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 مقدمه:

، م افزارسی نراستفاده از مولفه ها در مهند هدف از تولید نرم افزار هاي مبتنی بر مولفه و

م وسعه نرتزینه توسعه نرم افزار با استفاده بلوكهاي از پیش ساخته شده است تا بتوان زمان و ه

قاء بلی ارتاخت قافزار را كاهش داد و همچنین كیفیت نرم افزار را با استفاده از بلوكهاي خوش س

فزایش اهولت ها در توسعه سیستمهاي نرم افزاري ، س داد.  مزیت دیگر استفاده مجدد از مولفه

یبا  ت و تقرده اسقابلیت اطمینان است. امروزه استفاده از مولفه ها در صنعت نرم افزار فراگیر ش

 تمامی توسعه دهندگان از مولفه هاي آماده در توسعه خود استفاده می كنند. 

 شد. نی بر مولفه بررسی خواهددر این كتاب اصول و تکنیکهاي مهندسی نرم افزار مبت

مطالعه  است. براي UMLپیشنیاز مطالعه این كتاب آشنایی با مهندسی نرم افزار و مدلسازي 

ز ااربردي ی و كسریع و كاربردي  این مباحث میتوانید از كتاب مهندسی نرم افزار با رویکرد علم

 همین مولف و انتشارات استفاده نمایید.

ن انشجویاد و دتوجه همکاران و دانشجویان گرامی قرارگیرد. از اساتی امید است این اثر مورد

ا ب m.a.torkamani@gmail.com  گرامی تقاضا دارم نقطه نظرات خود را از طریق ایمیل

د تاب موركهاي احتمالی هاي بعدي اشکاالت یا كاستیمولف در میان بگذارند تا انشاهلل در ویرایش

سامانه اطالع نتشارات ارسطو و ادانم از مدیریت پایان وظیفه خود میدر  تجدید نظر قرار گیرد.

 رسانی چاپ و نشر ایران جناب آقاي حسین قنبري تشکر و قدردانی نمایم.

 

  

 محمد علی تركمانی 

 1395 بهار



  



 فصل اول

 مفاهیم پایه 

 

 مقدمه -1-1

ن  موجب افزایش تقاضا براي  و ارزان شدن آپیشرفت شگرف سخت افزار در نیمه دوم قرن بیستم، 

ضعف روشهاي تولید نرم افزار و ناتوانی سیستمهاي نرم افزاري شده است. این موضوع در كنار  

براي مقابله با این بحران  .را بوجود آورد 1این روشها در كنترل پیچیدگی نرم افزار بحران نرم افزار

متخصصین مهندسی نرم افزار افزار،  از بدو پیدایش مهندسی نرم .مطرح شد مهندسی نرم افزار

 همواره به دنبال روشهایی بوده اند كه  

 را كاهش دهد هزینه هاي هنگفت تولید نرم افزار 

 را به مشتري ارائه داد. بتوان به موقع نرم افزار  

  تامین شود نیازمندیهاي كاربر 

 كیفیت افزایش یابد 

  .اعمال اغییرات و نگهداري نرم افزار آسان شود 

كه  شده است رهیافتهاي مختلفی براي توسعه نرم افزار ارائهاین چالش ها ومشکالت به رپاسخ د

 برخی از آنها عبارتند است:

 شیء گرایی 

 توسعه مبتنی بر مولفه 

 معماري سرویس گرا 

 جنبه گرایی 

                                                 
1 software  crisis 
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 توسعه مبتنی بر مدل 

 

جود قبل مو ی كه ازساخت سیستم هاي نرم افزاري از مؤلفه هایبراي توسعه مبتنی بر مؤلفه در 

 .) مانند ساخت اتومبیل از قطعات موجود(میشود استفاده میباشند 

كاربردي  برنامه هايآنها را درتوسعه توان ایجاد شود كه بمؤلفه هایی سعی میگردد همچنین 

 مختلف مجددا استفاده كرد.

  ساخت نرم افزار مبتنی بر مؤلفه-1-2

 مولفه ایجاد شده است. 4ونتاژ یک سیستم نرم افزاري از م 1-1در شکل 

 

 : ساخت سیستم با استفاده از مؤلفه ها 1-1شکل 

 

  یک مؤلفه واحد ساخت براي تولید یک سیستم نرم افزاري می باشد.واحد ساخت : 
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مهندسای نارم افازار مبتنای متدها و ابزار هاایی  -1-3

 برمؤلفه

  :ی كند مبراي موارد زیر مشخص  متدها و ابزار هایی را مهندسی نرم افزار مبتنی برمؤلفه

 ساخت سیستمها از روي مؤلفه ها 

 ساخت مؤلفه ها بعنوان واحد هاي قابل استفاده 

 ید.ام دهنگهداري را با جایگزینی مؤلفه ها ومعرفی مؤلفه هاي  جدید در سیستم انج 

 تعریف مولفه-1-4

مهندسی ید كرد. تول TTLهاي استاندارد نظیر ICسازي با مجتمع توانمیرا  افزارسختیک 

افزار و افزاري در تولید نرمهاي نرماستفاده مجدد از فراورده باال بردنافزار نیز به منظور نرم

اخت امکان س افزارنرمر توسعه ها سعی در استفاده از این ایده دارد. دكاهش هزینه جهیدرنت

 شود. انجام نمی یسادگبه تركوچکمحصول بر اساس محصوالت 

تواند آن مخفی بوده و می يسازادهیپاست كه  دک كیاز  باینري( معموالًاي ) قطعه 1مؤلفهیک 

 گریدعبارتبههاي دیگر ( استفاده شود.  افزارنرمافزارهایی متفاوت ) واسط آن در نرم لهیوسبه

 است.  افزارسختدر  ICمتناظر با  مؤلفه

رسی به از سیستم است كه دست ریپذ نیگزیجایک قطعه پیچیده مستقل و  مؤلفه تعریف دیگر:

ي از واسط در دنیاي واقعی، انمونهاست.  ریپذامکان فیتعرخوشیک واسط  لهیوسبهآن تنها 

 كند.را برقرار می ونیزیتلوكه ارتباط بین مخاطب و  است ونیزیتلوكنترل 

. دیانمودهی را تهیه ، فرض كنید برنامه كامپیوتري یک تقویم زیباي فارسمؤلفهبراي درك مفهوم 

ی سیكد نوزمان  بیترتنیابهمجدد قرار گیرد.  مورداستفادهي بعدي هاپروژهدر  تواندیماین تقویم 

ها افزار به دنبال استفاده مجدد از برنامه. در مهندسی نرمكندیمافزار كاهش پیدا و توسعه نرم

برنامه بزرگ باشد. همچنین ممکن است برنامه كوچک یا یک  تکهکتواند یهستیم. این برنامه می

                                                 
1 component 
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تعدادي  مؤلفههر را نداریم، استفاده كنیم.  هاآنو سورس  اندنوشتهیی كه دیگران هابرنامهاز 

شده باشد. یعنی  Packageهم  مؤلفهدهد. از طرفی اشکالی ندارد كه خود سرویس را ارائه می

، packageعدادي شیء در قالب یک باشد. ت شدهلیتشک مؤلفهممکن است از چندین  مؤلفهیک 

ي وژدهند. هدف تکنولهم برنامه كاربردي را تشکیل می مؤلفهدهند. تعدادي می را تشکیل مؤلفه

سازي یک یا چند  واسط پیاده مؤلفهتوان به ازاي هر می  است. 1استفاده مجدد افزایش مؤلفه

را افزایش  هامؤلفهاستفاده مجدد از مرتبط ساخت.این روش قابلیت  هامؤلفهرا با  هاآننمود و 

 شود. سازي تبدیل میدر پیاده مؤلفهدر طراحی، به یک یا چند  ستمیرسیزدهد. هر می

ک یمؤلفه  که یکتعاریف مختلفی از مؤلفه ها در كتابها وجود دارد. به هر حال افراد بر روي این

 ارند.قطعه نرم افزاري است و سرویسهایی را ارائه می دهد توافق د

هندسی از دیدهاي مختلف است وبر روي جنبه هاي مختلف م  CBSEاین تعاریف نتیجه بررسی 

 نرم افزار مانند موارد زیر تمركز دارد :

 ) فازهاي مختلف ) فازهاي طراحی ، پیاده سازي و زمان اجرا 

 در فاز طراحی : مؤلفه ها بخشهاي طراحی با قابلیت استفاده مجدد 

 هستند.

 ند.ده سازي: مؤلفه ها به یک مدل مؤلفه خاص ارسال می شودر فاز پیا 

 اشت.در فاز اجرا : مؤلفه هاي توزیع شده وبسته هاي باینري خواهیم د 

  جنبه هاي كسب وكار 

 مؤلفه هاي كسب وكار 

  مؤلفه هاي سرویس 

  مسائل مربوط به معماري 

  مؤلفه هايUML  

ین تعریف اارایه داده است. در  Szyperskiیکی از تعاریف مهم از مولفه ها تعریفی است كه 

 شده اند.  توصیفمولفه ها بر پایه دو خصوصیت اصلی شان 

                                                 
1 Reuse 
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 وشده  . یک مولفه نرم افزاري، یک واحد تركیب با واسط هاي به صورت قرار دادي توصیف1

 وابستگی هاي محیطی مشخص است. 

مثرال : چره . اجررا اسرتمنظور از وابستگی هاي محیطی مشخصات محیط استقرار ومحیط زمان 

 ابزار ها ،پلتفرمها ، منابع ، یا مؤلفه هاي دیگر مورد نیاز می باشند؟

 آیا مدل هاي مؤلفه موجود نمایش وابستگی ها را پشتیبانی می كنند؟ 

 دارد؟ زگاريآیا این امکان وجود دارد تا تأیید كنیم كه محیط با زمینه مورد نیاز سا 

ر ارجی دخیافته و توسط یک عامل  توسعهاند به صورت مستقل . یک مولفه نرم افزاري می تو2

 تركیب استفاده شود. 

 ید:براي اینکه معناي  توسعه مستقل را درك كنید، ابتدا به دو اصطالخ زیر توجه كن

 Late binding  وابستگی ها در زمان اجرا یا بارگذاري تصمیم گیري می :

 ود.ته نشرنامه اصلی( اگر قرارداد شکسشوند.جایگزینی یک مؤلفه مستقل از مشتري )ب

 Delegation  ثت(: تعامل با استفاده از یک اتصال ضعیف )براي مثال بدون ورا 

چگونره مری تروانیم  استفاده شودچه مشکالتی ممکن اسرت بوجرود آیرد؟Late binding اگر از

 تضمین دهیم كه جایگزینی یک مؤلفه بخشهاي دیگر سیستم را تحت تأثیر نمی دهد؟

 

 سه نکته زیر را به صورت تلویحی بیان كرده است. ،  Szyperskiتعریف 

ا به فه ها رر مول. براي این كه بتوان یک مولفه را مستقر كرد، باید مرز بین آن با محیط و سای1

 نمود.  توصیفصورت دقیق 

 . یک مولفه می بایست واسط هاي دقیقا توصیف شده داشته باشد. 2

لفه ها گر مولفه می بایست در داخل مولفه پنهان شده باشد و از طریق دی. پیاده سازي یک مو3

 در دسترس نباشد. 

 Willsو  D’Souzaتعریف مهم دیگري كه از مولفه نرم افزاري موجود است تعریفی است كه 

 ارایه داده اند. آنها در تعریف خود مولفه را به صورت زیر تعریف كرده اند. 

می  واست  مجدد از نرم افزار است كه به صورت مستقل توسعه یافته . یک بخش قابل استفاده1

توان  یم مولفه ها را توان با تلفیق آن با دیگر مولفه ها واحد بزرگتري از نرم افزار را تولید كرد.

 وفق داد اما نمی توان در آنها تغییري ایجاد نمود. 
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 اشد. براحی ز مدل و یا قسمتی از طی ات. یک مولفه می تواند كدي ترجمه شده بدون متن، قسم2

 تعریف و توصیف مولفه ها -1-5

 شد. یل باذبراي اینکه بتوان یک مولفه را تولید و توصیف كرد می بایست مولفه شامل عناصر 

 . شوند مجموعه اي از واسط ها، كه به محیط ارایه شده و یا باید از محیط دریافت  .1

ید. ی نمامپیاده سازي دیگر مولفه ها همکاري  یک كد اجرایی، كه از طریق واسط ها با .2

اسط وطریق  یک كد قابل اجرا كه بتوان آن را با كد مؤلفه هاي دیگر ازبه عبارت دیگر 

 مؤلفه ها به وسیله واسط هایشان تعریف می شوند. ها متصل كرد.

ناصر عه ز بعالوه بر دو عنصر مذكور براي افزایش كیفیت مولفه ها بهتر است سه عنصر ذیل نی

 اصلی مولفه اضافه گردند. 

 توصیف مشخصات غیرتابعی  .1

 كد اعتبار سنجی .2

 اطالعات و مستندات اضافی  .3

 یک شخصیت جعبه سیاه -1-6

خواهد از آنها ی كه می. یعنی كس(1-2)شکل مولفه هاي داراي شخصیتی جعبه سیاه هستند

ده ي استفاه براكباشد. همانطور  استفاده كند نیازي نیست كه از عملکرد داخلی آنها اطالع داشته

افی كفقط  واز تلیویزیون نیازي نیست از نحوه طراحی و مدارات داخلی آن اطالع داشته باشد 

، براي دانیدباست كه طرز كار با كنترل تلوزیون )  كه واسط بین انسان و تلویزیون است(  را 

د شته باشعی دادهاي داخلی آن اطالاستفاده از مولفه ها نیز نیازي نیست كه از نحوع طراحی و ك

 بلکه فقط باید طرز كار با واسط مولفه را بدانید. 

 

 عنوان یک جعبه سیاهه مؤلفه ب-1 -2شکل  


