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  ۸۴۲۰۱۰۰۳    نعيم اصفهانی

 

 

  گرايی عامل. ١

  

  مقايسه -١,١

  

  :باشد  گرا میء گرا اصوال بر مبنای روش شی روش عامل  

 .دهند ها اهميت می هردو به ارتباط بين موجوديت •

 .کنند هردو داده و حالت را کپسوله می •

  

  :ها را با آن دارد ولی اين تفاوت

 .تندها عناصری فعال هس های منفعل هستند در حالی که عامل  موجوديتءاشيا •

 .ی عقايد و نظرات نيز دارند ها ساختاری برای ارائه عامل •

 .ها عناصری خودمختارند  توسط يک عامل بيرونی است؛ در حالی که عاملءکنترل اشيا •

  ).دقيقا کار خواسته شده را انجام ندهند(ها امکان فعال سازی رفتار را نيز دارند  عامل •

  

  

١,٢- GAIA  

  

  :مدل عامل  

ی عامل  گونه. کنيم ها را شناسايی می های زمان اجرای عامل ها و نمونه گونهن آمدلی است که در 

اما . بين يک نوع و يک گونه، ارتباطی يک به يک برقرار است. ها در سيستم است ای از نقش مجموعه

 .دهند گاهی به خاطر در نظر گرفتن کارايی بيش از يک نقش را به يک گونه از عامل اختصاص می

  .شود ها نيز توسط اين مدل مشخص می ی آن ها و گونه ن نمونه عاملارتباط بي

  

  :مدل خدمت  

اين مدل . های در سيستم است خدمات هرکدام از نقشهدف اصلی اين مدل مشخص نمودن 

ها،  ها، خروجی  برای هر خدمت در اين مدل ورودی.کند خصوصيات اصلی هر خدمت را مشخص می

ها ارائه  سازی آن کنيم ولی اطالعاتی در مورد جزئيات پياده خص میها را مش شرط ها و پس شرط پيش

  .کنيم نمی
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  افزار معماری نرم. ٢

  

  های کيفيتی  ويژگی-٢,١

  

 

  ×  تغييرپذيری

  ×  �  کارايی

  ×  �  ×  امنيت

  ×  ×  �  ×  پذيری آزمون

  �  ×  �  ×  �  پذيری استفاده

  پذيری آزمون  امنيت  کارايی  تغييرپذيری  دسترسی  

  

  

  :شوند رسند توضيح داده می  برخی از موارد که بديهی به نظر نمیدر زير

  

 پذيری و دسترسی آزمون .۱

  .کند ی آزمون را زياد می بايد بتوان دسترسی را نيز آزمود و اين هزينه

 
 امنيت و تغييرپذيری .۲

  .شود اگر تغييرپذيری باال باشد امکان رفع سريع مشکالت امنيتی فراهم می

 
 استفاده پذيری و تغيير پذيری .۳

  .شود ها باعث کم شدن استفاده پذيری می های پيکربندی و محدود کردن انتخاب استفاده از فايل

  

 پذيری و کارايی آزمون .۴

  .يابد پذيری آن کاهش می کدی که کارا شده باشد قابليت فهم و آزمون

 
 استفاده پذيری و کارايی .۵

  .کند تر از سيستم استفاده می  پاسخگويی بهتر راحتبا باال رفتن کارايی کاربر به دليل

  

 پذيری استفاده پذيری و آزمون .۶

 .کند هم راحت است کاربر با آن راحت کار می سيستمی که  سطح باالیآزمودن
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   تعاريف-٢,٢

  

  :معماری قابل اجرا

 توليد سيستم کامل دهد و به مرور زمان در طی فرآيند افزار را تشکيل می ی نرم افزار که هسته معماری نرم

کند که تشخيص  اين معماری که جنس آن از جنس طراحی است امکان اجرا را دارد و به ما کمک می. شود می

به طور مثال در طراحی يک .  مورد انتظار را دارد يا نه)معموال غير عملياتی (افزار قابليت دهيم آيا طراحی نرم

د و حد خاصی از کارايی را ارئه دهد بسيار مناسب است اين سيستم که قرار است يک پروتکل را استفاده کن

  .پروتکل طراحی شده در قالب معماری ابتدا آزموده شود

  

  :زبان توصيف معماری

 اين .ها افزاری بر مبنای عناصر معماری و روابط آن برای توصيف يک سيستم نرم) گرافيکی و يا متنی(زبانيست 

های آن   مثال.دهد ی مجدد از معماری را می م، قابل فهم و قابل استفاده به ما امکان توصيف بدون ابهازبان

  :عبارتند از

• Aesop 
• Rapide 
• Wright 
• MetaH 
• LILEAnna 

• UniCon  
  

  :موثرهای بر معماری

 .دهند تاثير قرار می تحت  را که معماری يا يک عنصرتجاریهای عملياتی، کيفيتی و  ای از نيازمندی مجموعه

  : ازاين عوامل عبارتند

 انداز معماری چشم •

 های معماری نيازمندی •

 مفروضات و ضروريات و تمايالت معماری •

 اصول معماری •

  روح سازمان دهی •

  


