارچگی ایجاد هايراه و افزارنرم کلی ساختار" به افزار نرم معماري
  .کند می اشاره "ساختار این طریق از سیستم

 رنامهب اجزاي مراتبی سلسله ساختار :از است عبارت خود شکلترین ساده در معماري
دمور اجزا این توسط که هایی داده ساختار و اجزا این ارتباط شیوة ،)ها پیمانه(

 .گیرند می قرار استفاده
.شود استخراج نیاز مدل از باید افزار نرم معماري
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گانه 9قواعد طراحی 
هابرنامه در کنترل مراتب سلسله■
  برنامه ياجزا سازماندهی بیانگر دارد، نام نیز "برنامه ساختار" که "کنترل مراتب سلسله"
 تعریف ارتباط این در زیر مفهوم دو .دارد داللتنیز کنترل مراتب سلسله بر و بوده )ها پیمانه(

:شوندمی
 دیگر هاي پیمان توسط مستقیماً که است هایی پیمانه تعداد مقیاس خروجی توان–

.شوند می کنترل
 مستقیم طور به را خاص پیمانۀ یک که است هاییپیمانه تعداد بیانگر ورودي توان–

.کنندمی کنترل
:شودمی بیان زیر شیوة به ها پیمانه میان کنترلی رابطۀ–

 پیمانۀ سبرعک و دارد نام حاکم پیمانۀ کند، می کنترل را دیگري پیمانۀ که اي پیمانه
.شود مینامیده شده کنترل پیمانۀ دیگر، پیمانۀ کنترل تحت
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گانه 9قواعد طراحی 
هابرنامه در کنترل مراتب سلسله■
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گانه 9قواعد طراحی 
ساختاري تجزیۀ■

 صورت به مه را، برنامه ساختار توان می باشد، مراتبی سلسله سیستم، یک معماري سبک اگر
 راتبم سلسله جداگانۀ هاي شاخه افقی، افراز .کرد افراز و تجزیه عمودي طور به هم و افقی

 سایۀ با که لیکنتر هاي پیمانه .کند می تعیین برنامه اصلی وظایف از یک هر براي را اي پیمانه
 یم کار به ها آن اجراي و وظایف بین ارتباط هماهنگی براي اند، شده داده نشان تر تیره

 فرایند اغلب که( هاداده تبدیل و تغییر ورودي، بخشسه افقی، افراز شیوة ترین ساده .روند
.کند می تعیین را خروجی و )دارد نام

 دارد متريک پیچیدگی تغییرات، اعمال شوند، می جدا یکدیگر از اصلی کارکردهاي ازآنجاکه
 افراز منفی، جنبۀ از .شود می انجام تر راحتجانبی، تأثیرات بدون سیستم توسعۀ و بسط و

 ردشگ کلی کنترل و کرده عبور پیمانه هاي واسط از بیشتري هاي داده شودمی باعث افقی
.شود پیچیده و دشواربرنامه

16



گانه 9قواعد طراحی 
افقی افراز – ساختاري تجزیۀ■
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گانه 9قواعد طراحی 
ساختاري تجزیۀ■

 تصمیم( کنترل توزیع پیشنهاد شود، می نامیده نیز فاکتورگیري که عمودي افراز
 توابع ایدب باال سطح هاي پیمانه .کند می پایین به باال از صورت به را کارها و )گیري
 طحس هاي پیمانه .دهند انجام را کمتري واقعی پردازش کار و کنند اجرا را کنترل
شوند می نامیده کارگر هاي پیمانه و هستند ها پردازش اجراي متولی پایین
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گانه 9قواعد طراحی 
ها داده ساختمان■

 .هاست داده جداگانۀ عناصر میان منطقی رابطۀ نمایش ها، داده ساختار
 ارساخت داشت، خواهد تأثیر اي رویه نهایی طراحی بر اطالعات ساختار که ازآنجا

.دارد اهمیت افزار نرم معماري نمایش در برنامه ساختار اندازة به ها داده
 و صالات میزان دستیابی، هاي روش سازماندهی، نحوه کنندة تعیین ها داده ساختار 

.است اطالعات پردازش مختلف هاي راه
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گانه 9قواعد طراحی 
افزار نرم هاي پردازش■

 صمیماتت و ها پردازش توالی به توجه بدون را کنترل مراتب سلسله برنامه، ساختار
.کند می تعیین

.دارد تأکید جداگانه طور به پیمانه هر پردازشی جزئیات بر افزار نرم رویۀ 
 گیري، متصمی دقیق نقاط رویدادها، توالی جمله از پردازش دقیق مشخصه باید رویه

.دهد ارائه را اي داده ساختار /سازماندهی حتی و تکراري اعمال
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گانه 9قواعد طراحی 
اطالعات کردن پنهان■

:ندک می مطرح افزار نرم طراح هر براي را اساسی سؤال یک بودن، اي پیمانه مفهوم
 تجزیه را يافزار نرم حل راه یک چگونه ها، پیمانه مجموعۀ بهترین به دستیابی براي «

»کنیم؟
 یماتتصم ها، پیمانه مشخصۀ وجه" که است آن بیانگر اطالعات سازي پنهان اصل

."سازد می مخفی دیگر هاي پیمانه از را هرپیمانه که است طراحی
 و رویه( اطالعات که شوند مشخص و طراحی طوري باید ها پیمانه دیگر، عبارتی به

 یازن اطالعاتی چنین به که دیگري هاي پیمانه براي پیمانه هر در موجود )ها داده
.نباشند دسترسی قابل ندارند،
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فصل هشتم
طراحی معماري نرم افزار
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چرا معماري؟
 می قادر را افزار نرم مهندس که است نمودي افزار نرم یک معماري■

:کند
.ندک تحلیل شده، بیان هاي نیاز کردن مرتفع در را طرح تأثیر میزان–
 سانآ نسبتاً هنوز طرح تغییر که اي مرحله در را جایگزین هاي معماري–

.کند بررسی است،
.دهد کاهش را افزار نرم ساخت به مربوط خطرات–

 معماري طراحی و معماري اي داده مؤلفه نمایش باعث داده طراحی■
 اطارتب و ها آن خواص ،افزار نرم هاي مؤلفه ساختار نمایش تمرکز بر

دارد قرار ها آن بین

23



طراحی داده ها
 گرفیش تأثیر ها داده معماري کاربردي، هاي برنامه از بسیاري در■

 اینبنابر کند؛ پردازش را آن باید که دارد افزار نرم معماري بر
:اي داده مدل
 توسعه را اي داده انتزاعات از هاي مجموع و کرده پاالیش را اي داده اشیاي–

.دهد می
 می سازي پیاده اي داده ساختمان چند یا یک عنوان به را اي داده اشیاي صفات–

.کند
.وندش می بازنگري مناسب هاي ارتباط از اطمینان براي اي داده هاي ساختمان–
.شود می سازي ساده ممکن حد تا ها داده ساختمان–
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سبک هاي معماري نرم افزار
Data(ها داده مخزن بر مبتنی معماري■ Store Architecture(

 به که اجزایی دیگر توسط اغلب و دارد قرار معماري این مرکز در اي داده مخزن یک
 ،دهند می انجام مخزن مورد در را اصالحی دیگر کارهاي یا حذف افزودن، سازي، هنگام

.است دسترسی قابل
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سبک هاي معماري نرم افزار
Data(ها داده جریان بر مبتنی معماري■ Flow Architecture(

 اياجر طریق از ورودي هاي داده است قرار که شود می گرفته کار به وقتی معماري این
.شوند تبدیل خروجی ههاي داد به تغییرات، اعمال و محاسباتیهاي پردازش سري یک
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سبک هاي معماري نرم افزار
Object-oriented(گرا شیء هاي معماري■ Architecture(

 مورد ها داده رتغیی براي باید که هستند عملیاتی و ها داده دربرگیرندة سیستم یک اجزاي
.شود می حاصل هاپیام عبور طریق از اجزا بین هماهنگیو ارتباط .گیرند قرار استفاده

Layered( اي الیه هاي معماري■ Architecture(
 طور به که یابند می دستعملیاتی به کدام هر که اند شده تعریف مختلف الیۀ تعدادي
 .شوند می تر نزدیک ماشین دستورات مجموعه به اي گسترده
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افزارنگاشت نیازها به معماري نرم
 رفیمع داده جریان بر مبتنی طراحی روش یک عنوان به اغلب یافته ساخت طراحی■

نرم معماري به دادهجریان نمودار از راحتی به توان می آن کمک به زیرا شود؛ می
 شش فرایند یک انجام با برنامه ساختار به هاداده جریان از گذار .یافت دست افزار

:گیرد می صورت زیر اي مرحله
اطالعات جریان نوع تعیین–
جریان مرز کردن مشخص–
برنامه ساختمان به داده جریان نمودار نگاشت–
کنترل مراتب سلسله تعیین–
طراحی قواعد و اصول معیارها، از استفاده با حاصل معماري بازنگري و پاالیش–
نهایی معماري تدوین و توصیف–
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فصل نهم
طراحی واسط کاربر
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انواع طراحی واسط
افزار نرم اجزاي بین واسط طراحی■
 و تولیدکنندگان سایر و افزار نرم بین ها واسط طراحی■

)ارجیخ اشیاي یعنی( انسانی غیر اطالعات کنندگان مصرف
رایانه و )کاربر یعنی( انسان بین واسط طراحی■

 اسطو طراحی یعنی ها واسط طراحی مقولۀ سومین بر صرفاً فصل این در
.داشت خواهیم توجه کاربر
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Mendalقواعد طالیی 

 کاربر واسط طراحی اصول Mendal از ايمجموعه عنوان به عمالً طالیی، قوانین این
.کنند می هدایت را افزاري نرم هايواسط طراحی مهم فعالیت که هستند مطرح

کاربربه کنترل واگذاري■
 غیر مالاع به مجبور را کاربر که نحوي به تعاملی هاي شیوه تعیین–

نکند نامطلوب یا ضروري
کاربر با ارتباط در پذیر انعطاف تعامل ایجاد–
برکار با تعامل در )بازگشت( سازي خنثی و وقفه ایجاد امکان–
عادي کاربران دید از داخلی فنی موارد کردن مخفی–
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Mendalقواعد طالیی 

کاربر حافظۀ بار از کاستن■
مدت کوتاه حافظۀ در بار کاهش–
دار معنی هاي گزیده پیش ایجاد–
شهودي برهاي میان تعیین–
تدریجی اي شیوه به اطالعات آشکارسازي–
 راستوا واقعی جهان استعارة اساس بر باید واسط بصري طرح–

.باشد
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Mendalقواعد طالیی 

واسط سازگارسازي■
کاربر توسط یدار معن بافت یک در فعلی عمل دادن قرار–
کاربردي ههاي برنام خانوادة در ثبات حفظ–
 دوجو به کاربر در را انتظاراتی پیشین تعاملی هاي مدل اگر–

 انجام از ندارید اي کننده قانع دلیل که زمانی تا اند، آورده
.کنید خودداري تغییرات
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طراحی واسط کاربر
واسط طراحی هاي مدل■

· .کند می ایجاد را طراحی مدل افزار نرم مهندس–

 یینتع را کاربر مدل )افزار نرم مهندس یا( انسانی فاکتورهاي مهندس–
.کند می

 به را رکارب ذهنی مدل غالباً که سازد می ذهنی تصویر یک نهایی کاربر–
.آورد می وجود

.ندکن می ایجاد سیستم تصویر یک نیز سیستم کنندگان پیاده–
 .اشندب داشته یکدیگر با اي مالحظه قابل هاي تفاوت ها، مدل این از یک هر است ممکن

 واسط از سازگار و منسجم نمایش یک آوردن دست به و اختالفات رفع واسط، طراح نقش
.هاست
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فرایند طراحی واسط کاربر
 و تاس تکراري فرایند یک کاربر، هاي واسط طراحی فرایند■

 طراحی روند .است ارائه قابل حلزونی، مدل از استفاده با
:است زیر مجزاي فعالیت چهار شامل کاربر واسط

سازي مدل و محیط وظایف، کاربر، نیازهاي تحلیل■
واسط طراحی■
واسط ساخت و سازي پیاده■
واسط اعتبارسنجی■
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مسایل طراحی واسط ها
 معمول مسئله چهار کاربر، واسط طراحی تکمیل حین در■

 آن به دبای که شوند می تلقی سطحی همیشه تقریباً طراحی
:کرد توجه ها
سیستم پاسخگویی زمان–
کاربر کمکی تسهیالت–
اطالعات خطاگردانی–
فرمان گذاري برچسب–
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ابزارهاي پیاده سازي واسط ها
 و واسط طراحی ابزارهاي انواع افزاري، نرم هاي واسط طراحی تکراري روش انجام براي■

 )UIDS( کاربر واسط توسعه سیستم عنوان با ابزارها این .دارند وجود اولیه نمونۀ ساخت
 زیر ردموا براي راهکاري افزاري، نرم هاي مؤلفه از استفاده با سیستم این .شوند می نامیده
:آورد می فراهم
)کلید صفحه یا ماوس مثل( ورودي هاي دستگاه مدیریت–
کاربر ورودي سنجی اعتبار–
خطا هاي پیام نمایش و خطا کنترل–
)خودکار ورودي بازتاب مثل( بازخورد آوردن فراهم–
  پیغام و راهنما آوردن فراهم–
ها پنجره داخل در حرکت فیلدها، و ها پنجره کنترل–
· واسط و کاربردي افزار نرم میان ارتباط برقراري–

· واسط مدیریت عملکردهاي از کاربردي برنامه کردن جدا–
واسط کردن سفارشی به کاربر کردن مجاز–
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ارزیابی طراحی واسط
 ،طراحی اولیۀ هاي بررسی هنگام را ارزیابی معیارهاي از برخی■

:کرد اعمال توان می
 میزان بیانگر ،آن واسط و سیستم مکتوب مشخصات پیچیدگی و طول–

· .است سیستم کاربران توسط الزم یادگیري

 دهندة اننش ،کار هر در اعمال میانگین و کاربر شدة تعیین وظایف تعداد–
· .است سیستم کلی کارایی و محاوره زمان

 ینتعی طراحی مدل در که سیستم هاي وضعیت و وظایف اعمال، تعداد–
· .دارد داللت سیستم کاربران حافظۀ بار به ،شده

 بیانگر کل در ،خطاگردانی و کمکی امکانات واسط، ارتباط روش–
.است کاربر سوي از پذیرش میزان و واسط پیچیدگی

38


