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Yazılım Mimarisi
Tanım

• Yazılım mimarisi, bir yazılım sisteminin temel yapılarını ve bu yapıları ve 
sistemleri yaratma disiplinini ifade eder. Her yapı yazılım öğelerini, aralarındaki 
ilişkileri ve hem öğelerin hem de ilişkilerin özelliklerini içerir.



Yazılım Mimarisi
Yaygın Olarak Kullanılan 10 Mimari Desen (Architectural Pattern)

• Mimari desen, belirli bir bağlamda yazılım mimarisinde sık karşılaşılan bir 
soruna genel, yeniden kullanılabilir bir çözümdür. Mimari desenler yazılım 
tasarım modeline benzer, ancak daha geniş bir kapsama sahiptir.

• Katmanlı Desen (Layered pattern)
• İstemci - Sunucu Deseni (Client-server pattern)
• Efendi - Köle Deseni (Master-slave pattern)
• Boru - Filtre Deseni (Pipe-filter pattern)
• Broker Deseni (Broker pattern)
• Uçtan Uca Deseni (Peer-to-peer pattern)
• Olay - Yol Deseni (Event-bus pattern)
• Model - Görüntü - Kumanda Deseni (Model-view-controller pattern)
• Kara Tahta Deseni (Blackboard pattern)
• Çevirici Desen (Interpreter pattern)



Yazılım Mimarisi
Katmanlı Desen (Layered pattern)

• Bu desen, her biri belirli bir soyutlama seviyesinde olan alt görev gruplarına 
ayrılabilen programları yapılandırmak için kullanılabilir. Her katman bir sonraki 
üst katmana hizmet sunar.


• Genel bir bilgi sisteminin en yaygın 4 katmanı aşağıdaki gibidir.


• Örnek olarak Masaüstü ve Ecommerce uygulamaları gösterilebilir.

• Görüntüleme Katmanı / Presentation layer (also known as UI layer)
• Uygulama Katmanı / Application layer (also known as service layer)
• İş Mantık Katmanı / Business logic layer (also known as domain layer)
• Veri Erişim Katmanı / Data access layer (also known as persistence layer)



Yazılım Mimarisi
İstemci - Sunucu Deseni (Client-server pattern)

• Bu model iki partiden oluşur; bir sunucu ve birden çok istemci. Sunucu 
bileşeni, birden çok istemci bileşenine hizmet sağlayacaktır. İstemciler 
sunucudan hizmet ister ve sunucu bu istemcilere ilgili hizmetleri sağlar. Ayrıca, 
sunucu istemci isteklerini dinlemeye devam eder. Genel bir bilgi sisteminin en 
yaygın 4 katmanı aşağıdaki gibidir.


• Örnek olarak e-posta, belge paylaşımı ve bankacılık gibi çevrimiçi uygulamalar.
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Efendi - Köle Deseni (Master-slave pattern)

• Bu model iki partiden oluşur; efendi ve köleler. Ana bileşen işi özdeş köle bileşenleri 
arasında dağıtır ve kölelerin geri döndürdüğü sonuçlardan nihai bir sonuç hesaplar.


• Örnek olarak veritabanı çoğaltmasında, ana veritabanı yetkili kaynak olarak kabul 
edilir ve bağımlı veritabanları bu veritabanıyla eşitlenir.


• Ya da bilgisayar sistemindeki bir veri yoluna bağlı çevre birimleri (master ve slave 
sürücüler).



Yazılım Mimarisi
Boru - Filtre Deseni (Pipe-filter pattern)

• Bu model, bir veri akışı üreten ve işleyen sistemleri yapılandırmak için 
kullanılabilir. Her işlem adımı bir filtre bileşeni içine alınır. İşlenecek veriler 
borulardan geçirilir. Bu borular tamponlama veya senkronizasyon amacıyla 
kullanılabilir.


• Örnek olarak derleyiciler. Ardışık filtreler sözcük analizi, ayrıştırma, semantik 
analiz ve kod üretimi gerçekleştirir.


• Biyoinformatikte iş akışları.
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Broker Deseni (Broker pattern)

• Bu desen, ayrıştırılmış bileşenlere sahip dağıtılmış sistemleri yapılandırmak için kullanılır. Bu 
bileşenler uzaktan servis çağrıları ile birbirleriyle etkileşime girebilir. Bir komisyoncu bileşeni, 
bileşenler arasındaki iletişimin koordinasyonundan sorumludur.


• Sunucular yeteneklerini (hizmetleri ve özellikleri) bir aracıya yayınlar. İstemciler aracıdan bir 
hizmet ister ve aracı daha sonra istemciyi kayıt defterinden uygun bir hizmete yönlendirir.


• Örnek olarak Apache ActiveMQ, Apache Kafka, RabbitMQ ve JBoss Messaging gibi 
Message Broker yazılımları.



Yazılım Mimarisi
Uçtan Uca Deseni (Peer-to-peer pattern)

• Bu modelde, tek tek bileşenler akran olarak bilinir. Eşler, hem diğer eşlerden hizmet 
talep eden bir istemci, hem de diğer eşlere hizmet sağlayan bir sunucu olarak işlev 
görebilir. Bir eş istemci veya sunucu ya da her ikisi gibi davranabilir ve rolünü 
zamanla dinamik olarak değiştirebilir.


• Örnek olarak Gnutella ve G2 gibi dosya paylaşım ağları)


• P2PTV ve PDTP gibi multimedya protokolleri.



Yazılım Mimarisi
Olay - Yol Deseni (Event-bus pattern)

• Bu örüntü öncelikle olaylarla ilgilenir ve 4 ana bileşeni vardır; olay kaynağı, 
olay dinleyicisi, kanal ve olay yolu. Kaynaklar bir olay veri yolundaki belirli 
kanallara mesajlar yayınlar. Dinleyiciler belirli kanallara abone olur. Dinleyiciler, 
daha önce abone oldukları bir kanala yayınlanan mesajlar konusunda 
bilgilendirilir.


• Örnek olarak mobil bildirim hizmetleri.



Yazılım Mimarisi
Model - Görüntü - Kumanda Deseni (Model-view-controller pattern)

• MVC deseni olarak da bilinen bu desen, etkileşimli bir uygulamayı 3 parçaya böler,


1. model - temel işlevleri ve verileri içerir


2. görünüm - kullanıcıya bilgi görüntüler (birden fazla görünüm tanımlanabilir)


3. denetleyici - kullanıcıdan gelen girdileri yönetir


• Bu, bilgilerin iç temsillerini bilginin kullanıcıya sunulduğu ve kullanıcıya kabul edildiği 
yollardan ayırmak için yapılır. Bileşenleri ayırır ve etkili kod yeniden kullanımına olanak tanır.



Yazılım Mimarisi
Model - Görüntü - Kumanda Deseni (Model-view-controller pattern)

Örneğin:


• Büyük programlama dillerinde World Wide Web uygulamaları için mimari.


• Django ve Rails gibi web çerçeveleri.



Yazılım Mimarisi
Kara Tahta Deseni (Blackboard pattern)

• Bu örüntü, hiçbir deterministik çözüm stratejisinin bilinmediği problemler için yararlıdır. Yazı 
tahtası deseni 3 ana bileşenden oluşur.


1. kara tahta - çözüm alanından nesneler içeren yapılandırılmış bir global bellek


2. bilgi kaynağı - kendi temsili özel modüller


3. kontrol bileşeni - modülleri seçer, yapılandırır ve yürütür.


• Tüm bileşenlerin tahtaya erişimi vardır. Bileşenler, tahtaya eklenen yeni veri nesneleri oluşturabilir. 
Bileşenler tahtadaki belirli veri türlerini arar ve bunları mevcut bilgi kaynağıyla desen eşleştirmesi 
ile bulabilir.



Yazılım Mimarisi
Kara Tahta Deseni (Blackboard pattern)

Kullanım alanları:


• Konuşma tanıma


• Araç tanımlama ve izleme


• Protein yapı tanımlaması


• Sonar yorumlamayı işaret eder.



Yazılım Mimarisi
Çevirici Desen (Interpreter pattern)

• Bu desen, özel bir dilde yazılmış programları yorumlayan bir bileşen tasarlamak için kullanılır. Temel 
olarak, belirli bir dilde yazılmış cümleler veya ifadeler olarak bilinen program satırlarının nasıl 
değerlendirileceğini belirler. Temel fikir, dilin her sembolü için bir sınıfa sahip olmaktır.


Örnekler:


• SQL gibi veritabanı sorgulama dilleri.


• İletişim protokollerini tanımlamak için kullanılan diller.



Yazılım Mimarisi
Yazılım Geliştirme Standartları
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Açık Yazılım Mimarileri Örnekleri - NAFv4

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_157575.htm?


https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_157575.htm?
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Açık Yazılım Mimarileri Örnekleri - ECOA

 


http://www.ecoa.technology


http://www.ecoa.technology
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Açık Yazılım Mimarileri Örnekleri - NDAS

 


https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20120015921.pdf

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20120015921.pdf


Teşekkürler!


