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تمييز تطويرين مهمين في معمارية البرمجيات، أال وهما معمارية خطوط إنتاج البرمجيات من الممكن  الملخص:

وتصميم معمارية البرمجيات. تصميم معمارية البرمجيات هي خطوة مهمة وحساسة في تطوير البرمجيات. الهدف 

اسية مثل البنية األساألساسي لعملية تصميم معمارية خط إنتاج البرمجيات هي لتطوير معمارية مرجعية والتي ت

للمنتجات األعضاء. مع اإلهتمام المتزايد لسالمة البرمجيات، كيفية تحسين سالمة البرمجيات صارت قضية ذات 

إهتمام كبير، خاصة للنظم الحساسة للسالمة. حالياً، تأثير المعمارية في ضمان سالمة البرمجيات قد صار مدرك 

ى المستوى المعماري يمكن أن يحسن بفعالية أكثر سالمة البرمجيات أو بشكل متزايد. تصميم السالمة مبكراً عل

 النظام ككل.

في الوقت الحالي، تتوفر طرق تصميم مختلفة كل واحدة منها تركز على جانب معين من التصميم المعماري. 

ات ة البرمجيبصورة خاصة الطرق المبنية على السالمة تالقي إهتمام كبير ومتطورة جداً وذلك لتصميم معماري

الوحيدة. ولكن نجد أن طرق التصميم المبنية على السالمة محدودة في مجال خط إنتاج البرمجيات وذلك نسبة 

 للتعقيد والتباين الموجودين في معمارية خط إنتاج البرمجيات.

برمجيات ال هذه الورقة تركز على كيف يتم الوضع في اإلعتبار السالمة في مرحلة التصميم المعماري لخط إنتاج

وكذلك تقترح منهجية لتصميم مقاد بالسالمة لمعماريات خط إنتاج البرمجيات. الجانب الرئيسي لهذه المنهجية هو 

 استخدام مفهوم أو أسلوب األنماط المعمارية والتي تؤدي الى تحسين في عملية التصميم.

معماريات خط إنتاج  –التصميم المعماري  – تحليل السالمة –خصائص جودة معمارية البرمجيات  الكلمات المفتاحية:

 األنماط المعمارية. –تصميم معماريات خط إنتاج البرمجيات المقاد بالسالمة  –البرمجيات 

 

 . المقـدمــة1

[1] نظام البرمجيات. حيث تصف عناصر البرمجيات وخصائصها وتفاعل هذه العناصر مع بعضها البعضمعمارية البرمجيات هي بنية 

. إن هندسة [3]. المعمارية الجيدة للبرمجيات تعطي تخطيط لبناء النظام وتركيبته. وهي أيضاً عامل أساسي لتطوير برمجيات ناجحة [2]، 

م التي تشترك في عدد من الصفات األساسية. معمارية خط اإلنتاج تعطي صورة خط إنتاج البرمجيات تتعلق بتطوير مجموعة من النظ

 باهتة  للمعمارية في عائلة منتج البرمجيات حيث تبدئ عملية التصميم المعماري للمنتج العضو. 

. هنالك [4]ثير من اإلهتمام عملية التصميم المعماري تعتبر واحدة من  أهم المراحل في دورة حياة تطوير البرمجيات، لذا فإنها تجذب الك

تحديات عديدة في عملية تصميم معمارية البرمجيات. على سبيل المثال، نمذجة المتطلبات الغير وظيفية، خاصة تلك المتطلبات التي 

 تتعلق بجودة البرمجيات. وتعتبر المتطلبات الغير وظيفية وخصائص الجودة عوامل مهمة في المنتجات البرمجية. 

( كيف يتم تقييم جودة معمارية البرمجيات وكيف يتم تصميم معمارية ذات 1لتحديات التي تواجهة تصميم المعمارية هي: أيضاً من ا

 ( كيف يتم التعامل مع المتطلبات الغير وظيفية وقيود الجودة. 2جودة عالية، 

بر معمارية البرمجيات محدد كبير جداً لجودة . وتعت[3]متطلبات جودة النظام تعمل كجسر بين أهداف األعمال ومعماريات البرمجيات 

 . [6]،[5]البرمجيات )مثل، األداء، الصيانة، وتطوير المنتج( 
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في الوقت الحالي، تتوفر طرق تصميم مختلفة كل واحدة منها تركز على جانب معين من التصميم المعماري. بصورة خاصة الطرق 

جداً وذلك لتصميم معمارية البرمجيات الوحيدة. ولكن نجد أن طرق التصميم المبنية  المبنية على السالمة تالقي إهتمام كبير ومتطورة

 على السالمة محدودة في مجال خط إنتاج البرمجيات وذلك نسبة للتعقيد والتباين الموجودين في معمارية خط إنتاج البرمجيات.

ية خط إنتاج البرمجيات هو تطوير معمارية مرجعية . الغرض األساسي من تصميم معمارتصميم معماريات خطوط إنتاج البرمجيات

 .[7]. هنالك العديد من الطرق تم إنشائها لبناء معماريات خطوط اإلنتاج [3]والتي تمثل البنية األساسية للمنتجات األعضاء 

. وجهة [8]ز على السالمة األعمال الحالية في طرق هندسة النظم  تركز على دعم عملية التصميم المتمركالتصميم المقاد بالسالمة. 

نظر هذه المنهجيات هو أن السالمة يجب أن تكون هي القائد لعملية التصميم. ولكن نجد أن هذا النوع من الطرق محدود في معمارية 

 خطوط إنتاج البرمجيات نسبة للتعقيد والتباين الموجوين في معمارية خطوط اإلنتاج.

 أسئلة البحث:

)أوالمنهجيات( التقليدية المتعلقة بالجودة لتصميم معماريات البرامج األحادية غير قابلة لإلستخدام لمعماريات : لماذا الطرق 1س

 خطوط إنتاج البرمجيات؟

. [10]بشكل عام، فإن عملية إنشاء وتقيييم معماريات خطوط إنتاج البرمجيات معقدة كثيراً  مقارنة بمعماريات البرامج للنظم الفردية  

آخر، فإن تصميم معماريات خط إنتاج البرمجيات يختلف من التصميم التقليدي لمعماريات البرمجيات. واحدة من التحديات بمعنى 

الرئيسية هي التعامل مع التباينات الموجودة في المنتجات األعضاء. في الغالب تنتج هذه اإلختالفات نتيجة التميز الكبير جداً  في 

. لذلك هنالك حوجة لمنهجيات معمارية تلك التي لها القدرة إلحتواء العالقة بين المنتجات [3]في العائلة معماريات البرامج للمنتجات 

 البرمجية في عائلة البرمجيات.

 : لماذا الحوجة لمنهجية جديدة؟ وماالذي يميز منهجيتنا؟2س

ن التصميم المعماري. بصورة خاصة الطرق في الوقت الحالي، تتوفر طرق تصميم مختلفة كل واحدة منها تركز على جانب معين م

المبنية على السالمة تالقي إهتمام كبير ومتطورة جداً وذلك لتصميم معمارية البرمجيات الوحيدة. ولكن نجد أن طرق التصميم المبنية 

 إنتاج البرمجيات.على السالمة محدودة في مجال خط إنتاج البرمجيات وذلك نسبة للتعقيد والتباين الموجودين في معمارية خط 

هذه الورقة تركز على كيف يتم الوضع في اإلعتبار السالمة في مرحلة التصميم المعماري لخط إنتاج البرمجيات وكذلك تقترح منهجية 

ية رلتصميم مقاد بالسالمة لمعماريات خط إنتاج البرمجيات. الجانب الرئيسي لهذه المنهجية هو استخدام مفهوم أو أسلوب األنماط المعما

 والتي تؤدي الى تحسين في عملية التصميم.

مايميز هذه المنهجية هي دمجها لعدد من العوامل واألساليب التي تستخدم في عملية التصميم المعماري والتي تؤدي إلى تحسين التصميم 

اً ملية التصميم المعماري، وأيضالمعماري. من هذه األساليب، إستخدام أسلوب التصميم القائم على السيناريوهات وهو أسلوب جيد في ع

إستخدام األنماط المعمارية والتي تساهم في تحسين التصميم. إضافة إلى إجراء عدد من عمليات التحليل على مستويات، مثالً، تحليل 

 خاصية السالمة يعتبر مستوى آخر من التحليل ويعتبر خطوة أساسية في عملية التصميم. 

 يعتبر محور هذا البحث هو "كيف نصمم معماريات خطوط إنتاج مبنية على السالمة؟".الذي  : السؤال الرئيس3س

في هذا البحث قمنا بتطوير منهجية جديدة لعملية تصميم مقادة بالسالمة لمعماريات خطوط إنتاج البرمجيات. تميز هذه المنهجية خاصية 

عمارية تلك التي تستخدم لتحقيق هذه الخاصية. العملية المقترحة سالمة البرمجيات كخاصية مركزية في التصميم وكذلك تحوي أنماط م

( يعطي لمحة للمنهجية 1لمنهجيتنا للتصميم المقاد بالسالمة لمعمارية خط إنتاج برمجيات قد عرضت في القسم الثالث، أيضاً الشكل رقم )

 المقترحة. 

، وذلك في سياق تصميم المعماريات بصورة عامة، 9]-[12أو الطرق  يجدر الذكر بأن منهجيتنا قد بنيت على  عدد من المنهجيات السابقة

 وتصميم معمارية خط اإلنتاج والتصميم المبني على السالمة بشكل خاص.

الهدف األساسي لهذا البحث هو إيجاد وتطوير منهجية فعالة وكفأة يمكن أن تستخدم في عملية تصميم معماريات خط إنتاج البرمجيات 

 مة والتي تحسن وتدير السالمة في خط إنتاج البرمجيات.المقادة بالسال
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في هذه المنهجية، يتم األخذ في اإلعتبار خاصية سالمة البرمجيات في المرحلة المبكرة للتصميم المعماري وكذلك المعمارية المرجعية 

اط والمميز لهذه المنهجية هو إستخدام مفهموم األنملخط إنتاج البرمجيات ستستنبط بناءاً على إعتبار متعلق بالسالمة. الجانب األساسي 

 المعمارية والتي تؤدي إلى تحسين عملية التصميم.

تطبيق هذا العمل يقدم العديد من المحاسن المهمة في حقول هندسة السالمة، التصميم، ومعمارية خط اإلنتاج. نقدم عملية تطوير تزامنية 

ة. المنهجية تعرف معمارية بسيطة لخط اإلنتاج من ناحية السالمة المطلوبة من قبل خط لمفهوم النظام من وجهة نظر وظيفية وسالم

 اإلنتاج تحت التطوير.

 استناداً لما سبق، يتلخص محتوى باقي الورقة كما يلي، القسم الثاني يحوي تقديم لألعمال السابقة األكثر عالقة بهذا البحث. أما القسم

والعملية المقترحة لتصميم معمارية خط إنتاج البرمجيات مع تفسير لكل خطوة في العملية. أما القسم الثالث فهو يمثل عرض لمنهجيتنا 

الرابع قمنا بعرض مثال مختصر كتطبيق للمنهجية المقترحة، أخيراً، وفي القسم الخامس والسادس عرض للخالصة واألعمال المستقبلية 

 والمراجع.

 . الدراسات السابقة2

المنهجيات أو الطرق للتصميم المعماري كل واحدة منها تركز على جانب معين من التصميم المعماري. فهنالك طرق  هنالك العديد من

 تصميم معماريات  البرمجيات الوحيدة وأخرى لتصميم معماريات خط إنتاج البرمجيات 

عالج )خاصية جودة وحيدة أو خصائص جودة . ومن الناحية األخرى، فإن بعضها اليعالج خصائص الجودة في المعمارية واآلخر ي[12]

 متعددة(. 

بصورة خاصة فإن الطرق المبنية على الجودة تالقي إهتمام كبير ومتطورة جداً وذلك لتصميم معمارية البرمجيات الوحيدة. ولكن نجد 

رية والتباين الموجودين في معما أن طرق التصميم المبنية على الجودة محدودة جداً في مجال خط إنتاج البرمجيات وذلك نسبة للتعقيد

 خط إنتاج البرمجيات. 

تجدر اإلشارة الى أن عملنا يتعلق بإسهامات من مجاالت مختلفة،  بصورة رئيسية التصميم المعماري، معمارية خط اإلنتاج وهندسة 

 السالمة.

ز هذه المنهجية هي دمجها لعدد من العوامل منهجيتنا تركز على تصميم مقاد بخاصية السالمة لمعمارية خط إنتاج البرمجيات. مايمي

واألساليب التي تستخدم في عملية التصميم المعماري والتي تؤدي إلى تحسين التصميم المعماري. من هذه األساليب، إستخدام أسلوب 

اهم في معمارية والتي تسالتصميم القائم على السيناريوهات وهو أسلوب جيد في عملية التصميم المعماري، وأيضاً إستخدام األنماط ال

تحسين التصميم. إضافة إلى إجراء عدد من عمليات التحليل على مستويات، مثالً، تحليل خاصية السالمة يعتبر مستوى آخر من التحليل 

 ويعتبر خطوة أساسية في عملية التصميم.

( أدناه والذي يوضح 1ة المتعلقة كثيراً بعملنا، وذلك من خالل الجدول )في هذا القسم سنقوم بإعطاء لمحة مختصرة عن األعمال السابق

معلومات عامة عن األعمال السابقة مع ملخص للمحاسن والقصور لكل عمل. نود أن نشير إلى أن منهجيتنا مبنية بشكل أساسي على 

هي أساس لألعمال المستقبلية لهذا البحث )مثل، تطوير نمط أو أنماط  [16] -[13]، بينما يمكن إعتبار األوراق األخيرة  [12]-[9]األعمال  

معمارية موجهة نحو السالمة وذلك لمعماريات خط إنتاج البرمجيات(.

  (: ملخص المقارنة بين الدراسات السابقة1جدول رقم )

 التاريخ أوجه القصور أو الضعف المحاسن المرجع

[9] 

لتحسين سالمة  يستخدم تركيبة مختارة لتكتيكات السالمة 

 البرمجيات والنظم.

 إعطاء طريقة جديدة للتفكير لتصميم معمارية برمجيات آمنة.

نقطة القصور لهذا العمل هي عدم أخذه 

 2013 في اإلعتبار عائلة المعماريات
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[10] 

 هي طريقة تكرارية متكاملة تتمحور حول الجودة لتصميم وتقييم

 عائلة المنتجات.

تغطي كل دورة حياة تطوير عائلة المنتجات ويمكن أن تقدم بشكل  -

 تزايدي.

طريقة صعبة وتستهلك الزمن. أيضا 

المنهجية تأخذ في االعتبار خصائص 

جودة متعددة بدون تركيز على خاصية 

معينة )على سبيل المثال. خاصية 

 السالمة(

2000 

[11] 

إعادة بناء كل المعماريات يجب أن يتم  - طريقة سهلة

للمنتجات الموجودة قبل البدء في تصميم 

المعمارية المرجعية، وهذا يتطلب 

 مجهود وزمن معتبرين.

 ال تعالج أي من خصائص الجودة -

2004 

[12] 
ً تساعد معماري عائلة المنتجات في  تحفظ الزمن والجهد وأيضا

 التحقق من المعمارية بسهولة.

السالمة كعامل أساسي ال تعالج خاصية 

 في عملية التصميم
2000 

[13] 

عملية أكثر في التأكد من أن خاصية السالمة لخط اإلنتاج قد تم  -

السيطرة عليها ومعالجتها وذلك مع وجود التباين، وذلك عبر التنفيذ 

 الموجه بالسيناريوهات أو المحاكاة للنموذج.

مبكراً لتصميم تسمح لمهندسي السالمة إلكتشاف العيوب  -

 إستراتيجية تخفييف قبل التنفيذ والتطبيق.

 فقط اقتراح آلية لتحليل السالمة

2007 

[14] 
عملية للتطوير المتزامن للمفهوم النظام من وجهة النظر الوظيفية 

 والسالمة

نقطة القصور لهذا العمل هي عدم أخذه 

 في اإلعتبار عائلة المعماريات
2013 

[15] 
لتكييف مفهوم نمط التصميم لتصميم النظم المضمنة منهجية جيدة 

 الحساسة لألمان

 فقط تعالج المعمارية الوحيدة 
2010 

[16] 
تستخدم النمذجة القائمة على الحالة )مخططات الحالة( والتي تعتبر 

 طريقة جيدة لمعالجة خاصية السالمة

 فقط تعالج المعمارية الوحيدة
1998 
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 المنهجية:. 3

في الوقت الحالي، تتوفر طرق تصميم مختلفة كل واحدة منها تركز على جانب معين من التصميم المعماري. بصورة خاصة الطرق 

المبنية على السالمة تالقي إهتمام كبير ومتطورة جداً وذلك لتصميم معمارية البرمجيات الوحيدة. ولكن نجد أن طرق التصميم المبنية 

 محدودة في مجال خط إنتاج البرمجيات وذلك نسبة للتعقيد والتباين الموجودين في معمارية خط إنتاج البرمجيات.على السالمة 

في هذا البحث قمنا بتطوير منهجية جديدة لعملية التصميم المقاد بالسالمة وذلك لمعمارية خط إنتاج البرمجيات. هذه  الفكرة األساسية:

اصية مركزية في التصميم، وكذلك إستخدامها لألنماط المعمارية التي تؤدي لتحقيق هذه الخاصية. المنهجية تميز خاصية السالمة كخ

(، والذي يعطي لمحة 1العملية المقترحة لمنهجيتنا الجديدة للتصميم المقاد بالسالمة لمعمارية خط إنتاج البرمجيات موضحة بالشكل رقم )

، في سياق تصميم معمارية  [12] -[9]تنا قائمة على عدد من المنهجيات أو الطرق عن المنهجية المقترحة. يجب التذكير بأن منهجي

 البرمجيات، تصميم معمارية خط اإلنتاج، التصميم القائم على السالمة.

ميم صمايميز هذه المنهجية هي دمجها لعدد من العوامل واألساليب التي تستخدم في عملية التصميم المعماري والتي تؤدي إلى تحسين الت

المعماري. من هذه األساليب، إستخدام أسلوب التصميم القائم على السيناريوهات وهو أسلوب جيد في عملية التصميم المعماري، وأيضاً 

إستخدام األنماط المعمارية والتي تساهم في تحسين التصميم. إضافة إلى إجراء عدد من عمليات التحليل على مستويات، مثالً، تحليل 

 مة يعتبر مستوى آخر من التحليل ويمثل خطوة أساسية في عملية التصميم.خاصية السال

 

 عملية التطوير المقترحة لمنهجيتنا: 1.4

الشئ األساس لتطوير المعمارية هو قائمة مرتبة على حسب األولوية ألهداف العمل، المتطلبات الوظيفة ومتطلبات الجودة. في سياق 

تباينات بين هذه األهداف والمتطلبات يجب أن تعرف أيضاً. عملية تصميم المعماريات يتطلب خبراء عائالت المنتج، فإن التشاركات وال

 معمارية لدراسة النظام وكذلك إشتراك نشط لكل أولئك المهتمين بالنظام، مثل: المختبرين، المطورين، المدراء، ومستخدمي النظام. 

ي عملية تطوير مقاد بالسالمة فإن معظم خطوات العملية مبنية على خاصية السالمة، في هذه العملية المقترحة ونسبة ألن هذه العملية ه

على سبيل المثال، تحليل حاالت اإلختبار يكون مبني على السالمة، إختيار نمط أو أنماط معمارية مبني على السالمة، التحقق من 

 المعمارية ماإذا كانت تحقق متطلبات السالمة أم ال.

المعمارية في عدد من التكرارت بالتطبيق المحكم للسيناريوهات وبإستخدام حلول مثبتة للمشاكل المتكررة مثل األنماط هنا يتم إنشاء 

المعمارية. تؤدى عملية التكرار حتى يكون قد تم تطبيق كل السيناريوهات وأن التكون هنالك مشاكل قد ظهرت من التقييم النهائي 

هي تعريف النطاق ونموذج المجال، حيث يقوم المشكل )أو المعماري( بتعريف حالة العمل لتطوير للمعمارية. تكون مدخالت العملية 

خط اإلنتاج والحقاً يقوم بوصف التشارك والتباينات أو التغيرات للتطبيقات ضمن خط اإلنتاج. المخرجات لهذه العملية هي معماريط 

 عملية تم وصفها بشكل مختصر في األقسام الفرعية التالية. خط اإلنتاج كما موضح في المقدمة. أي خطوة من خطوات ال
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 خطوات عملية تطوير معمارية خط إنتاج البرمجيات في المنهجية المقترحة 2.4

 هذه المنهجية قائمة على نموذج النظام الهرمي. وهي عملية إلنشاء وتقييم معمارية خط إنتاج البرمجيات.

أي أنه من الممكن تمييز نوعين من األنواع العامة للمتطلبات نموذج المجال مدخالت العملية عبارة عن المتطلبات اوتوصيف المتطلبات. 

 وتعريف النطاق. بشكل عام يمكن القول بأن مدخالت العملية هما نموذج المجال وتعريف نطاق خط اإلنتاج.

وهو عبارة عن نموذج متطلبات. يحدد المتطلبات األساسية لمجال تطبيقات معينة أو لعائلة المنتجات  (Domain Modelنموذج المجال )

ات بيتم تحديد متطلبات النظام بناءاً على إحتياجات العميل أو من خالل وجهة نظر التطوير من قبل المطورين. حيث يتم إستخدام نموذج المتطل

وات ل والذي يتم إنشاءه عادة بأدلتحديد السيناريوهات )سيناريوهات اإلستخدام(. أي أنه لكي نبني أي معمارية البد أن يكون لدينا نموذج مجا

أو لغات نمذجة )مثل، نموذج حاالت اإلستخدام أولغة النمذجة الموحدة(. من أمثلة نموذج المجال هو نموذج الخصائص، نموذج الخصائص 

ة، وذلك صائص متباينيقول أننا إذا أردنا تطوير معمارية لعائلة نظم أو منتجات فإن هنالك خصائص رئيسية )جوهرية(، إختيارية، وأخرى خ

 لنظام خط إنتاج البرمجيات.

(، generic workproducts) منتجات عمل عامة (1نموذج المجال المدخل يكون هو نموذج مجال خط اإلنتاج شامالً أثنين من العناصر:

نموذج  (2.  (feature modelsمثال، منتجات تصف المتطلبات من وجهة نظر الصفات المشتركة والمتغيرة )مثل نماذج الخاصية )

التغيرية أوالتباين في خط اإلنتاج وذلك بتحديد القرارات المفتوحة والحلول الممكنة. ومن الناحية االخرى فإن  نموذج القرار يعالج. القرار

فية للنظام ظيقرار المجال يحدد القرارت التي يجب أخذها في اإلعتبار فيما يتعلق بالخصائص المشتركة والمتغيرة والخصائص الغير و

وغيرها.  بحيث نحدد تركيبات الخصائص التي سنأخذها وهي التي تحدد نموذج الخصائص، حيث يمكن أن تكون بعض التراكيب صحيحة 

 وأخرى غير صحيحة. والشروط تحدد أحياناً بناءاً على نظرة التطوير للنظام المتوقع وعلى متطلبات العميل.

يحدد تعريف النطاق الصفات المشتركة والمتغيرة الموجودة في التطبيقات المختلفة في خط   (Scope Definitionتعريف النطاق )

 تاإلنتاج. هنالك صفات متغيرة داخلية بين مكونات التطبيقات في حد ذاتها )تغيرات داخلية( وأخرى صفات متغيرة مع البيئة المحيطة )تغيرا

 رات في البيئة، حيث البد من تحديد كل من التغيرات الداخلية والخارجية.خارجية( فقد تنتج تغيرات في خط اإلنتاج نتيجة تغي

تعريف النطاق قائم على العملية التي تبحث عن تحديد أي من وظائف النظام هي وظائف ضرورية أوجوهرية في خط اإلنتاج وأيها ليست 

 تطويرها اآلن والتي سيتم تطويرها في المستقبل.جوهرية. أيضاً، يظهر النطاق التنظيم فيما يتعلق بأنواع المنتجات التي تم 

تأتي المدخالت إلنتاج النطاقات من مخطط اإلستراتيجية التنظيمية وطاقم التسويق وخبراء التحليل والتكنولوجيا في المجال. يعتبر نطاق 

يقلل نطاق هي تعريف التشابه في النظم والذي سالمنتج واحد من العوامل الضرورية لتحديد النجاح لخط اإلنتاج. المشكلة الكبيرة في تحديد ال

 تكلفة التطوير للنظام للمؤسسة. 

 فيما يلي وصف مختصر لكل خطوة من خطوات العملية.

 : إستخراج وتحليل متطلبات السالمة 1خطوة رقم 

هي من أهم المراحل في العملية حيث أن جميع المراحل المتبقية تعتمد على نجاح هذه الخطوة. يتم في هذه الخطوة إستنباط كل متطلبات 

السالمة لخط اإلنتاج وعمل تحليل لسالمة خط إنتاج البرمجيات. ولذلك تكون هذه الخطوة لتحليل متطلبات البرمجيات تحت طبقة واحدة ومن 

توصيف المتطلبات يجب علينا إستنباط المتطلبات الوظيفية ومتطلبات السالمة. على كل، ليس من الممكن إستخراج كل متطلبات ثم وفقاً ل

بصورة أحادية. حيث غالباً تكون بعض متطلبات السالمة منعكسة في المتطلبات الوظيفية. تجدر اإلشارة إلى أن هنالك العديد من السالمة 

(. فنقترح أن تتم إختيار طريقة تحليل ناجعة من الطرق [26]، [13]خاصية السالمة في مجال خط اإلنتاج، )مثال: منهجيات أوطرق تحليل 

 المتوفرة في تحليل السالمة لخط إنتاج البرمجيات. 

اصية السالمة، متطلبات ختحليل متطلبات السالمة من وجهة نظر خط اإلنتاج )هو التشارك أوالتباين(، أي أن هنالك تشارك وتباين فيما يتعلق ب

 على سبيل المثال فإن تطبيقات خط اإلنتاج تشترك في بعض متطلبات السالمة )مثل: أساليب أوآليات السالمة( كما تختلف في أخرى.

 بعد اإلنتهاء من هذه الخطوة يكون قد تم إستخراج متطلبات السالمة لخط إنتاج البرمجيات. ثم يتم اإلنتقال للخطوة الثانية.
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 : إنشاء السيناريوهات2طوة رقم خ

 لكما ذكرنا في السطور أعاله، فإن هذه العملية قائمة على السيناريوهات أي يتم إنشاء المعمارية بأخذ هذه السيناريوهات ومن ثم وبعد عم

 رتب للسيناريوهات وجعلها في مجموعات وترتيب هذه المجموعات  وبطريقة تكرارية يتم بناء المعمارية.

إن الخطوة الثانية في إنشاء المعمارية تكون لتحديد المتطلبات األكثر أهمية. تكون المدخالت لهذه الخطوة هي نموذج خط اإلنتاج عليه ف

محتوي علي منتجات عمل عامة )على سبيل المثال، منتجات تصف المتطلبات من ناحية التشاركات والتباينات( ونموذج قرار، باإلضافة إلى 

. هنا يكون قد تم تحليل المشكلة، يجب علينا تحديد المعلومات المعمارية المتطلبة لحل المشكلة وكذلك الطريقة لقيادة هذه متطلبات السالمة

 المعلومات، وهنا تكون المعلومات المعمارية مقادة بخاصية السالمة.

ا نقوم بعمل توصيف لهذه السيناريوهات لكي ثم منه –نبدأ من المدخالت بإنشاء سيناريوهات )وهي عبارة عن سيناريوهات اإلستخدام( 

 تصبح سيناريوهات عامة. ونعني بالسيناريوهات العامة أنها تكون بصورة تجريدية أكثر والتي تمثل التشارك والتباين.

لمتطلبات ا نحتاج إلى إستخراج عدد محدود من السيناريوهات تلك التي يجب أن تستخدم في أي عملية تكرار. حقيقة، السيناريوهات تصف

لبات طالوظيفية ومتطلبات السالمة لعائلة المنتج التي تصمم المعماريه لها. في سياق عائالت المنتج، السيناريوهات تكون عامة أي التشمل المت

 المشتركة فقط ولكن أيضاً المتطلبات المتغيرة للمثيالت في عائلة المنتج.

 حليل السالمة: عمل رتب للسيناريوهات بناءاً على ت3خطوة رقم 

هذه الخطوة تحدد أي سيناريوهات أهم من األخرى على أساس متطلبات السالمة. يتم عمل رتب للسيناريوهات وذلك بالقيام بتحليل لتك 

دة عالسيناريوهات على أساس السالمة مستخدمين أي آلية ممكنة لعمل الرتب )معيار األولوية(. عملية األولوية للسيناريوهات يجب أن تتبع قا

وأساسية: "السيناريوهات ذات التأثير الكبير على سالمة المعمارية هي السيناريوهات ذات األولوية األعلى". الخطوة التالية تقوم على بسيطة 

ي السيناريوهات الت –هذه الخطوة وهي لجعل السيناريوهات على مجموعات وترتيبها. علماً بأن الرتب تكون على أساس متطلبات السالمة 

 ها حساسية أكثر من ناحية السالمة من األخرى. مخرجات هذه الخطوة هي سيناريوهات مرتبة على أساس مهددات أو مخاطر السالمة.ل

 : تجميع وترتيب السيناريوهات4خطوة رقم 

رلها أهمية اريوهات التي تعتبينبغي التذكر بأن عمل الرتب الذي تمت معالجة السيناريوهات عليه في الخطوة السابقة مهماً جداً، حيث أن السين

ذه الخطوة ه عالية للمعمارية يجب أن تختار لعملية التكرار األولى. في عملية التكرار التالية، يتم إختيار المجموعة الثانية األكثر أهمية وهكذا.

ات كرار األول يعالج مجموعة السيناريوهتنتج خطة إنتاج المعمارية والتي تعرف التكرارات والتي يتم بها أداء عملية تطوير المعمارية. الت

لى عاألكثر أهمية والتكرار الثاني مع المجموعة الثانية أكثر اهمية وهكذا. الحكم على أهمية السيناريوهات ليس على أساس تأثيرها المتوقع 

 المعمارية وحده بل بشكل أساسي على السالمة.

على شكل مجموعات ومن ثم ترتيبها. ومن هذه الخطوة وبناءاً على السيناريوهات  2 نقوم بتجميع السيناريوهات التي تم عملها في الخطوة

المرتبة يتم عمل خطة إلنشاء المعمارية )خطة إنشاء المعمارية(. الخطة توضح التكرارات التي يتم بها إستخدام مجموعة السيناريوهات 

ن إستخدامها أوالً وذلك وفقاً للترتيب الذي تم في الخطوة السابقة. حيث لتطوير المعمارية. أي أن الخطة توضح أي مجموعة سيناريوهات يمك

 عن طريق مجموعة السيناريوهات يتم تحديد المكونات التي تكون في المعمارية. 

 ريعتبر الترتيب الذي تعالج به السيناريوهات مهم جداً وذلك ألن كل قرارات تصميم التكررات تفرض قيود على المعمارية والتي تحدد التطوي

 كاآلخر لها. بطريقة أخرى، فإن الخطة تستخدم لكي نبدأ ببناء المعمارية، بحيث يتم تحقيق مجموعة السيناريوهات األكثر أهمية أوالً، وذل

نشاء مكونات المعمارية ثم بعد ذلك ومع مرور الوقت نقوم بتطويرها وإضافة مكونات أخرى أو مكونات فرعية لمجموعة السيناريوهات إل

( حيث غالباً يتم تنفيذ هاتين الخطوتين بشكل متزامن، بحيث يتم تحديد خطة 6، وخطوة 5األخرى. ومن ثم ننتقل للخطوتين أدناه )خطوة 

 ل معمارية ناتجة في كل تكرار.أوطريقة تقييم لك

 : تعريف حاالت إختبار مبنية على السالمة5خطوة رقم 
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قاً ففي الحالة التي يكون فيها تقييم )أو التحقق( المعمارية يجب أن يؤدى في نهاية التكرار، معايير التقييم )أو التحقق( ينبغي أن تعرف و

أن يبدأ التصميم الفعلي له محاسن كثيرة مثل فهم أفضل للمتطلبات، وتجنب تحديد معايير  ألهداف األعمال والجودة. تعريف معايير التقييم قبل

نتيجة لمنظور متأثر)أي فقط مجرد دعم ما قد طور(.  ألي مجموعة من السيناريوهات يتم تعريف حاالت إختبار والتي سوف تستخدم لتقييم 

 تقييم وهدف األعمال هو خاصية السالمة.المعمارية في نهاية أي تكرار.  هنا، المعيار الرئيس لل

خاصية السالمة هذه تلعب دور حساس ومركزي لمالئمة المعمارية المرجعية. هنا تعريف حاالت اإلختبار يكون قائم على خاصية السالمة. 

 عل كل، من الصعب جداً تقييم درجة تحقيق هذه الخاصية في  المعمارية المعطية.

اإلختبار مبكراً وذلك ألننا نريد إنتاج مستند كخطة لتقييم المعمارية. أي أن مخرجات هذه الخطوة هي تعريف خطة غالباً يتم تحديد حاالت 

تقييم المعمارية. حيث يتم عمل خطة تقييم لك مرحلة من مراحل بناء المعمارية أي لكل عنصر من عناصر المعمارية. هذه الخطة تستخدم 

 رار وكذكك للتقييم النهائي للمعمارية.لتقييم المعمارية في نهاية كل تك

 : تطبيق السيناريوهات إلختيار نمط معماري مقاد بالسالمة6خطوة رقم 

النمط المعماري يمكن أن تساعد في تبسيط عملية األنماط المعمارية شائعة في حقل هندسة البرمجيات وهنالك الكثير من األنماط. منهجية 

 ظم المتعلقة بالسالمة. التصميم وتوفير السهولة لفهم الن

ط أو مهنا يتم إدخال السيناريوهات وفقاً ألولوياتها في دورة التصميم. في هذه الخطوة وبناءاً على السيناريوهات المرتبة نحتاج إلختيار الن

 األنماط المعمارية المناسبة وذلك على أساس تحليل السالمة. 

تحقق كل سيناريو من السيناريوهات التي تم تحديدها. وتعريف نموذج القرار والذي يشمل  هنا يمكن أن يتم إختيار أنماط معمارية تلك التي

 القرارات المعمارية التي تتعلق بتعريف وتحديد السيناريوهات واألنماط المعمارية، على سبيل المثال ماهو معيار إختيار النمط المعماري

 الذي تم إستخدامه.

بحث هو تطوير نمط أو أنماط معمارية قائمة على السالمة لخط اإلنتاج والتي من األنسب أن تطور على احدى األعمال المستقبلية لهذا ال

 أساس األنماط المعمارية المبنية على نموذج الحالة )مخططات الحالة(. 

 : بناء المعمارية7خطوة رقم 

نماط المعمارية المختارة في الخطوة السابقة يتم إستخدامها مجموعة السيناريوهات المرتبطة مع التكرارية الحالية وبإستخدام النمط أو األ

إلنشاء أو بناء المعمارية المبدئية أو لتحسين الموجودة أصالً أو جزء من المعمارية. أي في هذه الخطوة يتم تحديد عناصر المعمارية 

ة مبدئية )منتج معماري أولي( وذلك في بداية العملية، والمكونات وعالقاتها وذلك لمجموعة السيناريو المختارة. وينتج عن ذلك إما معماري

 أو ربما يكون جزء من المعمارية في التكرارات األخرى، أو ربما يكون تحسين في المعمارية. وهكذا تستمر العملية  حتى تكتمل المعمارية.

القرار المعماري . نموذج القرار يشمل حيث تتضمن هذه الخطوة في كل تكرارية توصيفات المعمارية )جزء من المعمارية( ونموذج 

 القرارات المعمارية التي تتعلق بتعريف وتحديد المعمارية الناتجة. 

 : تقييم المعمارية8خطوة رقم 

ة يبصورة عامة، يتم فحص المعمارية فيما يتعلق بالمتطلبات الوظيفية والجودة وتحقيق أهداف األعمال. هنا في منهجيتنا، فإن تقييم المعمار

يكون على أساس حاالت إختبار والتي تكون مبنية بصورة أساسية على خاصية السالمة. في هذه الخطوة، المعمارية الناتجة من الخطوة 

المة قد سالسابقة تقيم وفقاً لخطة تقييم المعمارية والتي أيضاً تبنى على أساس السالمة )بمعنى أن التقييم يكون لضمان ما إذا كانت متطلبات ال

في  كتحقيقها أم ال(. إذا نجح التقييم )بمعنى كل اإلختبارات تم تجاوزها(، فإن تطوير المعمارية يستمر مع التكرارية التالية أو ينتهي وذلتم 

 "تحليل المشكلة". 9حالة أن يكون آخر مجموعة سيناريوهات قد طبقت. لكن إذا فشلت بعض اإلختبارات فإن العملية تستمر مع خطوة 

ً تقييم سهولة إش قاق مثيل من نظام خط اإلنتاج هي جانب ضروي حيث يشير إلى مدى كفاءة المعمارية، وبالتالي يتمسهولة إشت تاق أيضا

ن إشتقاقها كالمثيل. من جانب آخر، فإن عملية تقييم المثالية للمعمارية الناتجة تكون صعبة جداً ألننا نريد تقييم األمثلية لكل المنتجات التي يم

 رية خط اإلنتاج.من معما
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 عليه يمكن أن نميز ثالثة حاالت قد تحصل في حالة التقييم:

تكون المعمارية صحيحة. أي ال توجد مشاكل في المعمارية الناتجة وهنا قد يحصل تكرار بسيط من أجل أخذ سيناريوهات أخرى  .1

 .6 إلضافة مكونات أوعناصر أخرى للمعمارية التي تكون قد بدأت فعلياً. نذهب للخطوة

. وذلك لتكرار عملية بناء 6قد يظهر من تقييم المعمارية الحوجة في تحسين المعمارية الناتجة وهنا يمكن أيضاً أن ننتقل للخطوة  .2

 المعمارية ومن ثم تقييمها مرة أخرى.

 .9قد تظهر مشكلة في المعمارية الناتجة. هنا يتم تحليل المشكلة وذلك باإلنتقال للخطوة  .3

 تحليل المشكلة: 9خطوة رقم 

على األقل واحدة من اإلختبارات لتقييم المعمارية الحالية تفشل. هنا يتم تحليل المشكلة المعمارية التي ظهرت، مثالً مشكلة تضارب في 

يد دالخصائص، أو الجودة المطلوبة، أومشكلة في تحقيق زمن اإلستجابة المطلوب. في هذه الخطوة، يتم فحص المشكلة الكامنة من أجل تح

كيف يمكن أن تستمر عملية تطوير المعمارية. الفحص يركز على  مإذا كانت مجموعة السيناريوهات الحالية طبقت بنجاح للمعمارية التي 

نتجت من التكرارية السابقة. إذا كانت هذه معتبرة ألن تكون الحالة، فإنه فقط التكرار الحالي يكون من الضروري أن يكرر. ماعدا ذلك،  

ارات التصميم من التكرارات السابقة يفترض أن تفرض قيود والتي تكون صارمة جداً لمجموعة السيناريوهات الحالية. لذا فإن بعض قر

تمديد التراجع بصورة كبيرة يكون متطلب، والذي قد يشمل إعادة الصياغة، إعادة تكوين المجموعات وإعادة ترتيب بعض السيناريوهات 

في حالة أن المشكلة كانت في إستخدام أوتطبيق السيناريوهات  6ية في التكرار المناسب. قد نحتاج اإلنتقال للخطوة ومن ثم إعادة إدخال العمل

السيناريوهات في حد ذاتها، أو قد  إذا كان من المحتمل أن تكون هنالك مشاكل في 4أو بناء المعمارية أو ربما يتطلب ذلك الرجوع للخطوة 

  نحتاج لبعض التعديل فيها.

 . المثال )الحالة الدراسية( :4

: في هذا القسم سنقوم بعرض مثال لتوضيح تطبيق المنهجية المقترحة، حيث سنقوم بتصميم معمارية خط إنتاج أنظمة كشف تعريف 1. 4

( Safety-critical Systems(. يعتبر نظام إنذار الحريق من األنظمة الحساسة للسالمة )Fire-Alarm Systemsوإنذار الحريق )

(. حيث يمكن أن يؤدي الفشل في هذا النظام إلى خسائر وكوارث، embedded systems domainومن مجال األنظمة المضمنة )

 . [27] سواءاَ في األرواح أواإلقتصاد

 تجدر اإلشارة إلى أنه ونسبة لمساحة الورقة، فلن نقوم بشرح تفصيلي، فقط سنقوم بعرض مختصر للمثال. وفيمايلي عرض لتفاصيل للمثال: 

 التصميم القائم على السالمة لمعمارية خط إنتاج أنظمة كشف وإنذار الحريق 2. 4

: أنظمة اإلنذار من الحريق اليدوية وأنظمة اإلنذار من الحريق التلقائية. تجدر  تقسم أنظمة ومعدات إنذار الحريق إلى األنواع الرئيسية التالية

 اإلشارة بأننا سنقوم في البحث بالتطبيق على أنظمة اإلنذار االتوماتيكي ) التلقائي (

 Domain Description وصف المجال  -

فات، و حينما يكتشف حريق، تفعيل عدد من المخرجات. توجد أمثلة إن الوظيفة األساسية لنظام إنذار الحريق هي مراقبة عدد كبير من الكاش

متعددة للمخرجات، تتضمن أجراس إنذار، نصوص إنذار في شاشات العرض، نظام اإلطفاء وتنبيه تلقائي لقسم الحريق. الكاشفات أو أجهزة 

كاشفات شديدة الحساسية القائمة على أشعة الليزر. اإلدخال تغطي متغيرات واسعة من األنواع، تمتد من كاشفات الحرارة والدخان الى ال

 التباين الواسع ألجهزة اإلدخال واإلخراج يمثل واحد من التحديات الكبيرة لتصميم معمارية البرمجيات. 

 Quality Requirementsمتطلبات الجودة 

ة أيضاً. كمثال، سهولة اإلعداد والضبط باإلضافة الى دراسة التباين الموضحة أعاله فإن النظام يدعم عدد من متطلبات الجود

Configurability قابلية التطوير والصيانة ،Maintainability .و ... الخ 

 (Commonalities and Variabilitiesتحليل اإلشتراكات والتباينات ) -
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 المثال مايلي: هناك الكثير من أوجة التشارك أوالتباين في مجال تطبيقات أنظمة كشف وإنذار الحريق، على سبيل

 (Commonalityأوجة التشارك ) -

 من األشياء المشتركة هو وجود وحدة تحكم وكواشف أو حساسات ووحدات إنذار.

 (Variabilityالتباين ) -

و نظام معنون  System Conventionalالنظام العادي  -من األشياء الرئيسية في التباين هو نوع النظام حيث هنالك نوعين: 

Addressable System األول هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها على منطقة معينة تعطى إنذار على .

هذه المنطقة التي من خاللها يتحرك رجل األمن في هذه المنطقة ويكتشف مكان الحريق. أما الثاني فهو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة 

ببعضها في المنطقة تأخذ أرقام وأسماء األماكن التي يوجد بها الكاشف بحيث أنه عندما يظهر حريق على لوحة التحكم الكواشف المتصلة 

 يظهر بيان رقم الكاشف واسم المنطقة وساعة حدوث الحريق.

ة تتأثر بارتفاع درجة (، مثالً: رؤس حساسSensors/Detectorsأيضاً من الجوانب األخرى للتباين هو: نوعية الكواشف أوالحساسات )

 وهي أيضاً أنواع. Smoke Detectors(،  الرؤس المكشفة للدخان Heat Detectorsالحرارة )مكشفات حرارة 

 -إيقاف أنظمة التهوية أو التسخين وتكييف الهواء للتحكم فى الدخان  -من الناحية األخرى الخدمات اإلضافية التي تقدمها هذه األنظمة مثل: 

 إبالغ مركز اإلطفاء -تشغيل نظام إطفاء  -إعادة المصاعد إلى الدور األرضي تلقائيا  -لحريق قفل أبواب ا

 Safety Analysisتحليل السالمة  -

 إن طريقة تحليل السالمة هي طريقة ذات إتجاهين وذلك بدمج التحليل األمامي )من وضع الفشل الى تأثيره( مع التحليل الخلفي )من المخاطر

 (.[26]( Robyn R. Lutzالتي أدت إلى حدوثها ) إلى األسباب

من الواضح أن بعض متطلبات السالمة أثرت على كل األنظمة في خط اإلنتاج بينما األخرى أثرت فقط على بعض األنظمة في خط اإلنتاج. 

، وهي الطريقة ذات [ 26]( .LutzRobyn Rتجدر اإلشارة إلى أن الطريقة المقترحة لتحليل السالمة في خطوط اإلنتاج بواسطة لوتز )

 ( في خط اإلنتاج.variationsاإلتجاهين لتحليل السالمة قد أثبتت معالجتها لتحديات تحليل السالمة الممثلة في التباينات )

 (Architectural Pattern/Safety Patternإختيار النمط المعماري القائم على السالمة  ) -

شل نظام إنذار الحريق، فإن المراقبة الذاتية المستمرة تكون جزء من سلوك النظام. ونتيجة لذلك يمكن أن نتيجة للعواقب الممكنة في حالة ف

ط انعتبر النظام كإشتمال لمستويين وظيفيين، بمعنى وظيفية متعلقة بالمجال ووظيفية مراقبة النظام. هنا سنقوم بإختيار نمط معماري من أنم

Level Safety -3(. هنا يمكن أن يكون النمط المعماري المناسب هو:[15]ط )أرجع المرجع السالمة، حيث يوجد عدد من األنما

LSM)-Monitoring Pattern (3 [15]( وهو نمط معماري مزدوج .Combination of Hardware and Software 

Pattern. )[15]حالة سالمة )الوضع اآلمن  . وهو نمط مناسب للتطبيقات التي تتطلب مراقبة مستمرة للسالمة وكذلك تتضمنsafe -a fail

state ( في حالة حدوث الفشل وبدون حوجة عالية للتكرار في العتاد )هاردويرHardware.) 

الخطوات اآلخيرة هي انتاج المعمارية وتقييمها وتكرار هذه الخطوات حتى الوصول الى المعمارية التي تحقق المطلوب وبكفاءة عالية،  -

 ( يوضح معمارية خط إنتاج نظام اإلنذار.2ية تحقق خاصية السالمة في خط اإلنتاج. الشكل رقم )واألهم هو معمار
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 ( يوضح معمارية خط إنتاج نظام اإلنذار.2الشكل رقم )

 

 . الخالصة واألعمال المستقبلية5

يعتبر تصميم معمارية البرمجيات واحدة من أهم العمليات الحساسة في تطوير البرمجيات. تصميم معمارية خط إنتاج البرمجيات هي عملية 

 معقدة بشكل كبير وذلك بسبب التباينات الموجودة في برمجيات خط اإلنتاج. 

ن التصميم المعماري. بصورة خاصة الطرق المبنية على السالمة حالياً، تتوفر طرق تصميم مختلفة كل واحدة منها تركز على جانب معين م

تالقي إهتمام كبير ومتطورة جداً وذلك لتصميم معمارية البرمجيات الوحيدة. ولكن نجد أن طرق التصميم المبنية على السالمة محدودة في 

 إنتاج البرمجيات. مجال خط إنتاج البرمجيات وذلك نسبة للتعقيد والتباين الموجودين في معمارية خط 

هذه الورقة ركزت على كيف يتم الوضع في اإلعتبار السالمة في مرحلة التصميم المعماري لخط إنتاج البرمجيات وكذلك اقترحت منهجية 

 بالسالمة لمعماريات خط إنتاج البرمجيات. الجانب الرئيسي لهذه المنهجية هو استخدام مفهوم أو أسلوب المقادجديدة للتصميم 

نماط المعمارية والتي تؤدي الى تحسين في عملية التصميم. حيث غطت المنهجية نقاط الضعف في المنهجيات السابقة، كما موضح في األ

 المنهجية(. أيضاً تم في هذه الورقة عرض لعملية التصميم المقترحة لهذه المنهجية. -القسم الثالث والرابع )الدراسات السابقة 

سالمة هي عملية معقدة، فإنالجانب الرئيس لهذه المنهجية هو إستخدام أسلوب األنماط المعمارية والتي تؤدي إلى تحسين نسبة ألن عملية بناء ال

 عملية التصميم وتساعد أيضاً في تبسيطها، وتقدم السهولة لفهم وجة النظرة للنظم المتعلقة بالسالمة.

 طلبات وتحسن إعتبار المنتج العضو. أيضاً من فوائد هذه المنهجية هي معالجة عملية تعقب المت

ر شتعتبر األنماط المعمارية شائعة في حقل هندسة البرمجيات وهنالك الكثير من األنماط. بشكل متناقض، فإن األنماط المعمارية لم تدرس وتن

 بالحجم الكبير في حقل خط اإلنتاج والسالمة. نحن سنلبي النداء. 

ير نمط أوأنماط معمارية مقادة بالسالمة لخط إنتاج البرمجيات. حيث سنستخدم مخططات الحالة خطوتنا القادمة هي التركيز على تطو

(Statecharts.باإلضافة إلى ذلك، نريد أن نتحقق من كيف نقيم تأثير النمط أو األنماط المعمارية الجديدة على عملية التصميم .) 
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