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  افزار ها جهت آزمون معماري نرم معرفي روشي مبتني بر نيازمندي
  سيدمهران شرفي

  
   

هاي متداول مبتني بر سناريو در  در اين مقاله ضمن معرفي روش :چكيده
متفاوتي براي افزار و بيان نقاط ضعف و قوت آنها، رويكرد  ارزيابي معماري نرم

كالت تهديدكننده پيشنهادي مش روش در .شود مي ارائه معماري نقايص شناسايي
هاي احتمالي كه  شوند و با تحليل نقص داران فهرست مي سيستم توسط سهام

توانند مسبب بروز آن مشكالت باشند، خطاهاي موجود در سطوح مختلف به  مي
نتايج به كارگيري عملي روش . گردند افزار كشف مي سطح معماري نرم ويژه در

هايي كه  در آشكارنمودن نقصتواند  دهد كه اين روش مي پيشنهادي نشان مي
لذا از . هاي ديگر مصون مانده باشند، مؤثر باشد تأثير روش ممكن است از حوزه

در  يليتكم هيرو كعنوان ي و هم به يآزمون معمار يهم برا توان اين روش مي
 يو اصالح معمار صينقا افزار جهت شناسايي معماري نرم هاي ارزيابي كنار روش

روش پيشنهادي و اجزاي آن در يك قالب سيستماتيك معرفي . استفاده نمود
  .گردد آن بر روي يك سيستم واقعي ارائه مي كارگيريه بشده و نتايج 

  
  .افزار، مشكل، نقص معماري، ارزيابي مبتني بر سناريو معماري نرم :كليد واژه

  قدمهم - 1
 يمهندس يها شاخه نتري از مهم يكافزار امروزه به عنوان ي نرم يمعمار

 يدگيچيپ تيريجهت مد افزار مطرح است كه شامل رويكردهايي نرم
 يها عبارت است از مؤلفه فافزار بنا به تعري منر يمعمار. باشد يافزار م نرم
 يرونيب ياه ها و رفتار مؤلفه نيافزار، اتصاالت ب دهنده نرم ليتشك ياصل

به دنبال خواهد داشت متأثر  ستميكه طراحي كالن س يفيابعاد ك. ها مؤلفه
تواند  يم يمعمار گريبه عبارت د. ها و اتصاالت است مؤلفه بينحوه ترك از

امروزه ثابت شده كه . افزار باشد نرم يفيبه صفات ك يابيمانع دست ايعامل 
دارد كه در  يماتيتصم به ياديز يوابستگ يفيك يژگيو كيبه  يابيدست

 كي يبرا 1به عنوان مثال اگر فاكتور كارايي. شود گرفته مي يسطح معمار
ها و زمان  مؤلفه نيافزار، ارتباط ب نرم يساختار كل ،مهم باشد ستميس

شوند  يطراح يا به گونه ديبا يمواز هاي مؤلفه ايهر مؤلفه و  يده سسروي
 ستميس كي يبرا رييتغ تيقابل اگر مثالً اي ،ندينما نيرا تأم ازين نيكه ا

 ياديز تيها از اهم مؤلفه يمحصورساز تيمهم باشد، توجه به خاص
به  يرسد دسترس يكه به نظر م ياتياز خصوص يبعض يحت .برخوردار است

امروزه ثابت شده  ،2يكاربر تيباشد مانند قابل يارتباط با معمار يآنها ب
 هاي مؤلفه يمثال طراح عنوان به .دارد يبا معمار مياست كه ارتباط مستق

 تيقابل تييا امكان لغو عمليات كه در تقو و 3كننده استثنائات رفع و رجوع
  ].1[ روند يبه شمار م يمعمار ماتيمؤثر هستند از تصم يكاربر

را دارند كه به  تيقابل نيافزار ا نرم يمعمار فاتيتوص گريد ياز سو
 يابيارز. نمود ينيب شير را پافزا نرم يفيك هاي يژگيتوان و يكمك آنها م

 
 1391 ماه مهر 17تاريخ  و دردريافت  1390آذر ماه  16 قاله در تاريخاين م
  .شد بازنگري

دانشكده مهندسي كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد،  ،سيدمهران شرفي
  .(email: mehran_sharafi@iaun.ac.ir)اصفهان، 

1. Performance 
2. Usability 
3. Exception Handler 

زودتر از  يليرا خ صيامكان كشف نقا كه نيا ليافزار به دل نرم يمعمار
در  راتيتعم اديز هاي نهيدهد از صرف هز يافزار م نرم يساز ادهيمرحله پ
حاصل از  جياز نتا. كند يم يريافزار جلوگ نرم اتيچرخه ح انتهاييمراحل 

پس از  اوالً. نمود برداري بهره يجوانب مختلف توان از يم يمعمار يابيارز
به  ييدر جوابگو يمعمار يتوان در خصوص توانمند يم يمعمار يابيارز
چند  ايدو  اگر اًيثان، قضاوت نمود يمند فهيوظ ريو غ مندي فهيوظ يازهاين

تر  مناسب نهيتوان گز يقرار گرفته باشند م يابيمورد ارز ديكاند يمعمار
اعمال  يبرا ييراهكارها مفروض را انتخاب نمود و ثالثاً ستميس يبرا
آشكار  ستميس يازهايآن با ن شتريبه منظور انطباق ب يدر معمار راتييتغ
  ].2[ گردد يم

حائز  اريبس يموضوع يدر معمار ريياعمال تغ ايو  يمعمار هياول يطراح
از جمله مهارت و تجربه معمار  يمختلف ياست و به پارامترها تياهم

 كيافزار با هم در تضاد هستند و  نرم يفيك هاي يژگياكثر و. دارد يبستگ
مؤثر است ممكن است  يفيك يژگيو كي تيكه در تقو يمعمار ميتصم

  يكي ). 4پذيري دسترسي و ييكارا مثالً(شود  گريد يژگيو فيعباعث تض
افزار روش  معماري نرم هاي سيستماتيك طراحي ترين روش از معروف

5ADD ]1 [است .ADD افزار  يافته روش ديگر توليد نرم توان توسعه را مي
داراي مراحل مختلفي است كه  RUP]. 1[ قلمداد كرد] 6RUP ]3مانند 

آن، ادامه كار در شوند و پس از  معماري منتهي مي يبه طراحي سطح باال
در اين  ADDكار بردن  به. شود سازي دنبال مي طراحي تفصيلي و پياده

بخشد و به آن فرم  فرايند، مراحل مربوط به طراحي سطح باال را ارتقا مي
 ،يفيك هاي يژگياست كه در آن و يروش ADD]. 3[دهد  سيستماتيك مي

  .افزار هستند نرم يمعمار جاديا تاًها و نهاي ماژول هيزكننده نحوه تج نييتع
 خصوص مشتريو به داران پروژه  است كه سهام نينكته مطرح ا
دامنه خاص اطالع  كيدر  يفيك يژگيو كي يواقع يهستند كه از معنا

 يها خواسته ديبا يمعمار يابيارز ايو  يطراح هاي روش. الزم را دارند
 نيا ريقرار دهند چون در غ يفيك هاي يژگيو فيتعر داران را مبناي سهام

اتخاذ گردد كه انطباق الزم را با نظرات  يماتيممكن است تصم ورتص
داران به آن  را كه سهام ستمداران نداشته باشد و ابعاد حساس سي سهام

 يابيارز هاي روش شتردر بي. به طور كامل پوشش ندهد ،وقوف الزم دارند
و  ]7ATAM ]4هاي مبتني بر سناريو مانند  روش مخصوصاً يمعمار

8CBAM ]5 [و ]تعريف و  ندداران در فراي شده است نظر سهام يسع] 6
داران در  استفاده از نظر سهام. لحاظ گردد يفيك هاي يژگيو شيپاال

هاي  ترين خصوصيت روش هاي كيفي، مهم تعريف و پااليش ويژگي
تر و ايجاد درك  به وجود آمدن تعريف واضحمذكور است كه باعث 

داران  ازنده و ديگر سهامهاي كيفي بين اعضاي تيم س مشتركي از ويژگي
اما با وجود . نمايد گردد و موفقيت سيستم را تا حدود زيادي تضمين مي مي

 
4. Availability 
5. Attribute - Driven Design 
6. Rational Unified Process 
7. Architecture Trade - off Analysis Method 
8. Cost - Benefit Analysis Method 
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 ،اند افزار ارائه شده هاي زيادي در ارزيابي معماري نرم كه تاكنون روش اين
هاي كيفي به  ها، در تعريف ويژگي به اتفاق روشدر اكثريت قريب 

شود اما كمتر روشي وجود دارد كه به  مي هي پروژه توج"بايدها"
به عبارت . پرداخته باشد ،يي كه الزم است از آنها اجتناب شود"نبايدها"

مين ويژگي كيفي در سيستم أديگر تحليل مشكالت ناشي از عدم ت
هاي  تر نيازمندي متفاوت و مكملي براي شناسايي دقيق 1تواند ديد مي

در كمتر روشي به اين رويكرد  بدهد كه ستمكيفي به معمار و طراحان سي
  .توجه شده است

داران ابعاد  شود كه در آن با نظر سهام يم يمعرف يزميمقاله مكان نيدر ا
 شده و به ييشناسا تيبر حسب اولو ستمحساس و مشكالت بالقوه سي

 نيبد. رديگ يمعمار قرار م اريدر اخت ياصالح معمار و يابيارز عنوان مبناي
اتخاذ  ستميابعاد حساس س نيمأدر جهت ت يمعمار ماتيتصم هيكل بيترت
 هياز رو. ديآ ياز بودجه و زمان به عمل م نهيگردند و استفاده به يم

 هيرو كعنوان ي و هم به يمعمار يابيارز يتوان هم برا يپيشنهادي م
ادامه . استفاده نمود يو اصالح معمار صينقا ييجهت شناسا يليتكم

به  2در بخش : اند شده يسازمانده ليمقاله به صورت ذ نيمطالب ا
شود و نقاط ضعف  يپرداخته م يمعمار يابيارز نهيشده در زم نجاما كارهاي

ضمن بحث در مورد ضرورت  3در بخش . گردد يم يابيو قوت آنها ارز
هاي  هاي موجود، ديدگاه متفاوتي براي ارتقاي روش بازنگري در روش
 5 و در بخش يمعرف ينهادشيپ هروي 4در بخش . شود موجود مطرح مي

به  6بخش . گردد يارائه م ينمونه مطالعات كيبر  هيرو يريارگكه ب جينتا
  .گيري و كارهاي آينده اختصاص دارد نتيجه

  شده انجام كارهاي - 2
از  اند، بعضي ارائه شده يمعمار يابيدر ارز ياديز هاي تا كنون روش

استفاده  يمعمار فيتوص يبرا يرسم كامالً هاي ها از مدل روش نيا
 اي يفيك يژگيو كي ييآزما يراست اي يابيجهت ارز يا هاند و روي دهكر
هاي  مرور جامعي بر روش] 10[در ]). 9[تا ] 7([اند  ارائه نموده يمند فهيوظ
افزار و مقايسه آنها  شده در توصيف و ارزيابي معماري نرم استفاده ميرس

وجود دارند كه از  يگريد يابيارز هاي روش ،در مقابل. صورت گرفته است
اين . هستند ويبر سنار يمبتن يبرخوردارند و برخ يكمتر هاي رسمي جنبه
. هاي رسمي برخوردارند پذيري باالتري نسبت به روش ها از انعطاف روش

شده در اين حوزه و  هاي شناخته در اين بخش به معرفي بعضي از روش
  .شود هاي آنها پرداخته مي ويژگي

  هاي رسمي ديت روشمحدو 1- 2
هاي رسمي اگرچه از مزاياي زيادي از جمله دقت باال برخوردارند  روش

هايي كه در سطوح مختلف طراحي و خصوصاً  گيولي به دليل پيچيد
  هاي رسمي كه بتوانند ابعاد  افزار وجود دارد، ايجاد مدل معماري نرم

و گاهي  ها را پوشش دهند بسيار مشكل و پرهزينه مختلف اين پيچيدگي
توأم چند  يابها به ندرت به ارزي روش نيا اندر مي. غير ممكن خواهد بود

كيفي پرداخته شده است و به مسايل مهم مربوط به تناقض  يژگيو
هايي  محدوديت. شود هاي كيفي و مصالحه بين آنها كمتر توجه مي ويژگي

عث از قبيل فوران فضاي حالت، هزينه باالي يادگيري و به كارگيري با
هاي عملي مورد استقبال  كمتر در حوزه رسمي ايه شده است كه روش

  .افزار واقع شوند مهندسين نرم
  هاي غير رسمي مبتني بر سناريو اگرچه شامل فاكتورهاي  روش

 
1. View 

حدودي غير دقيق و مبتني بر تجربيات سازندگان هستند  غير قطعي و تا
اشته و از اقبال هاي رسمي د پذيري باالتري نسبت به روش اما انعطاف

در ادامه اين بخش به معرفي . هاي كاربردي برخوردارند بهتري در زمينه
شود و به نقاط  معروف در ارزيابي معماري پرداخته مياجمالي چند روش 

هاي مورد بحث، شامل يك روش  روش. گردد ضعف و قوت آنها اشاره مي
 ،ATAMهاي مبتني بر سناريوي  و روش 2FDAFرسمي با عنوان  نيمه

FAAM، SARAH ،CBAM و ALMA هستند.  
2 -2 FDAF 

اي رسمي و هم ه هايي كه در آن سعي شده هم از جنبه يكي از روش
ارائه  يچارچوب FDAF. است] FDAF ]11غير رسمي استفاده شود روش 
را ] 13[ تيو امن] 12[ ييكارا يژگيتوان و يداده است كه به كمك آن م

ها  sub aspectاز  يا كارايي به مجموعه ژگييروش و نيدر ا. دكر يابيارز
 افتهي توسعه UMLشده در  انيب يابتدا معمار FDAFدر. گردد يم ميتقس

 RAPide، Armani، Emilia ،Tromellc يمعمار فيتوص هاي به زبان
و  ييموجود وجوه كارا يگردند تا به كمك ابزارها يم 3تفسير Alloy و
 هاي يژگيو ريتفس يبه چگونگ FDAFدر. محاسبه گردد يمعمار تيامن
 يپروسه اشاره مفصل نيداران در ا دامنه خاص و نقش سهام كيدر  يفيك

 زين 4و موضوع مصالحه يفيك يها يژگينقاط تناقض و نشده است ضمناً
  .مورد بحث قرار نگرفته است

2 -3 ATAM 

ATAM است كه در آن  يمعمار يابيارز هاي روش نتري از جامع يكي
آنها در مرحله  نيمأافزار و ت نرم يفيك هاي يژگيمربوط به و هاي دگييچيپ

 يژگيموضوع پرداختن به چند و. پوشش داده شده است يبه خوب يمعمار
 ATAMاست كه  يل مهميبا در نظر گرفتن تناقضات آنها از مسا يفيك

  .است اختهبه آن پرد
توجه  يفيك هاي يژگيو فيداران در تعر به نظرات سهام ATAMدر 
از درخت  يفيك يازهاياستخراج ن يروش برا نيدر ا. شود يم يخاص

آن  يو سطح بعد utilityآن  شهيشود كه ر ياستفاده م يسودمند
 .قابليت دسترسي است و مانند كارايي، قابليت نگهداري يفيك هاي يژگيو

كارايي به  مثالً ،شوند يم شيپاال ها يژگيو نياداران  سپس با نظر سهام
Data Latency  وTransaction throughput ناي. شود تجزيه مي 

 يبند تيبا اولو بعدرسد و  يم يفيك يوهايتا به سنار ابدي يادامه م شيپاال
 ييشناسا 5ط مخاطرهينقاط حساس، نقاط مصالحه و شرا وهايسنار نيا

  .گردد يدر خصوص آنها اتخاذ م يرمعما ماتيشده و تصم
2 -4 FAAM 

6FAAM ]14 [هاي ستميخانواده س يمعمار يابيجهت ارز يروش 
تمركز  يريپذ توسعه تعامل و تيقابل يفيك يژگياست و بر دو و ياطالعات

 ها هيو رو يرگي اندازه يارهايشامل راهنماها، مع ينديفرا FAAM. دارد
  .دهد يارائه م ياطالعات هاي ستمخانواده سي هم هاي يمعمار يابيجهت ارز
 راتييكردن تغ مشخص يبرا 7رييموارد تغ يروش از الگوها نيدر ا

 
2. Formal Design Analysis Framework 
3. Translate 
4. Trade-Off 
5. Risk 
6. Family - Architecture Assessment Method 
7. Change - Case 
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و  ها ستميخانواده از س كي نيبا توجه به تعامالت الزم ب ياحتمال
 ATAMبا  ياديمشابهت ز FAAM. شود يآنها استفاده م يرپذي توسعه

استفاده  يگروه هاي ستميس يهنوز برا ATAMتفاوت كه  نيدارد با ا
  .است نشده

2 -5 CBAM 

 نهيبر هز شتريشود و ب يآغاز م ATAMبعد از پروسه  روش معموالً نيا
 نيدر ا. متمركز است يمعمار ماتيتصم يبند و سود و موضوعات زمان

تر از آنها  مهم يو حت يفيك هاي يژگيدر زمره و زيو بودجه ن ها نهيروش هز
ها منظور شود و بر سطح عدم  در مصالحه ديگردند كه با محسوب مي

تواند  يروش م نيا. دارد يا ژهيتوجه و زيشده ن انجام هاي نيتخم تقطعي
در مورد منابع موجود  يريگ ميو تصم يابيارز ل،ها در جهت تحلي به سازمان

كه منافع و  يا به گونه ديكمك نما يمعمار هاي يآنها با استراتژ قيو تطب
  .الزم حاصل گردد 1يكارامد

2 -6 ALMA 

و مورد  شد ابداع يتجار ياطالعات هاي ستميس يروش در ابتدا برا نيا
 استفاده شد زيشده ن هيتعب هاي ستميس يبرا استفاده قرار گرفت و بعداً

]14[ .2ALMA يابيارز ياست كه برا ويبر سنار يمبتن ليروش تحل كي 
 هاي يژگيو گرياز د يباشد ول يم ديافزار مف نرم يمعمار يريرپذييتغ يژگيو

اساس  ر،ييتغ يوهايسنار يابيو ارز جاديا. صرف نظر كرده است يفيمهم ك
داده  تياهم يژگيروش به دو و نيدر ا. دهند يم ليروش را تشك نيكار ا

  .سكيديگري برآورد ر و ينگهدار هاي نهيهز ينيب شييكي پ ،شود يم
2 -7 SARAH 

 يمند با بهره] 3SARAH ]15روش  يمعمار يابيارز هاي روش نيدر ب
آنها نقاط  يبند تيو اولو يده شكست و وزن يوهاياز سنار يمند بهره

روش بر  نيا. دينما يكشف م 4قابليت اطمينان را از نظر ستميحساس س
افزار  محاسبه قابليت اطمينان سخت يكه برا] 16[ است 5FMEAاساس 

شكست توسط  يوهايسنار فيتعر ،ن روشيدر ا .شود ياز آن استفاده م
شدند در  فيتعر وهايسنار نيا كه نپس از اي. است كار يمبناداران  سهام

آنها و  تيدر خصوص درجه اهم شود و يدرآورده م 6خطا هاي قالب درخت
 ستميرا متوجه س يشتريب سكافزار كه ري حساس نرم هاي كردن مؤلفهدايپ
روال  كينظر كه  نياز ا SARAHروش . ددگر يقضاوت م ،ندينما يم

 يابرا جهت يافتن مشكالت سيستم محور ارزيداران  بر نظرات سهام يمبتن
  خود 
 دارد اما در هايي دهد به روش پيشنهادي در اين مقاله شباهت يقرار م

SARAH در  يشود و بحث يقابليت اطمينان پرداخته م يژگيفقط به و
روش پيشنهادي به جاي . شود ينم افزار نرم گريد يفيك هاي يژگيمورد و

هاي كيفي را مبناي كار قرار دهد، سعي  يكه تعاريف كالسيك ويژگ اين
خصوصيات  در هر زمينه از را در ارائه مكانيزمي دارد كه نقايص معماري

  .مندي كه باشند كشف نمايد مندي و غير وظيفه وظيفه

 
1. Efficiency 
2. Architecture - Level Modifiability Analysis 
3. Software Architecture Reliability Approach 
4. Reliability 
5. Failure Modes and Effects Analysis Method 
6. Fault Tree 

  موجود هاي روش ارتقاي براي متفاوت ديدگاهي - 3
 يابيارز هاي روش نتري جامع از يكي ATAM طور كه اشاره شد، همان

هاي ارزيابي مبتني بر سناريو از  است و بسياري از روش يمعمار
در مراحل مختلف . نمايند شده در اين روش استفاده مي هاي معرفي مكانيزم

عنوان مثال در  به. شود يم يادداران توجه زي روش به نظر سهام ناي
اختصاص  7طوفان مغزي كه به سناريوهاي ATAMفرايند  هاييانت مراحل

شود كه نيازهاي خود را در قالب  داران خواسته مي سهام اختصاص دارد از
داران با  سناريوها بيان نمايند و سناريوهاي ايجادشده توسط سهام

سناريوهايي كه در فرايند درخت سودمندي ايجاد شده است مقايسه 
تر نيازهاي كيفي و شناسايي  در درك دقيق تواند اين مكانيزم مي. گردد مي

 ATAM هاي اما با وجود همه توانمندي. بسيار مؤثر باشدنقايص احتمالي 
كار ه ب زين ATAMدر كنار  يمكمل هاي روش توان يم رسد يبه نظر م

 شيكه در پاال ينييروال باال به پا. آن را ارتقا دهد ييگرفت كه توانا
 دياز د يفيك ازين يمعنا قيدق افتيدر ودش ياتخاذ م يدرخت سودمند

  .دنماي ميدار را محدود  سهام
قرار داده  Utilityبعد از  Performance گره عنوان مثال وقتي به

   Performanceي ژگيافزار به و معنا است كه ما در نرم نيشود به ا يم
 ازين Performanceبه  قاًياست كه ما شايد دق نيا تياما واقع ميدار ازين

آن را كاربر و  قيدق يكه معنا ميدار ازين يزيچ كيبلكه به  ميندار
و  مدار بروي سراغ نظر سهام ماًيپس بهتر است مستق .دانند يم داران مسها

 گر،يد زيچ اياست  Performanceكه خواست او  ميكن يريگ جهيبعد نت
تواند ما را از  يآن م شيو بعد پاال Performanceچون مبنا قرار دادن 

 يبرا يكه راه مطمئن توان گفت يحداقل م اي و كاربر دور سازد ينظر واقع
 كعنوان مثال در ي به. باشد ينم يفيك يژگيمنظور كاربر از و قيكشف دق

 كيدر كمتر از  ستميس عيسر افتيمنظور كاربر باز ديفرض كن ستميس
است كه بر اساس درخت  نيسؤال ا .پس از توقف آن است قهيدق

از  اي د؟يرس ميموضوع خواه نيبه ا Performanceاز شاخه  ايسودمندي آ
 اصالً ايو  Usabilityاز  يحت اي Availabilityاز  اي Reliabilityشاخه 
شده در ساختار درخت  فيتعر هاي از شاخه كيوجود دارد كه هر  ينيتضم

  مطلب برساند؟ نيما را به ا يسودمند
است كه با  ازين يزميمكان به يمعمار اصالح ايو  يطراح يلذا برا
 هاي داران ديگر، خواسته به كاربر و سهام تري يدادن نقش اساس اختصاص

شوند و سپس در قالب  افتيدر تري قيطور دقه مورد نظر آنها ب يفيك
 يريكارگ هبا ب تاًيگردند و نها ريتفس ازيمورد ن يفيك هاي يژگيو

  .ها اقدام گردد آن خواسته يارضا رهاي مرسوم د تاكتيك
هاي موجود براي شناسايي نيازهاي كيفي  از سوي ديگر در اكثر روش

شود اما كمتر روشي وجود دارد كه به  ي پروژه توجه مي"بايدها"به 
كه نقص در ارضاي يك ويژگي كيفي  حال آن. پرداخته باشد "نبايدها"

در . داران گردد تواند باعث بروز مشكالت و نارضايتي سهام است كه مي
مشكالت بالقوه ناشي از عدم  روش پيشنهادي در اين تحقيق با تحليل

مين ويژگي كيفي در سيستم و كشف نقاط ضعف سيستم، ديد متفاوت و أت
هاي كيفي به  تر و برآورده كردن نيازمندي مكملي براي شناسايي دقيق

ن رويكرد شود كه در كمتر روشي به اي معمار و طراحان سيستم داده مي
  .توجه شده است

روال متفاوت را در جهت درك  كيمقاله  نيدر ا يشنهاديپ هيرو
دهد كه عالوه بر تعيين حدود  داران ارائه مي سهام دياز د يفيك هاي يژگيو
 

7. Brainstorming Scenarios 
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نيز را  ستمينقاط حساس س صهاي كيفي، تشخي هاي ويژگي و مشخصه
مار در تواند به مع شناسايي نقاط حساس سيستم مي. سازد ميسر مي

تر  معماري و تمركز منابع جهت رفع نقايص مهم هاي ليتبندي فعا اولويت
عنوان بخشي از  طور مستقل و يا بهه توان ب اين روش را مي. ياري رساند

كار برد با ه جهت ارتقاي فاز سناريوهاي طوفان مغزي ب ATAMفرايند 
توان در شناسايي نقايص مربوط به  اين امتياز كه از اين روش مي

  .نيز در سطح معماري استفاده نمود يستممندي س هاي وظيفه ويژگي

  پيشنهادي رويه - 4
براي طراحي . شود در اين قسمت به معرفي رويه پيشنهادي پرداخته مي

حسب نياز،  يك مدل جهت ارزيابي كيفيت سيستم قبل از هر چيز بر
در  Problemو  Error ،Defect ،Fault ،Failureهايي چون  معناي واژه

از آنجايي كه بسياري از محققين مجبور . شوند محدوده بحث مشخص مي
 اند، تا كنون تعاريف مختلف و بعضاً ها بوده به تعريف مجدد اين واژه

لذا براي جلوگيري از تكثر ]. 17[ متناقضي از آنها در تحقيقات وجود دارد
دارد هاي استان االمكان از تعريف شود حتي مفاهيم در اين مقاله سعي مي

IEEE  در رويه پيشنهادي در اين مقاله، دو مفهوم . شوداستفاده ] 18[در
در . 2و ديگري نقص 1يكي مشكل ،گيرد اساسي مورد استفاده قرار مي

  :هايي كه از اين دو مفهوم شده است به قرار زير است تعريف] 18[
شده توسط يك يا  دشواري و يا عدم قطعيت تجربه) الف( :مشكل  

در سيستم در حال چند شخص كه نتيجه وقوع يك ناهنجاري 
  .يك وضعيت نامطلوب كه بايد برطرف شود) ب( و استفاده است

گويي مطلوب به  اشكال در يك محصول كه مانع از پاسخ :نقص  
  .ها شود نيازمندي

تعريفي كه از نقص شده است منطبق با مفهوم مورد نظر در اين مقاله 
شده است كه محدود به اشكاالتي  problemاست اما تعريف باال از واژه 

سيستم در حال "به دليل عبارت (شود  در كاربري سيستم مشاهده مي
از آنجايي كه در رويه پيشنهادي ما واژه مشكل به مفهوم ). "استفاده
داران  شود كه به عدم رضايت هر يك از سهام الق ميتري اط وسيع

را با اندكي  problemتواند مربوط شود لذا در اينجا مفهوم  سيستم مي
نماييم و آن را با  آمده است استفاده مي] 18[نسبت به آنچه در  غييرت

  .كنيم هاي ذيل تشريح مي مثال
وجود آمدن ازدحام در يك منطقه از ه ب": هايي از انواع مشكل مثال

تغيير اطالعات "، "شهر در اثر عملكرد نامطلوب سيستم مديريت ترافيك
اصابت موشك "، ")زمان قابل قبولبيش از (ثانيه تأخير  5كتاب با بيش از 

عدم امكان فروش مجزاي "، "به يك هدف اشتباه در يك سيستم دفاعي
داده مركزي با  اشكال در جايگزيني ماژول پايگاه"، "هاي سيستم مؤلفه

هزينه باالي الزم براي كشف و "، "محصول مشابهي از يك شركت ديگر
صرف "  ،")ساعت فربيش از دو ن(سيستم استنتاج زيررفع يك خطا در 

جهت آموزش يك كارمند با سابقه ) بيش از حد قابل قبول(ماه  2مدت 
  ."فروش تا بتواند كاركردن با سيستم ثبت سفارشات را ياد بگيرد

هزينه و احتمال : نماييم مشكل، دو صفت خاصه تعريف مي براي هر
. هزينه مشكل عبارت است از خسارتي كه به دنبال خواهد داشت. وقوع

هاي عملياتي مختلف  افزار و محيط تواند وابسته به كاربرد نرم هزينه مي
احتمال وقوع . داران مشخص گردد باشد و بايد با استفاده از نظرات سهام

ل، عددي بين صفر و يك است كه احتمال بروز آن مشكل را بيان مشك
 

1. Problem 
2. Defect 

كارگيري رويه پيشنهادي، احتماالت وقوع مشكالت به ه با ب. دارد مي
  .يابند تدريج كاهش مي

  نتيجه وجود حداقل يك نقص   طور كه ذكر گرديد هر مشكل، همان
مشكالت مربوط به  در سيستم است و بسياري از مشكالت خصوصاً

در اين ]. 1[ افزار هستند نقايص معماري نرم هاي كيفي ناشي از ويژگي
درجه . شود رويه براي هر نقص يك درجه اهميت اختصاص داده مي

ثير آن نقص در به وجود آوردن مشكالت أيت نقص وابسته به تاهم
  .تر است پرهزينه
  ها رابطه بين مشكالت و نقص 1- 4

تواند توسط يك يا چند نقص به وجود آيد و متقابالً هر  هر مشكل مي
ارتباطي كه بين . تواند موجب بروز يك يا چند مشكل گردد نقص نيز مي

نمود، ميزان تأثير نقص در به توان تعريف  يك مشكل و يك نقص مي
تواند به صورت يك رابطه فازي بيان شود  ن مشكل است كه ميوجود آمد

به عنوان مثال در زيرسيستمي از يك . كه در ادامه معرفي خواهد شد
سيستم حساس كه قابليت دسترسي در آن از اهميت بااليي برخوردار 

و عدم عملكرد  x) يتدرجه عضو(است، عدم وجود مؤلفه پشتيبان با تأثير 
تواند موجب  مي y )درجه عضويت( ثيرأبا درجه با ت voterلفه ؤصحيح م

به عنوان مثال . آيد توقف آن سيستم شود كه يك مشكل به حساب مي
 4زمان عدم وجود مؤلفه كمكي هم 3ديگر، در يك سيستم حساس به زمان

تواند  مي y ثيرأبا ت 5برداري و عدم كنترل تواتر نمونه x ثيرأبا ت 4زمان هم
  .گردد) كه يك مشكل است(تواند باعت كندشدن سيستم  مي

  هاي پيشنهادي نقص 2- 4
اولين مرحله در رويه پيشنهادي، شناسايي مشكالت بالقوه براي سيستم 

داران و به ويژه مشتري، به هر يك  با مشاركت سهامدر ادامه كار . باشد مي
اي  يت، بيانگر هزينهاين كم. شود اي نسبت داده مي از مشكالت هزينه

يا غير مستقيم به پروژه  طور مستقيم وه تواند ب است كه وقوع مشكل مي
نماييم  ويژگي ديگري كه براي يك مشكل منظور مي. تحميل نمايد

در  1تماالت وقوع همه مشكالت در ابتدا احتمال وقوع مشكل است، اح
احتماالت كه در خالل اجراي رويه، به تدريج از آن  شود نظر گرفته مي

  .كاسته خواهد شد
افزار بايد  اعضاي تيم توسعه نرم داران و خصوصاً در مرحله بعدي، سهام

به ازاي هر مشكل، نقص يا نقايصي را پيشنهاد كنند كه ممكن است 
اي  اين مرحله از اهميت ويژه. آمدن آن مشكل شوندباعث به وجود 

ارزيابي و  برخوردار است و تهيه يك فهرست جامع از مشكالت، اساس
مشكالت ممكن . دهد افزار را تشكيل مي شناسايي اشكاالت معماري نرم
مندي و يا  گويي به نيازهاي مختلف وظيفه است ناشي از اختالل در پاسخ

داران در تهيه اين فهرست  مشاركت كليه سهام و مندي باشند غير وظيفه
ص و ياتواند توسط انواع نق بسيار حائز اهميت است زيرا يك مشكل مي

هاي مربوط به تحليل نيازها، معماري،  خطاها ايجاد شود، از جمله نقص
بنابراين در اين مرحله هر يك از اعضاي . نويسي طراحي و خطاهاي برنامه 

اي كه در  ايص را با توجه به ديدگاه خود و وظيفهافزار نق تيم توسعه نرم
نظر  ل مشكلي را درعنوان مثا به. نمايد پروژه به عهده دارد پيشنهاد مي

نفوذ غير مجازي به سيستم مالي صورت گرفته كه ": بگيريد با اين عنوان
هر يك از افراد تيم سازنده با توجه به تخصص . "غير قابل رد گيري است

 
3. Time Sensitive 
4. Concurrent 
5. Sampling 
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ل را تفسير نموده و نقايص مولد احتمالي را پيشنهاد اين مشك  خود،
م ممكن است پيشنهاد عنوان مثال نقصي را كه طراح سيست به. نمايد مي

 و "رويه رد مميزي براي سه روز متوقف بوده است"نمايد اين است كه 
. نشده و پيغام الزم نيز به مدير سيستم داده نشده است اين توقف اصالح

مورد اخير به نوعي به دسترسي پذيري و به نوعي به  شايان ذكر است كه
. نشان داده است 1امنيت ثيرش را درأشود كه ت قابليت كاربري مربوط مي

ممكن است پيشنهاد نمايد اين است كه يك   نويس نقصي را كه برنامه
هاي خاص  مميزي باعث شده است كه بعضي از تراكنش خطا در روتين رد

روتين مقايسه الگوهاي ترافيك، مانع از شناسايي  يا نقص در ثبت نشوند و
نقصي را كه طراح سيستم ممكن است . است فتار مهاجم شدهبه موقع ر

موقع تعريف يك رمز عبور ضعيف  پيشنهاد نمايد اين است كه سيستم در
لذا سيستم . دهد الزم جهت اصالح آن را به كاربر نمي توسط كاربر، هشدار

ار اشكال شده و مقصر اصلي قابل شناسايي سنجش هويت كاربر دچ در
ثير أباشد كه در امنيت ت  مربوط به قابليت كاربريتواند  اين مي(نيست 

  ).گذاشته است
 كيكالس فيتعار كه است استوار موضوع اين بر پيشنهادي روش اساس

   يفيك يژگيو قيدق يمعنا توانند يموضوع، نم اتيشده در ادب انيب
  اين روش  يلذا هدف اصل .ندرا منعكس نمايداران  سهام مورد نظر

مانند درخت  ييابزارها ايو  فيتعار نياستفاده از ا جاي آن است كه به
   ها يكه در آن به نگران ديخاص خود استفاده نما زمياز مكان ،يسودمند

  شود،  ياولويت داده م ستمداران در خصوص سي سهام هاي و دغدغه
 زميلذا مكان. آنها چه باشد كيكالس فيتعار اينام آنها  كه نيا يسوا
ندارد و هدف آن  يفيك هاي يژگيشده به و كيتفك ينگاه يشنهاديپ

  مندي و حتي  مختلف وظيفه هاي نهيموجود در زم هاي كشف نقص
  .مندي است غير وظيفه

مهمي را در اختيار تيم  فاز پيشنهاد نقص از رويه، اطالعات متنوع و
وانند از آن براي كشف و رفع نقايص ت دهد كه مي ارزيابي معماري قرار مي
در شرح مراحل رويه به طور مفصل به چگونگي (معماري استفاده نمايند 

بعضي از   از طرف ديگر). استفاده از اين اطالعات اشاره خواهد شد
معماري  اطالعات به دست آمده به نقايصي اشاره دارند كه كمتر جنبه

نويسي يا  لي و يا خطاهاي برنامهحي تفصيدارند و بيشتر به نقايص طرا
اين نوع اطالعات بهتر است مستندسازي . ديگر انواع خطاها اشاره دارند

هاي ارزيابي و آزمون مربوطه قرار گيرند تا از آنها  شده و در اختيار تيم
. هاي آزمون و تدوين معيارهاي ارزيابي استفاده نمايند جهت توليد نمونه

 شنهاديپ نديطراحان سطح باال و معماران در فرا مشاركت زانهرچه مي
جنبه  شتريشده ب كشف يانتظار داشت كه خطاها توان يباشد م شترينقص ب
  .داشته باشند يمعمار

. شود در رويه پيشنهادي براي هر نقص يك درجه اهميت محاسبه مي
نقصي داراي اهميت بيشتر است كه تأثير بيشتري در توليد مشكالت 

فرمول محاسبه درجه اهميت نقص در بخش بعدي . شته باشددا تر پرهزينه
  .گردد ذكر مي

ها بر اساس درجه  پس از محاسبه درجه اهميت هر نقص، ليست نقص
سپس از ابتداي ليست شروع كرده . شود صورت نزولي مرتب ميه اهميت ب

  . گيرد و وجود يا عدم وجود هر نقص در معماري مورد ارزيابي قرار مي
ظر در معماري وجود نداشته باشد از احتمال وقوع مورد ن اگر نقص

شود و اگر نقص وجود داشته باشد نيز پس  مربوطه كاسته مي  )هاي(مشكل
مربوطه به تناسب كاسته   )هاي(از رفع نقص، از احتمال وقوع مشكل

 
1. Security 

 پس از آن مجدداً. شود ها انجام مي اين كار براي تمام نقص. شود مي
ضرب هزينه در احتمال وقوع مرتب  اس حاصلاس ليست مشكالت بر

  .شوند گردد و مراحل مذكور تكرار مي مي
دادن به فرايند ارزيابي معماري  در رويه پيشنهادي معياري جهت خاتمه

  .ارائه شده است كه در ادامه معرفي خواهد شد
  تري از رويه پيشنهادي بيان رسمي 3- 4

ادي با يك بيان با توجه به مطالب مذكور در ذيل رويه پيشنه
مرحله  8انجام رويه پيشنهادي به . گردد سيستماتيك و رسمي تشريح مي
  :تقسيم شده است كه عبارتند از

وفان مغزي، فهرستي از داران و در جلسات ط با مشاركت كليه سهام  )1
)هر مشكل به صورت . افزار تهيه شود مشكالت نرم , )p c r= 

 به ترتيب هزينه و احتمال وقوع مشكل r و cشود كه  تعريف مي
p ها به صورت مجموعه مشكل. هستند 

{ , , , }iP p i n= = 1 2   .شود در نظر گرفته مي …
هر ه اي را ك هزينه دارن پروژه و خصوصاً مشتري،  با مشاركت سهام  )2

به  1تواند به دنبال داشته باشد مشخص و مقدار اوليه  مشكل مي
اين احتمال براي هر . احتمال وقوع هر مشكل اختصاص داده شود

  .يابد مشكل در خالل اجراي رويه به تدريج كاهش مي
  .صورت نزولي مرتب شوده ليست مشكالت بر اساس هزينه ب  )3
به   افزار، مار و طراحان نرممعداران پروژه خصوصاً  با مشاركت سهام  )4

توانند مولد  هايي كه مي ازاي هر يك از مشكالت، فهرستي از نقص
در اين قسمت كليه افراد تيم . مشكل مربوطه باشند تهيه شود

افزار مشاركت دارند و هر يك از ديدگاه تخصصي خود  توسعه نرم
هايي را كه ممكن است باعث بروز مشكل شوند پيشنهاد  نقص
هاي  توان يك نقص كلي را به نقص در صورت لزوم مي. ندكن مي

ها بر اساس رابطه  تري تجزيه كرد و سلسله مراتبي از نقص جزئي
هاي پيشنهادي را با  مجموعه نقص. علت و معلولي به وجود آورد

{ , , , }jD d j m= = 1 همان طور كه ذكر . دهيم نمايش مي …2
به وجود آيد و تواند توسط يك يا چند نقص  گرديد هر مشكل مي

. تواند موجب بروز يك يا چند مشكل گردد هر نقص نيز مي متقابالً
توان تعريف نمود،  ارتباطي كه بين يك مشكل و يك نقص مي

تواند به  ميزان تأثير نقص در به وجود آمدن مشكل است كه مي
  .صورت يك رابطه فازي بيان شود

دو مجموعه غير تهي از اشيا باشند،  Yو  X راگ] 19[ بنا به تعريف
X ضرب دكارتي نگاشتي از فضاي حاصل Rيك رابطه فازي  Y×  به

]بازه  , ]0 بيان  Rµ تابع عضويت كه استحكام نگاشت با طوريه است ب 1
  به عبارت ديگر. شود مي

{(( , ), ( , )) ( , ) , , }R RR x y x y x y x X y Yµ µ= ≤ ≤ ∈ ∈0 1  )1(  

) كه , )R x yµ  درجه عضويت زوج( , )x y در رابطه R است.  
ه آمدن مشكل را بثير نقص در به وجود أدر رويه پيشنهادي، ميزان ت

ه كنيم ب بيان مي D به مجموعه P از مجموعه Rصورت رابطه فازي 
) كه طوري , )R i jp dµ درجه عضويت زوج ( , )i jp d  درR باشد كه  مي
. دهد را نشان مي ipدر به وجود آمدن مشكل  jd ثير نقصأميزان ت
ط پيشنهادكننده نقص و با بايد توس) درجات عضويت(ثير أهاي ت ميزان

كننده در انجام رويه و بر اساس  اتفاق نظر ديگر اعضاي تيم شركت
  .هاي قبلي تعيين گردند از پروژهشده  تجربيات كسب

 ه ب. شود در اين رويه براي هر نقص يك درجه اهميت محاسبه مي  )5
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  .پيشنهادي نمودار كالس مربوط به اجزاي رويه : 1 شكل

  
  .ها هزينه و پاركينگ مديريت سيستم براي شده فهرست مشكالت :1 جدول

  

 هزينه مشكل 
 65 سرقت وسايل نقليه 1
 90 و يا داخل پاركينگايجاد ترافيك در محدوده خارج 2
 95 حين ورود يا خروجافراد يا وسايل نقليه در صدمه به واردآمدن 3
 40 اشتباه در اعالم هزينه 4
 70 سوء استفاده مالي از سيستم 5

  
ثير بيشتري در أطور كلي نقصي از اهميت بيشتر برخوردار است كه ت

بنابراين درجه اهميت نقص . تر داشته باشد توليد مشكالت پرهزينه
jd كه با ( )jS d شود محاسبه مي) 2(شود، طبق  داده مي نمايش  

( ) . ( , )
n

j i R i j
i

S d p c p dµ
=

= ×∑
1

 )2(  

  .ها بر اساس درجه اهميت به صورت نزولي مرتب شوند نقص  )6
پيشنهادشده  ها شروع نموده، بر پايه نوع نقص از ابتداي ليست نقص  )7

در بر داشته باشند، انند نقص مربوطه را تو هايي كه مي و مؤلفه
ها  در انجام آزمون. هايي جهت كشف آن طراحي و اجرا گردند آزمون

اگر نقص مورد نظر در معماري وجود نداشته باشد از احتمال وقوع 
نامطلوب مربوطه كاسته شود و اگر نقص وجود داشته باشد   )هاي(اثر

ه به نامطلوب مربوط  )هاي(نيز پس از رفع نقص، از احتمال وقوع اثر
  .ها انجام شود اين كار براي تمام نقص. تناسب كاسته شود

8(  ζ كه معيار پيشنهادي براي خاتمه رويه است از )محاسبه شود )3  
. .n

i ii
p c p r

n
ζ =

×
= ∑ 1  )3(  

تشخيص اين موضوع (به اندازه كافي كوچك شده باشد  ζ اگر  
بستگي به زمان و بودجه اختصاص داده شده به فرايند ارزيابي 

توان رويه را خاتمه داد  مي) تيم ارزيابي معماري دارد معماري و نظر
. عبارت ipو در غير اين صورت براي هر  .i ip c p r×  محاسبه

. شوند شده و مشكالت بر اين اساس به صورت نزولي مرتب مي
مشكالت انتهايي فهرست به دست آمده كه خطر كمتري دارند را 

  سپس به ازاي . توان با توافق اعضاي تيم ارزيابي حذف نمود مي
شده و اجراي رويه از  هر مشكل مجدداً فهرستي از نقايص تعريف

  .گردد تكرار مي 4مرحله 
مدل كالس مربوط به اجزاي رويه پيشنهادي آورده شده  1شكل  در

كه عناصر رويه پيشنهادي و ارتباطات بين  اين مدل عالوه بر اين. است
تواند به عنوان زيربناي طراحي يك ابزار براي  كند، مي آنها را تشريح مي

مديريت و اجراي خودكار رويه پيشنهادي استفاده شود كه بخشي از اين 
  .شود داخته ميجام شده و در كارهاي آينده به ادامه آن پركار ان

   يك بر پشنهادي رويه كارگيري به - 5
  نتايج ارزيابي و موردي مطالعه

در اين بخش نتايج اجراي رويه پيشنهادي بر روي يك سيستم واقعي 
گردد تا كارامدي رويه در كشف و رفع نقايص معماري به صورت  ارائه مي
مركز اين سيستم يك سيستم اطالعاتي كنترل مت .تري بيان گردد واضح

تر،  است كه جهت مديريت بهتر و سريع) سمپا(هاي شهري  پاركينگ
دهي به ترافيك شهري در نواحي  ها و سامان افزايش امنيت پاركينگ
اين سيستم ورود و خروج وسايل نقليه، جايابي . مركزي طراحي شده است

هاي مالي،  محاسبات و تراكنش هاي پارك، و هدايت رانندگان به محل
عيت لحظه به لحظه به مراكز حفاظتي و اعالن ظرفيت اعالن وض
هاي الكترونيكي سطح شهر براي  هاي تحت كنترل را در پانل پاركينگ

نمودار  2شكل . دهد اطالع و راهنمايي مردم به طور خودكار انجام مي
UML دهد افزار مربوطه را نشان مي لفه نرمؤم.  

ستم، داران سي ات طوفان مغزي با مشاركت كليه سهامطي جلس
هاي هر مشكل با بررسي شرايط مختلف  مشكالت تعيين گرديدند و هزينه

 1دهي شد كه در جدول  وزن 100تا  1از ) ...اجتماعي، قانوني و ( محيطي
  .آورده شده است

 به طور متوسط هاي مولد، براي هر مشكل در مرحله پيشنهاد نقص
بودن  يل مفصلد كه به دلشنقص مولد توسط تيم سازنده ارائه  30بيش از 

هاي مولد مربوط به مشكل شماره دو يعني  نتايج به ذكر بعضي از نقص
  .پردازيم مي "نگيداخل پارك ايدر محدوده خارج و  كيتراف جاداي"

ها را  كه نقص به ايناشاره گرديد، با توجه  4طور كه در بخش  همان
توان در سطوح مختلفي از جزئيات بيان كرد لذا امكان بيان سلسله  مي

مراتبي يك نقص وجود دارد به اين معني كه در صورت نياز به بيان 
هايي تجزيه كرد و اين  توان آن نقص را به زيرنقص تر يك نقص مي واضح

طحي كه الزم تا هر س 1ثيرأصورت سلسله مراتب علت و ته ا بتجزيه ر
هاي  هاي پيشنهادي، تست بعضي از نقص 3و  2 ولادر جد. باشد ادامه داد

 
1. Cause - Effect 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  19                                                                                                                                   افزار ها جهت آزمون معماري نرم معرفي روشي مبتني بر نيازمندي: يفرش

 

  
  .افزار مديريت پاركينگ لفه نرمؤنمودار م : 2 شكل

  
هاي مربوط و  شده و مؤلفه ها، تغييرات انجام براي تشخيص نقصالزم 

ها  نقص(اند  مشكل مذكور آورده شدههمچنين روند كاهشي احتمال وقوع 
هاي  نقص). اند ده براي ارجاعات بعدي كدگذاري شدهش هاي انجام و آزمون

اند به همراه كدهاي مربوطه عبارتند  ول آورده نشدهاپيشنهادي كه در جد
اعالم اشتباه "، )3-2( "هاي سطح شهر اطالعات پانل شخطا در نماي": از

شده از  نقص اطالعات دريافت" و )4-2( "واردشده هينقل لهيوس محل پارك
هاي  همچنين براي بعضي از نقص). 7-2( "يخروجو  يورود يسنسورها

شده  هاي انجام بودن تست به دليل مفصل "توقف سيستم"پيشنهادي مانند 
در اين . اند هاي منتخب در جدول آورده شده و كمبود فضا، فقط تست

نويسي،  افزاري، برنامه نوع نقص سختجدول بر اساس اين كه نقص از 
 Aو  H ،P ،D ترتيب با حروف بهافزار است  طراحي و يا معماري نرم

   .مشخص شده است
بر روي  ATAMكارگيري روش  با به  براي ارزيابي روش پيشنهادي

نتايج حاصل از آن با نتايج روش پيشنهادي مقايسه   معماري سيستم سمپا
 1نقص كه  اين مقايسه آورده شده است خالصه 4گرديد كه در جدول 

اعالن  داده و گاهيزودهنگام توقف پا صيجهت تشخ اي لفهؤفقدان م
 حيصح تيريجهت مد يراهكار معمار ايلفه ؤعدم وجود م 2 نقص، هشدار

  و  متفاوت يباركار هاي تيوضع اطالعات در يابو بازي رهيذخ
عدم تدارك مؤلفه مجزا جهت مديريت امور بالدرنگ و واكنشي  3 نقص

شده يا  كشف هاي معماري نقص فقط در مورد اين مقايسه. است سيستم
در اين مقايسه، روش پيشنهادي، . نشده توسط دو روش انجام شد كشف

كشف شد را مشخص  ATAMهايي كه توسط روش  تقريباً كليه نقص
لفه جهت مديريت ذخيره و بازيابي ؤفقدان م"در مقابل، نقص . نمود

با . آشكار نشد ATAMتوسط روش  "اطالعات در بارهاي كاري مختلف
شده  هاي انجام كشف اين نقص توسط روش پيشنهادي، معمار با بررسي

 ).2جدول ( پي برد Compact & Repairكردن ماژول  به ضرورت اضافه
هاي درخت سودمندي  دليل اين موضوع اين بود كه هيچ يك از گره

به سناريويي كه باعث شناسايي اين  Performanceايجادشده حتي گره 
نقص شود پااليش نگرديد و در مرحله سناريوهاي طوفان مغزي نيز هيچ 

  .نقص را آشكار نمايد اين داران سناريويي ارائه ندادند كه دقيقاً يك از سهام

  آينده كارهاي و گيري نتيجه - 6
داران در  شده است نظر سهام يسع يمعمار يابيارز هاي روش شتريدر ب

استفاده از نظر . لحاظ گردد يفيك يها يژگيو شيتعريف و پاال ندفراي

User Input

Report Generator

Camera

Sensors

RFID

Display Status

Calculate Price

Security

Barrier Controller

Capacity Controller

Barrier

Transaction Manager

Database Compact & Repair

System Backup Controller

Alarm Controller

Camera Controller

Database
ODBC

Persistent

Maintenance

Access Control

BackUp

Alarm

<<component>>
Dependency

Provide InterfaceKey:
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  .2 شماره مشكل به مربوط وقوع، احتمال كاهشي روند از بخشي و شده انجام تغييرات ها، نقص تشخيص براي الزم هاي تست پيشنهادي، هاي نقص :2 جدول
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8/0  

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه 
  1-1-1-2انتقال اطالعات، 

شبكه انتقال اطالعات از پهناي باند 
مناسب و اطمينان قابل قبولي برخوردار 

يك توان  در صورت لزوم مي. است
كننده و هشداردهنده هنگام  ماژول كنترل

  .قطعي و يا كندي شبكه تعبيه نمود

كردن مكانيزم  اضافه
ping/echo  ياheartbeat 

جهت اطمينان از عملكرد 
N .شبكه انتقال اطالعات

ET
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R
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A, 
H 5/0 

 اطمينان از پهناي باند شبكه، 
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2 -1-2  

3/0  
اي جهت مديريت  وجود مؤلفه

صحيح ذخيره و بازيابي اطالعات 
هاي مختلف بار  در وضعيت
  1-2-1- 2كاري، 

مؤلفه مشخصي براي اين منظور وجود 
ندارد و رويه خاصي هم تدارك ديده 

شود  حذف مي ركورديوقتي . نشده است
ي مربوط به فيلد تصوير به طور فضا

به افزايش گردد و منجر  آزاد نميكامل 
رويه حجم بانك اطالعاتي و كندي  بي

  .گردد عملكرد آن به مرور زمان مي

حافظه ژولي جهت مديريت ام
: جداول اطالعاتي اضافه گرديد

  .Compact & repairماژول 
DB, 
TM A 3/0 
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من

  
2 -1-3  

2/0  
بندي و نرخ  ارزيابي الگوي زمان
سنسورها و خواندن اطالعات 

ها،  دريافت و ثبت تصاوير دوربين
2 -1-3-1  

حداقل تواتر الزم براي خواندن اطالعات 
  .ها محاسبه شدند سنسورها و دوربين

به جهت استفاده بهينه از 
پهناي باند و افزايش كارايي 

تواتر خواندن اطالعات 
  .ها كاهش داده شد دوربين
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CAM  
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صحيح است يا  Capacityفيلد 
  1-1- 2-2، خير

  شده  پس از ارزيابي انجام
  CAP  -  .خطايي كشف نشد

P, 
D 

18/0 

صحت عملكرد روتين
Calculate Capacity ،  

2 -2-1-2  
  شده  پس از ارزيابي انجام
  CAP  09/0 -  .خطايي كشف نشد

   Query ،remainderصحت 
)1 Query( ،2 -2-1-3  
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با افزار  بررسي ارتباط نرم

بند كه فرامين  افزار راه سخت
  ، درست منتقل شوند

2 -5-1-1  

در انتقال اطالعات خطا پيدا نشد اما 
مسير انتقال اطالعات از يك محيط 

كند كه امكان ايجاد  نويزي عبور مي
  .اختالل در تبادل اطالعات را دارد

تغيير مسير خطوط انتقال 
  اطالعات از كامپيوتر 
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  1-2-5-2، ابتداي برنامه

  شده  پس از ارزيابي انجام
  .خطايي كشف نشد

جهت اطمينان دستور العمل 
در ابتداي  portبازگشايي 

  .برنامه قرار داده شد
BAR, 
BC P 01/0  

  اي ه صحت روتين
Open-Barrier Close-Barrier 

در  D) و (Barrier Pدر ماژول 
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Recovery & Backup  جهت
برگرداندن سريع سيستم به 

  1- 1-6-2، حالت عملياتي

  چنين ماژولي در طراحي اوليه 
  .ديده نشده است

  كردن ماژول  اضافه
Recovery & Backup  كه با

توقف را  Ping/echoمكانيزم 
تشخيص داده و سريعاً سيستم 

  .نمايد هشداردهنده را فعال مي

SBC, 
DBR A 0005/0 
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  .3 شماره مشكل به مربوط شده انجام تغييرات و نقص تشخيص براي الزم تست پيشنهادي، نقص :3 جدول
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اي مجزا جهت  مؤلفه وجود
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  بالدرنگ سيستم، 
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هاي  انجام امور بالدرنگ در محدوده ماژول
مورد كاربري انجام عملياتي مربوط به هر 

اي براي اين  شده شود و ماژول تفكيك مي
  .منظور وجود ندارد

تدارك ماژول مجزا 
هاي  براي انجام واكنش
  .بالدرنگ سيستم

A 5/0 

  
  .موردي مطالعه در معماري هاي نقص كشف در ATAM با پيشنهادي روش عملكرد مقايسه :4 جدول
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   Risk  -    -     طراح تفصيلي  مشتري  1-1-6- 2  1-6- 2  2  1نقص معماري 
  -  -  -  -  -      طراح داده  مشتري  1-2-1- 2  2-1- 2  2  2نقص معماري 
   Trade-off    -  -      معمار  مدير كيفيت  1-3-1- 3  3-1- 3  3  3نقص معماري 

  
هاي كيفي، موضوع مهمي است كه  داران در تعريف و پااليش ويژگي سهام

هاي  تر و ايجاد درك مشتركي از ويژگي باعث به وجود آمدن تعريف واضح
 گردد و موفقيت داران مي كيفي بين اعضاي تيم سازنده و ديگر سهام

اما با وجود اين كه تاكنون . نمايد سيستم را تا حدود زيادي تضمين مي
اند، در اكثريت  افزار ارائه شده هاي زيادي در ارزيابي معماري نرم روش

ي "بايدها"هاي كيفي به  ها، در تعريف ويژگي قريب به اتفاق اين روش
  يي كه "نبايدها"رد كه به شود اما كمتر روشي وجود دا توجه مي هپروژ

  تحليل مشكالت ناشي از . رداخته باشدالزم است از آنها اجتناب شود پ
تواند ديدگاه متفاوت و مكملي به  عدم تأمين ويژگي كيفي در سيستم مي

هاي  تر نيازمندي معمار و طراحان سيستم بدهد كه براي شناسايي دقيق
به آن نيازها بسيار هاي معماري در پاسخگويي  نقص شناساييكيفي و 

  .ضروري است
شود كه در آن  استفاده مي يزميمقاله مكان نيدر روش پيشنهادي در ا

 تيبر حسب اولو ستمداران ابعاد حساس و مشكالت بالقوه سي با نظر سهام
معمار  اريدر اخت ياصالح معمار و يابيارز عنوان مبناي شده و به ييشناسا
 دابعا نيمأدر جهت ت يمعمار ماتيتصم هيكل بيترت نيبد. رديگ يقرار م

از بودجه و زمان به عمل  نهيگردند و استفاده به ياتخاذ م ستميحساس س
در اين مقاله يك توصيف الگوريتمي از رويه پيشنهادي مطرح شد . ديآ يم

هاي اصلي روش و ارتباطات آنها در قالب يك مدل كالس ارائه  لفهؤو م
 ويهسازي ر گرديد كه به عنوان زيربناي طراحي يك ابزار براي مكانيزه

ويه پيشنهادي بر روي يك سيستم واقعي به كار گرفته ر. شود استفاده مي
تري  طور واضحه تايج مربوطه ارائه گرديد تا نحوه عملكرد رويه بشد و ن

  .تشريح شود
هاي مربوط به ارزيابي معماري و اين كه در اكثر مواقع  پيچيدگي

افزار اصلي در هنگام ارزيابي معماري آن هنوز وجود ندارد باعث  نرم

هاي  هاي ارزيابي از پارامترهاي غير قطعي كه از سيستم روش شود كه مي
. شود استفاده نمايند ابه قبلي و يا تجارب اعضاي تيم سازنده حاصل ميمش

رويه . دهد اين موضوع تا حدودي دقت نتايج را تحت تأثير قرار مي
شده در اين تحقيق نيز به لحاظ ماهيت از اين محدوديت مبرا  معرفي
هاي پيشنهادي  يك فهرست ناقص از مشكالت و يا نقصتهيه . نيست
هاي مذكور  لذا بازبيني دقيق ليست ،ا تضعيف نمايدتواند عملكرد رويه ر مي

از سوي ديگر تعيين فاكتورهايي مانند هزينه . الزمه موفقيت كار است
مشكل و يا ميزان تأثير نقص در توليد مشكل با استفاده از اطالعات 

ي مشابه قبلي و تجربيات معمار و ديگر اعضاي تيم ها حاصل از سيستم
با . ممكن است به نوبه خود دچار خطا باشندشود كه  سازنده انجام مي
تواند در شناسايي  هاي ذكرشده، رويه پيشنهادي مي وجود محدوديت

هاي ديگر در امان مانده  هايي كه ممكن است از حوزه تأثير روش نقص
و  يمعمار يابيارز يتوان هم برا يم هاز اين روي لذا. باشند بسيار مؤثر باشد

 هاي ديگر جهت شناسايي در كنار روش يليتكم هيرو كعنوان ي هم به
  .نمود هاستفاد يو اصالح معمار صينقا

تر به رويه پيشنهادي با تطبيق آن با توصيفات رسمي  دادن وجوه رسمي
كارسازي اين هاي توصيف معماري و ايجاد يك ابزار براي خود و يا زبان

  .خواهد شدرويه، از كارهاي در حال انجام است و در آينده كامل 

  گزاري سپاس - 7
سمپا به ويژه مديريت پروژه، آقاي مهندس  از اعضاي تيم پروژه

سيدمهدي موسوي به خاطر همكاري در انجام مطالعه موردي اين مقاله 
  .گردد تقدير و تشكر مي
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تحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي  سيدمهران شرفي
از دانشگاه آزاد اسالمي  1378و  1375هاي  ترتيب در سال هافزار ب كامپيوتر گرايش نرم

 از دانشگاه آزاد 1386در سال  افزار نرمواحد نجف آباد و در مقطع دكتري كامپوتر گرايش 
ر دانشكده اكنون استاديا اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران به پايان رسانده است و هم

هاي تحقيقاتي  زمينه. باشد مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد مي
هاي رسمي،  افزار، روش افزار، معماري نرم مهندسي نرم: مورد عالقه ايشان عبارتند از

  .افزار نرم آزمايي  ارزيابي كارايي و ارزيابي و راستيسازي و  مدل 
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