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 چكیده

افزار عبارت است افزون در حال افزایش است. کیفیت نرمافزار به صورت روزیند تولید نرمضرورت تحقق کیفیت مورد نیاز در فرآ

های کیفی ذینفعان پروژه. استفاده از الگوهای طراحی باعث افزایش کیفیت افزار با نیازمندیهای کیفی نرمزان انطباق ویژگیاز می

ارائه  دگردد. در این مقاله درصدپذیری، قابلیت استفاده مجدد و استحكام میهای کیفی نظیر انعطافافزار از منظر برخی از ویژگینرم

 افزار هستیم.الگوهای طراحی در فرآیند تولید نرم یریکارگبهتسهیل راهكاری به منظور 

پذیرند. در برخی از فازها به صورت خودکار انجام می ،به منظور افزایش سرعت و دقت ،شایان ذکر است که در فرآیند پیشنهادی

گر سفارشی شده است. نای الگوی طراحی مشاهدهابتدا فرآیند مذکور بر مب ،ادامه، به منظور ارزیابی قابلیت اجرای فرآیند پیشنهادی

سنجی گردیده است. نتایج حاکی از قابلیت اجرای در قالب یک مطالعه موردی امكان ،سپس نسخه سفارشی شده فرآیند پیشنهادی

 افزار است.فرآیند پیشنهادی در جهت افزایش کیفیت طراحی نرم

 کلمات کلیدی

 هاگر، تبدیل مدلالگوی طراحی، الگوی مشاهدهافزار، افزار، کیفیت نرمطراحی نرم

 

 مقدمه -1
ای برخوردار از اهمیت ویژه 1افزارافزار، کیفیت نرمدر مبحث تولید نرم

، 2هایی نظیر قابلیت اطمینانافزار باکیفیت دارای ویژگییک نرم. ]1[است 
کیفیت  .[2,3] است 5و استحکام 4پذیری، انعطاف3قابلیت استفاده مجدد

افزار با های کیفی نرمافزار عبارت است از میزان انطباق ویژگینرم
های یکی از روش 6الگوی طراحی. ]4,5[ های کیفی ذینفعان پروژهنیازمندی

ارائه تاکنون الگوهای طراحی متعددی  .استافزار افزایش کیفیت طراحی نرم

ی از به طور خاص، به تقویت تعداد خاصها هر یک از آن شده است که
 .[6] پردازدافزار میهای کیفی نرمویژگی

افزار یک الگوی طراحی، یک روش حل قابل تکرار برای نرم در مهندسی
الگوی کنیم. افزار با آن برخورد مینرمست که عموماً در طراحی امسائلی 

واند در تطراحی یک قالب یا شرح برای چگونگی حل مسائلی است که می
توانند آن دهندگان دیگر میکه توسعه ایگونهبه  شرایط مختلف استفاده شود،

با در نظر گرفتن الگوهای طراحی . 6,7را در حل مسائل مشابه به کار ببرند 
افزار نظیر های کیفی نرمتوان به تقویت ویژگیمیافزار، در طراحی نرم

 .[7] پذیری، قابلیت استفاده مجدد و استحکام کمک نمودانعطاف
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یاز مورد نتحقق کیفیت  ای از هزینه و زمان یک پروژه، صرفبخش عمده
وزافزون ضرورت تحقق کیفیت، با رغم افزایش ر. لذا علی[4,5]گردد آن می

که در این  یمیز چگونگی تحقق این هدف روبرو هستبرانگمسئله چالش
 گامی در این راستا برداشته شود. پژوهش سعی شده است

تاکنون الگوهای طراحی متعددی توسط پژوهشگران و محققین حوزه 
هندگان دافزار ارائه شده است. سوال مطرح این است که توسعهمهندسی نرم

افزار در فاز طراحی، چگونه الگوی طراحی مناسب را از بین همه الگوهای نرم
 [8]کنند؟ مرتبط برای حل مسئله طراحی، انتخاب می

هایی که در حوزه انتخاب الگوی طراحی انجام شده است را تالش
که از  است 7UMLرویکرد اول، مبتنی بر  توان به دو رویکرد تقسیم کرد:می

( برای تعریف و 9و نمودار همکاری 8)نظیر نمودار کالس UMLای نموداره
رویکرد دوم، مبتنی ، [11-9]کند انتخاب الگوی طراحی مناسب استفاده می

است که از آنتولوژی برای تعریف و انتخاب الگوی  12]-[15 10بر آنتولوژی
 .[8]نماید طراحی مناسب استفاده می

برای انتخاب الگوی طراحی ای یک روش دو مرحله، [8]در مقاله 
بندی متنی، ارائه شده است. یکی از مناسب، بر اساس یک روش طبقه

های روش پیشنهادی در این مقاله، وابستگی کیفیت این روش به محدودیت
 کیفیت توصیف مساله مورد طراحی است.

آمده است،  [16]ای که در مرجع ای دیگر، در مقالهبه عنوان نمونه
بندی و طبقه 12، شناسایی11ارائه شده است که تشخیص ++DPم ابزاری به نا

کارهایی از  [16].کند خودکار می ++Cهای الگوهای طراحی را در برنامه
 تواند به صورت خودکار الگوی طراحی را از روی کد ارائه دهد.این دست، می

های موجود در مقاالت و کارهای ارائه شده در این با توجه به محدودیت
های مذکور شده ها و محدودیته، در این مقاله سعی بر رفع وابستگیحوز

در واقع عالوه بر در نظر گرفتن طراحی به صورت جامع، الگوهای است. 
ها، به صورت جامع در نظر گرفته شده و کلیه طراحی، مستقل از طبقه آن

وجی گردد. با توجه به ویژگی فرآیند پیشنهادی، خرالگوهای مناسب، ارائه می
 فرآیند، وابستگی چندانی به کیفیت توصیف مساله ندارد.

 افزارکیفیت طراحی نرمافزایش ی برای فرآینددر این مقاله به ارائه 
در قالب نمودار  یک سیستم واقعی طراحی سنتی فرآیند،پردازیم؛ در این می

طراحی ورودی به  14سپس فرامدل د.شوورودی دریافت می به عنوان، 13کالس
خودکار مشخص  ادامه به صورتشود. در می بازنمایی Ecoreبان کمک ز

قابل بازنگری و  ،ایاز منظر چه الگوهای طراحی ،هاگردد که کدام قسمتمی
های ر روی قسمتبازبینی هستند. سپس با اعمال این الگوهای طراحی ب

گردد. در مرحله مذکور، نسخه جدید طراحی در قالب نمودار کالس طراحی می
در  گردد.تولید می 15طراحی ورودی در سطح فرامدل شدهینیبازب نسخهدی، بع

برخی از متغیرهای ، ATL16در  شدهفیتعرقوانین تبدیل پایان با استفاده از 
شوند. در ادامه، به منظور ارزیابی، فرایند پیشنهادی مدل ورودی مقداردهی می

سفارشی شده گر سفارشی شده است. نسخه برای الگوی طراحی مشاهده
سازی انواع سیستم همگام»فرآیند پیشنهادی در قالب مطالعه موردی 

 سنجی گردیده است.امکان« هاساعت

دهی شده است: در بخش دوم به تشریح مقاله به صورت زیر سازمانادامه 
تفاده در این مقاله پرداخته شده است. در بخش سمفاهیم و تعاریف اولیه مورد ا

ر بر در بخش چهارم، فرآیند مذکو گردد.تشریح می هادیسوم، فرآیند پیشن
وی یک مطالعه موردی بر ر ، سفارشی وگرالگوی طراحی مشاهده مبنای

 در آیندهگیری و کارهایی که در بخش پنجم، نتیجه .سنجی شده استامکان
 شده است. بیان ،قابل انجام است فرآیند پیشنهادیدر جهت بهبود و تکمیل 

 الحات اولیهم و اصطمفاهی -2
در این بخش مفاهیم و اصطالحات اولیه که پیش از تشریح مراحل فرآیند 

ها است، توضیح داده پیشنهادی، برای درک هرچه بهتر، نیاز به فراگیری آن
 شود.می

 گرمشاهده ی طراحیالگو -2-1

گر است. زمانی مشاهدهطراحی  اصلی الگوی هدف ،گی بین اشیاءرفع وابست
ای از اشیاء دیگر است، اما ء، نیازمند ایجاد تغییر در دستهکه تغییر در یک شی
در اختیار نیست، از این الگو استفاده و تعداد این اشیاء  اطالعاتی از ماهیت

، این افزارنرمشود. در صورت وجود شرط مذکور در بخشی از طراحی اولیه می
رد. این گر را داهدهح شدن به وسیله الگوی طراحی مشابخش پتانسیل اصال

و اشیاء وابسته  Subjectالگو یک وابستگی یک به چند بین یک شی به نام 

در هنگام تغییر حالت  اشیاء وابسته .کندتعریف می Observers نام به آن، با
Subjectساختار  .[6,7] شوندروزرسانی می، به صورت خودکار، مطلع و به

  شود.مشاهده می 1 گر در شکلالگوی طراحی مشاهده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گرساختار الگوی طراحی مشاهده: ( 1شكل )

 بخش زیر تشکیل شده است:  این ساختار از چهار

Subject : ی در تعداد این محدودیت شناسد.اشیاء وابسته به خود را می
 Observers برای ارواسطی  Subjectاشیاء وابسته وجود ندارد. 

ته قابلیت اتصال و یا کند که از طریق آن اشیاء وابسایجاد می
 جداسازی از آن را داشته باشند.

Observer :  رابطی برای اشیاء وابسته بهSubject  است که در هنگام
 د.اید به صورت خودکار مطلع شوب Subjectغییر ت

ConcreteSubject :  حالتی را کهConcreteObserver  در صورت
دارد و در صورت یه مامایل به مطلع شدن است، در خود نگ تغییر آن

 دهد.اشیاء وابسته اطالع میبه  تغییر

ConcreteObserver رابط : Observer کند و می سازیپیاده را
 دارد.سازگار نگاه می Subjectحالت خود را با 

ConcreteObserver 

Update() 

ObserverState 

 

observer

s

subject
ConcreteSubject

GetState()           

SetState()         

SubjectState 
 

Return 

SubjectState 

Subject 

Attach(Observer) 

Detach(Observe) 

Notify() For all bservers 

o->Update() 

Observer 

 

Update() 
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در نتیجه به صورت  در اختیار دارد. را اشیاء وابسته لیستی از Subjectکالس 
اطالعاتی از  کهیدرحال ،کندرا مطلع می ورمذکاشیاء هنگام تغییر، خودکار در 

دارد. در بر عهده سازی را این آگاه 17یهمه پخشها ندارد و تنها وظیفه تعداد آن
، به به صورت مستقل و منعطفتوانند در هر زمانی، میاشیاء وابسته نتیجه 

Subject که دیگر به تغییرات ینمورد نظر خود متصل گردند و یا در صورت ا
 وابستگیگر ی مشاهدهالگو ،اینبنابر. [6] ، از آن جدا شوندساس نباشندآن ح

این  رساند.و اشیاء وابسته به آن را به حداقل می Subjectبین  18و اتصال
 پذیری طراحی را افزایش خواهد داد.کاهش وابستگی، انعطاف

و مقرون به  به هنگامپذیری، قابلیت سیستم برای پاسخگویی انعطاف
افزار به صورت گردد. نرمتغییرات بالقوه داخلی و خارجی، تعریف می صرفه به

های مختلف زندگی روزمره انسان است. با توجه پیوسته، در حال نفوذ به جنبه
افزارهای های مشتریان، ضرورت تولید نرمبه افزایش سرعت تغییر نیازمندی

 [17].پذیر، به صورت روزافزون در حال افزایش است انعطاف

 های مورد استفادهزبان -2-2

 کیفیت طراحیافزایش  پیشنهادی برای در راستای خودکارسازی فرآیند
 توأمانبه صورت  Ecoreو  UML19 ،ATL ،OCL20های زباناز افزار، نرم

 .استفاده شده است
وجود  UMLسازی بصری، استانداردی تحت عنوان امروزه برای مدل

سازی بصری، گیری از مزایای مدلضمن بهره ،دارد. با کمک این استاندارد
، UMLشوند. در قالب یک زبان استاندارد توصیف می شدهارائههای مدل

های سازی تکنیکبه منظور یکپارچه افزاراست که توسط مهندسین نرم زبانی
های موفق سازی ارائه گردیده است. در این زبان، نقاط قوت تکنیکمدل
قابلیت  UMLهای مهم زبان یژگیسازی گردآوری شده است. از ومدل

سازی، اعم از کاربری آن در طیف وسیعی از موارد مدل گسترش و
های زیستی، ریاضیات و به افزار، سازمان، پدیدهافزارهای مختلف، سختنرم

ترین مهم .]1[ باشدها میسازی انواع مختلفی از سیستمطور کلی مدل
س، نمودار مورد کاربرد، نمودار از: نمودار کال اندعبارت UMLنمودارهای 

فعالیت، نمودار توالی، نمودار شی، نمودار حالت، نمودار تعامل، نمودار استقرار و 
 .[18] مؤلفهنمودار 

است. یک  ATL، هابرای تبدیل مدل های مورد استفادهزبان یکی از
هایی برای تبدیل و متشکل از قانون ATLشده به زبان ی نوشتهبرنامه
 .1]9[ باشدمی 22به مدل مقصد 21مبدأسازی اجزای مدل معادل

های برای توصیف قوانین است که به مدل 23اعالنی یزبان ،OCLزبان 
است.  UMLشود و در حال حاضر بخشی از استاندارد میاعمال  UMLزبان 
بر اساس  چه در بخش نوع داده و چه در بخش عبارات اعالنی ATLزبان 

 . [20]است  شدهسازی پیاده OCLقوانین 

هسته ، به عنوان Eclipseسازی در قلب چارچوب مدل Ecoreزبان 
کند. مدل بیان میفراروشی دیگر مدل را در سطح  که با باشدمی مدلفرا

Ecore  امدل است. استفاده از فرخود نیزEcore  امدل به فربه عنوان اساس
سازی ار چارچوب مدلدهد که از همه امتیازات و ابزساز این امکان را میمدل

Eclipse  ها در مدلفراپیش رو نیز  مقالهدر  .[21]استفاده کندEclipse  بر
های مختلف، اند. بدین ترتیب امکان تعریف کالسایجاد شده Ecoreمبنای 

 ها به راحتی وجود دارد.آن توابعچنین ها و هممشخصه

 فرآیند پیشنهادی -3
 پردازیم. این فرآیندپیشنهادی میدر این بخش به تشریح جزئیات فرآیند 

 شان داده شده است.ن 2شکل  در ،قالب نمودار فعالیتدر 

افزار از طریق در فرآیند طراحی نرم نمودار کالسبا توجه به نقش کلیدی 
الگوهای طراحی در افزایش  و نقشافزار تعریف ساختار و رفتار بالقوه نرم

 ا حفظ رفتار، نمودار کالس بسترافزار از طریق تغییر ساختار بکیفیت نرم
ی برای بازنگری کیفیت طراحی از منظر الگوهای طراحی است. به سبمنا

ورودی و خروجی  ،شود( مشاهده می2طور که در شکل )همین دلیل همان
نمودار کالس طراحی سنتی و نمودار کالس  ،فرآیند پیشنهادی به ترتیب

 بازبینی شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: تعیین فرآیند برای استفاده از تمامی الگوها2شكل )

 
با توجه به ساختار ثابت و مشخص طراحی مبتنی بر الگو و طراحی سنتی، 
برای تبدیل این دو طراحی به یکدیگر، کافی است یک بار قوانین تبدیل به 

های مختلف از صورت واحد تعریف گردد و سپس بارها در فرآیند تبدیل نمونه
 طراحی مذکور، مورد استفاده قرار گیرند.دو 

ی یک سیستم واقعی پرداخته نتدر فرآیند پیشنهادی به بازبینی طراحی س
دنبال  و به24ی در سطح مدل نتشود. در این فرآیند نمودار کالس نسخه سمی
در سطح مدل، ساختار و  گردد.آن در سطح فرامدل، طراحی می Ecoreآن 

 ای از مفاهیم انتزاعیدر سیستم در قالب مجموعه رفتار مشترک اشیاء موجود

ی تعریف مفاهیم الیه نحوهشود، در حالی که در سطح فرامدل، تعریف می
 گردد.مدل مشخص می

 

 Ecore 

 

 
 

ATL 
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ساختار کلی الگوها، نقاط مستعد بازبینی برای فرامدل مذکور، به  بنا بر 
دقت، گردد. این خودکارسازی در جهت افزایش صورت خودکار، شناسایی می

گیرد. برای بررسی سرعت و صحت تشخیص نقاط مستعد بازبینی صورت می
 گردد.، از نیروی انسانی خبره استفاده مییدشدهتولمنطقی صحت نتایج 

پس از تشخیص نقاط مستعد بازبینی، نسخه جدید طراحی در قالب نمودار 
به  Ecoreگردد و سپس با استفاده از زبان کالس، در سطح مدل، طراحی می

 یابد.سطح فرامدل انتقال می
، برخی از شدهیفتعرتبدیل از پیش  ا استفاده از قوانیندر انتها، ب

از الگوی مورد استفاده، در سطح مدل  متأثرمتغیرهای مدل ورودی و 
 شود.مقداردهی می

 سنجیامكان -3-1

در این بخش، به منظور ارزیابی، ابتدا فرآیند پیشنهادی بر مبنای الگوی 
گر سفارشی شده است. در ادامه، نسخه سفارشی شده فرآیند مشاهده

سازی انواع سیستم همگام»مطالعه موردی با عنوان پیشنهادی در قالب یک 
هایی از انواع ساعت ،. در این سیستمسنجی گردیده استامکان« هاساعت

 دادهمختلف نظیر آنالوگ و دیجیتال وجود دارد. سیستم مذکور باید زمان نشان 
ها را با زمان سیستم یکسان نگاه دارد و در صورت توسط این ساعت دهش

. نماید یروزرسانبههای دیگر را ها، ساعتاعمال تغییر در یکی از انواع ساعت
به آن اشاره  1-2گر که در بخش دهبا توجه به کاربرد الگوی طراحی مشاه

یستم مورد بررسی پذیری ستواند باعث افزایش انعطافشد، اعمال این الگو می
 گردد.

، زمان ه استبرای این الگو ارائه گردید پیش از این، تعریفی که با توجه به
وابسته را تشکیل یا اشیاء  Observers ،هاو انواع ساعت Subject ،سیستم

تبدیل  به آن اشاره شد، الزم است قوانین 3طور که در بخش همان دهند.می
ATL.ل زیر طی طبق فرآیند پیشنهادی مراح ، برای این الگو نوشته شود

 :  گرددمی

   و به صورت سنتی  3در مرحله اول نمودار کالس سیستم مطابق شکل
و  25ها و صفاتتعریف سیستم، کالس بنا برگردد. در این مرحله طراحی می

کشیده  ،UML شده و در قالب نمودار کالس ها تشخیص دادهآن 26توابع
 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (: نمودار کالس قبل از اعمال الگو3شكل )

  فایل  گردد،مشاهده می 4خروجی آن در شکل  مرحله دوم کهدرEcore 
با استفاده از محیطی که  شود.، تهیه میمبتنی بر نمودار کالس قدیمی

Eclipse توان طراحی را از نمودار کالس در دهد میدر اختیار ما قرار می
در  شدهارائهانتقال داد. در واقع دو طراحی  سطح مدل به سطح فرامدل

 معادل یکدیگر هستند. ،4و  3های شکل

 

 
 طراحی سنتی Ecore(: فایل 4شكل )

 

  گر و تعریف در مرحله سوم، با در اختیار داشتن ساختار الگوی مشاهده
نقاط مستعد با مقایسه ساختار این دو طراحی، مسئله در سطح فرامدل، 

ای که این مرحله ت زیربرنامهباشند. نمودار فعالیاستخراج میقابل  ،بازبینی
 شود.می مشاهده 5خودکارسازی کرده است، در شکل را 

  شده توسط نیروی انسانی است که مرحله چهارم، بررسی پیشنهادهای داده
 گیرد.توسط نیروی متخصص انجام می

  گرفت، همانند چه در ابتدای فرآیند صورت در مرحله پنجم، مطابق آن
، نمودار کالس طراحی جدید با اعمال الگو بر روی نقاط مستعد 6شکل 

 بازبینی طراحی شده است.

   طراحی با استفاده از زبان  7در مرحله ششم، مطابق شکلEcore به ،
 سطح فرامدل انتقال داده شده است.

   مرحله هفتم، نوشتن قوانینATL های بعد از این که فایل. باشدیم
Ecore  را ایجاد کردیم، باید به سمت ایجاد فایلATL  و قوانین تبدیل

قدم باید در نظر داشته باشیم که برای تبدیل طراحی برای اولین  برویم.
اولیه به طراحی ثانویه چه مواردی باید در تبدیل در نظر گرفته شوند و چه 

با  ر شوند.هایی از طراحی اولیه قرار است با اعمال تبدیل دچار تغییبخش
 مرحله برای تبدیل الزم است:  4توجه به دو نمودار کالس، 

در کالس مربوط به طراحی  Detachو  Attachاضافه شدن متدهای   .1
 ،ثانویه

 ConcreteObserver1با  Otherclassهای تبدیل ارتباط بین کالس  .2
با  OtherClassبه ارتباط کالس  ConcreteObserver2و 

AbstractObserver، 

observer1 observer2 

association1 association1 

AbstarctObserver   

Operation1(att1:type1) 
Update(TheChangedState: Subject) 

 

AbstarctObserver   

Operation1(att1: type1) 

Update(TheChangedState: Subject) 

 
 

ConcreteObserver1 
Operation1(att1: type1) 

 

ConcreteObserver2 

Operation1(att1: type1) 

 

Subject                                               

att1:int      
GetState()                                     

Notify()                              

SetState(att1:type1)                   

OtherClass 

attribute1 

operation1() 
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و  ConcreteObserver1با  Subjectهای تبدیل ارتباط بین کالس  .3
ConcreteObserver2  به ارتباط کالسSubject  با

AbstractObserver، 

در طراحی  Subjectدر کالس  ها Observerاضافه شدن لیستی از   .4
 .ثانویه

مان یا ه Ecoreهایی است که با استفاده از فایل تبدیل 3و  2و  1موارد 
و  Attachمدل بیان گشته است. به عنوان مثال برای اضافه شدن دو متد فرا

Detach  الزم نیست قانونی را در فایلATL  بنویسیم، به دلیل این که
باید  4اما برای مورد  ،آمده است Ecoreاضافه شدن این دو متد در فایل 

به  28عدهقاو دو  27تابع کمکی یک با استفاده ازبرای تشکیل لیست  قانونی
   شرح ذیل نوشته شود:

module Old2New; 
create OUT: New from IN: Old; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
helper context Old!Subject def: 

GetObservers():Set(Old!AbstractObserver)= 
self.observer1->iterate(child ; Observers: 

Set(Old!AbstractObserver)=  
Set{} | Observers.append(child) ); 

 

rule ApppendList{ 
   from 
       s : Old!Subject  
to 
       t : New!Subject (name <- s.name, 
        Observers <- s.GetObservers())} 
rule SetNameOfObservers { 
    from 
       s: Old!AbstractObserver  
    to 
       t: New!Subject (name <- s.name)} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

children Listobserver List 

  

 

children List 

other List 

class List 

observer 

List output 

List

class List

Abstractother 

Listsubject 

 

 

 

Children List size >2 

 

 

 

class List 

children List

class List 

reference 

other List 

other List 

 

observer 

association1 
AbstarctObserver   

Operation1(att1:type1) 

Update(TheChangedState: Subject) 

ConcreteObserver1 
Operation1(att1: type1) 

 

ConcreteObserver2 

Operation1(att1: type1) 

 

OtherClass 

attribute1 

operation1() 
Subject                                               
att1:int     

Observers:ArrayList<AbstractObserver>

GetState()                                     

Notify()                                

SetState(att1:type1)                  

Attach(oi:AbstractObserver )   

Detach(oi: AbstractObserver ) 

 (: نمودار فعالیت تشخیص خودکار بخش قابل ارتقا با الگوها5شكل )

(: نمودار کالس بعد از اعمال 6شكل )

 الگو
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تنها ی تبدیل حالت سنتی به جدید، برا شود،مشاهده می همان طور که
ها را با توجه به هرکدام از Observerلیستی از  الزم است

ConcreteObserver ها بسازیم. برای سیستم ساعت باید در نهایت لیستی
ها ساخته شود. در لیست جدید، ساعت Digitalو  Analogدو نوع ساعت از 

بینیم، بلکه هر دو، از نوع ساعت انتزاعی را به صورت دو نوع مختلف نمی
AbstractObserver .هستند 

 باشد:یک نمونه ورودی داده شده )سیستم ساعت( به صورت زیر می
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi= 
"http://www.omg.org/XMI" xmlns="Old"> 
<ConcreteObserver1 name="DigitalClock"/> 
<ConcreteObserver2 name="AnalogClock"/> 
</xmi:XMI> 

 

 باشد:خروجی این برنامه به صورت زیر می
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi= 
"http://www.omg.org/XMI" xmlns:Observer="New"> 
  <Observer:Subject name="DigitalClock"/> 
  <Observer:Subject name="AnalogClock"/> 

</xmi:XMI> 
 

انجام دهیم تا  سنتی و جدید ای بین دو طراحیکه مقایسهبرای این
کنیم در سیستم فرض می ،پذیری سیستم جدید بهتر درک شودافزایش انعطاف

ای اعمال این ساعت قرار است ساعتی از نوع جدید به سیستم اضافه شود. بر
، الزم است خطوطی از کد که به ازای هر نوع ساعت تغییر در حالت سنتی

سازی را برای ساعت جدید جداگانه نوشته شده است را یافته و همین پیاده
 هزاران خط کد در اختیار باشد. اضافه نماییم. حال فرض کنیم سیستمی با

بدیهی است که یافتن قسمت خاصی از کد و تغییرات الزم مستلزم صرف 
باشد و احتمال اشتباه و خطا در چنین سیستمی باال زمان و دقت باالیی می

کارآمد نخواهد بود و  ،اعمال تغییرات ،رود. پرواضح است در سیستم موجودمی
 پایین طراحی سنتی است.پذیری حاصل انعطاف ،این ضعف

 

 
 هاطراحی مبتنی بر الگو در مثال ساعت Ecore(: فایل 7شكل )

باشد، نتیجه اعمال تغییر مذکور در سیستم جدید که مبتنی بر الگو می
بینی که در این نوع طراحی پیشبهتری را به همراه خواهد داشت. به دلیل این

توان ساعتی با نوع می Attachمتد چنین تغییری شده است، تنها با استفاده از 
جدید را به راحتی به سیستم اضافه نمود. متد مورد نظر، ساعت جدید را به 

کند. بعد از این، هر تغییری با استفاده از متد ها اضافه میobseverلیست 
Notify  بهObserverها ها اطالع داده شده و تغییرات الزم بر روی آن

رسانی ساعتی با نوع روزق در حالت حذف و یا بهشود. مقایسه فواعمال می
 جدید نیز برقرار است.

 گیری و کارهای آیندهنتیجه -4
کارهای موفق مهندسی نظیر توسعه و تولید مقاله، با استفاده از راهدر این 

ه طراحی گردیدافزار ، فرآیندی برای بهبود کیفیت نرممبتنی بر تکرار و تکامل
 کیفیت طراحیارائه فرآیندی برای افزایش ، قالهم. هدف اصلی در این است
 بوده است.  افزارنرم

افزار بر مبنای الگوهای بدین منظور، فرآیندی برای افزایش کیفیت نرم
شده فرآیند پیشنهادی در طراحی ارائه گردیده است. سپس نسخه سفارشی

ین و نتایج، حاکی از قابلیت اجرای اسنجی قالب یک سیستم واقعی، امکان
افزار بوده است. در نسخه فرآیند در جهت افزایش کیفیت طراحی نرم

سازی انواع سیستم همگام»شده، سیستمی واقعی تحت عنوان سفارشی
م از انعطاف باالیی تعریف شده است. طراحی اولیه این سیست« هاساعت

ه طراحی . پس از اعمال فرآیند مربوطه، در نهایت ببرخوردار نیست
توان موارد زیر به عنوان کارهایی برای آینده، می. ایمرتر دست یافتهپذیانعطاف

 را در نظر گرفت:

  ها به که قالب ورودی و خروجیقالب ورودی، خروجی: با توجه به این
توان این قالب را به نوعی تغییر داد که قابلیت فهم بود، می XMIفرمت 

 باالتری داشته باشد.

  ر: در این مقاله، همه مراحل فرآیند پیشنهادی های دیگخودکارسازی بخش
هایی همچون ارائه توان بخششود. میینمبه صورت خودکار انجام 

 طراحی نهایی را نیز به طور خودکار در قالب نمودار کالس دریافت کرد.

  که فرآیند پیشنهادی در این مقاله تعمیم به الگوهای دیگر: با توجه به این
توان سنجی گردید، میگر امکانراحی مشاهدهتنها توسط الگوی ط

 الگوهای طراحی دیگر را نیز بر طبق این فرآیند بررسی کرد.
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