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مقایسه الگوهای  Command, Proxyو Mediator
دسته  -نوع

 – Commandاین الگو در درستتتته الگوهای رفتاری میباشت ت  .الگوهای رفتاری بیشتتتت دغ غه تخصتتتی
مستتلولی ها به آبجک ها ,یا کپستتولهستتا ی رفتار در یک آبجک
م ی ی

یا تفویض ک دن ریکوئس ت ها به آبجک

و

بهت تعامل آبجک ها در مان اج ا با کمک دن  Couplingو باالب دن  Cohesionرا دارد.

– Proxyاین الگو در درستتتته الگوهای ستتتارتاری میباشت ت  .الگوهای ستتتارتاری با در کنار هم ق اردادن
کالسها و آبجک ها باعث تولی ستتارتارهای بزرگت میشتتود درحالیکه این ستتارتارها را انعطافپذی و

کارا نگه میدارد .در واقع با شناسایی ارتباطات باعث ساده ش ن سارتار میشود.

 - Mediatorاین الگو در درستتتتته الگوهای رفتاری میباشتت ت  .الگوهای رفتاری بیشتتتتت دغ غه تخصتتتی
مستتلولی ها به آبجک ها ,یا کپستتولهستتا ی رفتار در یک آبجک
م ی ی

یا تفویض ک دن ریکوئس ت ها به آبجک

و

بهت تعامل آبجک ها در مان اج ا با کمک دن  Couplingو باالب دن  Cohesionرا دارد.

مقایسته :دو الگوی  Commandو  Mediatorدر دستته الگوهای رفتاری میباشت و ه ف اصتیی این الگوها
تخصتی

مستلولی

به آبجک ها است

درحالیکه الگوی  Proxyدر دستته الگوهای ستارتاری میباشت و

این الگوها بیشت دغ غه تولی سارتارهای بزرگ ا ط یق کنار هم ق اردادن کالسها و آبجک ها را دارن .
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ه ف
 – Commandالگوی کتامنت ب ای تبت یتل ریکوئستتتت هتا بته آبجکت هتای مستتتتتقتل و متانتا کته تاتا اطالعتات
ریکوئستت

را در ب دارد به کار میرود .با استتتتفاده ا این الگو میتوان ریکوئستت ها را بهعنوان یک پارامت

(آبجک ) به مت ها ارستا ک د ,صت بن ی یا تأری در اج ای ریکوئست

ایجاد ک د یا ا عاییات هایی که نیا

به با گ دانی دارن پشتتتتیبانی ک د .هم چنین امکان  loggingیا ذری هستتتا ی را بهراحتی ف اهم میآورد.
بع ا اعاا الگو بهجای ارستتتتا پیا ا آبجک
شو( .ارتباط مستقیم بین کالین

 Aبه  ,Bدر واقع به آبجک

 Commandمیگوی Execute

و س ور ا بین میرود).

 - Proxyاین الگو میتوان یک آبجک

را جایگزین یا بهاصتتتطال  Placeholderیا نایب ب ای یک آبجک

ق ار ده  .این امکان را ف اهم میکن تا عاییات هایی قبل و بع ا ارستتتا ریکوئستتت
انجا داد .در واقع یک ستطیی ا  indirectionبه آبجک
دوش آبجک

به آبجک

دیگ

اصتتتیی

اصتیی ااتافه میکن و باعث میشتود باری ا رو

اصتتتیی ب داشتتتته شتتتود و بع ا واردشتت ن آبجک

اصتتتیی در حاف ه ,وظیفه یک واستتتطه یا

 Delegatorرا دارد.

 – Mediatorاین الگو به ما کاک میکن تا ارتباطات بین م و پ ه جوم ج و پیچی ه بین آبجک ها را ا بین
بب یم و ارتباطات بین آنها را ط یق آبجک

واسط ( )Mediatorمی ود و م ی ی

کنیم.

مقایسته :میتوان ه  3الگو کار متفاوتی انجا میدهن به این صتورت که الگوی  Commandب ای تب یل
ریکوئستت ها به آبجک های مانا و مستتتقل ,الگوی  Proxyب ای داشتتتن یک جایگزین به آبجک
ب داشتتن باری ا روی دوش آبجک

اصتتیی و

اصتیی و الگوی  Mediatorب ای ستامان هی ارتباطات پیچی ه و نامن م

بین آبجک ها به کار میرون .
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حو ه
 – Commandاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
 - Proxyاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
 - Mediatorاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .

مقایسه :ه سه الگو در مان اج ا و ا ط یق  delegationتیقق مییابن .

کاهش وابستگی
 – Commandبا اعاا این الگو  Couplingکه مستتتتتقیم بین  Receiverو  Invokerوجود داشتتت

ا بین

میرود و باعث میشتتود این  2ا هم رب ن اشتتته باشتتن  .فقط ارتباط بین پیک بن که بای انواع کالسهای
 Commandرا بشتتناستت تا بتوان آنها را ناونهستتا ی کن و در ارتیار  Invokerق ار ده  .در واقع پیک بن
بای دی به  Receiverو  Invokerو هم چنین Concrete Commandها ب ای پیک بن ی داشتتته باش ت این
دی را میتوان بهصتتورت  Dependencyیعنی غی مانا در ن

گ ف

ی ا ال

نیس ت

هایشتته به آنها دی

داشتته باشت و فقط ب ای پیک بن ی ا آنها استتفاده میکن  .هم چنین ارتباط بین  Commandو Invoker
نیز غی مستقیم و فقط ا ط یق اینت فیس آن هس .

 - Proxyبا استتفاده ا این الگو میتوان وابستتگی بین کالین
میققستتا ی آن توستتط آبجک
یعنی یک اینت فیس تع ی

و آبجک

اصتتیی و جایگزین و استتتفاده ا آبجک

اصتیی را با استتفاده ا اینت فیس و
جایگزین ب ای عاییات ,ا بین ب د.

ک د و آن را توستط کالس اصتیی و جایگزین که هاان پ اکستی هس

میقق ک د

(در این صتتتتورت کای  Couplingکات میشتتتتود و با تغیی ات در کالس اصتتتتیی تغیی ات بهجایی منتشتت ت
نایشتتود) .اما رود پیک بن به ستتارتن انواع پ اکستتیهای نیا دارد یعنی بای کالسهای عینی اصتتیی را
بشناس و آن را در مت سا ن ه ه پ اکسی به او پاس ب ه  .پس ا آن کالین
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با اینت فیس آن کار میکن .

 – Mediatorبا استتتتفاده ا این الگو وابستتتتگی هاکاران که قبال ا بهصتتتورت مستتتتقیم به یک یگ بود ا بین
میرود و فقط به آبجک

 Mediatorرود وابستته میشون  .اما این وابستگی در سطح باال و فقط در سطح

اینت فیس است  ,اما میانجی بای کالسهایی که در دارل رود هست

(ماکن است

با یک هاکار کار نکن ,

در واقع به آن ,دیگ هاکار یا  Colleagueنایگوین  ).را در ستتتطح  Concreteبشتتتناست ت  ,در کل میتوان
گف

باعث کاهش وابستگی میشود چون حال

مقایسته :میتوان گف

قبیی این الگو رییی وابستگی باالس .

ه  3الگو در کاهش وابستتگی نقش مبب

داشتته اگ چه هنو هم در الگوی کامن

پیک بنت یتا هاتان  Clientبته  Invokerو  Receiverدیت دارد امتا این اجتنتا نتاپتذی استتتت  .هم چنین در مورد
الگوی  Mediatorبای گف

که  Mediatorبه تاا هاکاران  Coupledش ت ه اس ت

یک  Eventا یک هاکار بای آبجک
جوا
آبجک

میانجی ,هاکاران را بشتتناس ت تا با استتتفاده ا چک ک دن این Event

مناستب را به آنها ارستا کن  .هم چنین در  Proxyپیک بن نیز بای ب ای  configurationبتوان انواع
اصتتیی را بشتتناستت و آن را به نایب که هاان پ اکستتی هستت

داستتتان کای متفاوت هس ت
هس

چون در صتتورت ارستتا

و در مان پیک بن ی آبجک

پاس ده (اما در virtual proxy

اصتتیی ستتارته نایشتتود و فقط در صتتورت نیا

که این اتفاق میافت .).

افزایش چسبن گی
 – Commandاین الگو در واقع آبجکت هتای متخصتتتت

ب ای ارستتتتا و دریتافت

Commandهتا دارد و این

کالسها و آبجک ها هابستتتگی یا چستتبن گی باالیی دارن  .این الگو بیشتتت در کاهش وابستتتگی عال
میکن ولی کای کالسهای  Invokerو  Receiverستتتاده و یکپارچه میشتتتون  .ا آنجاییکه آبجک های
 Invokerدرگی رود عاییات نیستتتن و این کار به  Commandکه رود متخصت
ش ه ,پس تک کارگی در این الگو افزایشیافته اس .
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انجا کار هست

ستتپ ده

 - Proxyاین الگو فقط بهعنوان جایگزین ب ای آبجک
ن ارد و در واقع هاان کارهایی که آبجک
را میقق میستتا ن  .میتوان گف

اصتتیی میباش ت و تأثی

یادی در افزایش چستتبن گی

اصتتیی انجا میده را واستتپاری میکن و ه دو یک اینت فیس

چون کالس پ اکستتی فقط وظیفه واستتپاری دارد ا وابستتتگی روبی

ب روردار اس .

 – Mediatorرود کالس  Mediatorکته کتار یکتتایی دارد و آن هم ارتبتاط بین هاکتاران هستتتت  ,رود هاین
کالس باعث میشتود تا دغ غه کالسها و هاکاران دیگ ب ای ب ق اری ارتباط با یک یگ کات شت ه و فقط ب
روی کار رود تا کز کنن .

مقایسته :الگوی  Mediatorکه بهصتورت وااتح و کامال ا مشتخ

در افزایش چستبن گی تأثی دارد اما الگوی

 Proxyتأثی آنچنتانی در افزایش چستتتتبنت گی بعت ا اعاتا الگو ن ارد .هم چنین الگوی  Commandنیز در
این شار

مبب

عال ک ده اس .

OCP
 – Commandدر این الگو اصتتل  OCPب ای  Invokerو  Receiverو رود کامن به ح روبی رعای
ی ا کالین ت

بتتا  Invokerکتتار میکن ت و رود این کالس بتتا اینت فیس کالس  Commandکتتار میکن ت و

بهاینت تیب ا تغیی ات در امان است  .ب ای  Receiverمیتوان گف

چون معاوال ا این کالسها ب ای بیزینس

الجیتک هتا نوشتتتتتته شتتتت ه و ا اینت فیس  Commandیتا  Invokerرب نت ارد .امتا کالینت
 Invokerرب داشتتته باشت تا بتوان با آن بهدرستتتی کار کن (تا ح ی غی قابلاجتنا
کالین

شتت ه,

بای انواع کالسهای  Concrete Commandرا ب ای پیک بن ی بشناس .
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بتایت ا تغیی ات

هست  .).هم چنین

 - Proxyدر این الگو نیز چون میتوان بهراحتی ب ون تغیی قستتا های اصتتیی این الگوProxy ,های ج ی
تع ی

ک د که هاه با هاان اینت فیس کار میکنن میتوان گف

این اصل را رعای

 – Mediatorاین الگو چون هاکاران فقط ا ط یق اینت فیس با آبجک

میکن .

 Mediatorدر ارتباط هستتن  ,تغیی ات

ا  Mediatorبته هاکتاران منتشتتتت نایشتتتتود ولی تغیی ات هاکتاران بتاعتث تغیی ات در متت  Notifyیتا بته
عبارتی رود  Mediatorرواه ش ت
میبین و به ن

ی ا  Mediatorتاا کالسهای هاکار را در ستتطح پایین و Concrete

نایتوان در ه دو سو اصل  OCPرا رعای

مقایسته :تق یباا میتوان گف

ک د.

ک دهان و بعضتی ا رعای

نشت نها

که ه  3الگو تا ح ی این اصتل را رعای

اجتنا ناپذی رواه بود مبال ا در الگو  Mediatorا ط ف هاکاران به  Mediatorاین اصتتتتل رعای

نشتت ت ه و

تغیی ات در هاکتاران بتاعتث تغیی در  Mediatorمیشتتتتود .یتا در الگوی  Commandا ستتتتات

پیک بنت بته

 Receiver, Invokerو  Concrete Commandها  OCPب ق ار نش ه اس .

LSP
 – Commandکامال ا ب ق ار اس

چون ی کالسهای کامن میتوان بهعنوان کالس پ ر استفاده شود چون

یک اینت فیس را میقق میسا د.

 - Proxyکامال ا ب ق ار است

چون ی کالسهای پ اکستی میتوان بهعنوان کالس پ ر استتفاده شتود چون

یک اینت فیس را میقق میسا د.

 – Mediatorکتامال ا ب ق ار استتتتت

چون ی کالسهتای هاکتتار میتوانت بتهعنوان کالس پت ر رود یعنی

 Componentاستتفاده شتود چون یک اینت فیس را میقق میستا د .هم چنین ا ستا
نیز به هاین دلیل کامال ا این اصل ب ق ار اس .
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کالس Mediator

مقایسه :ه  3الگو این اصل را ب ق ار میسا ن .

DIP
 – Commandهاانطور که قبلت اشتتاره ش ت ارتباط بین  Invokerو  Commandا ط یق اینت فیس آنها
استت

که نقش پیک بن را دارد با  Receiverیا  Invokerیا

و این اصتتل ب ق ار استت  .اما ارتباط بین کالین

کامن ا ط یق کالسهای عینی و  Concreteهس

 - Proxyدر این الگو چون آبجکت
اینت فیس یکستتتان هست ت

و بای آنها را ببین پس  DIPنقض ش ه اس .

 Proxyارتبتاطی که با آبجکت

و کالین

اصتتتتیی دارد بهصتتتتورت میققستتتتا ی یک

متوجه نایشتتتود که با ک ا آبجک

دارد کار میکن  ,پس این اصتتتل

ب ق ار اس .

 – Mediatorهاانطور که پیشت گفته شتت اگ ا ستتا
استتفاده ا  Interfaceهست

این اصتل رعای

شت ه است

رود آبجک های هاکار به  Mediatorباشتت با
ولی اگ ا ستا

 Mediatorبه هاکاران را نگاه

کنیم متوجه نقض  DIPمیشویم.

ک دهان اما در الگوی  Mediatorا ط ف رود آبجک

مقایستتته :ه  3الگو در ح روبی این اصتتتل را رعای
میانجی به سا

هاکاران ارتباط ا ط یق  Concretionو هم چنین در الگوی  Commandارتباط کالین

 Invokerیا  Receiverنیز ا ط یق  Interfaceنیس

و هم چنین بای

ببین پس  DIPرا نقض میکنن .
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با

ی کالسهای عینی  Commandرا

ISP
 – Commandه آبجکت

 Commandفقط اینت فیس رود کته متت م بوط بته  Executeیتا  logیتا  ...را دارا

میباش و میقق میسا د پس این اصل رعای

 - Proxyچون ه دو آبجک
نایده این اصل رعای

میشود.

اصتتیی و ف عی ه  2یک اینت فیس را میقق میستتا ن و کار ااتتافهای انجا
میشود.

 – Mediatorدر این الگو چون بهصتتتتورت معاولی یک مت ب ای کارچ رانی و ارتباط بین هاکاران وجود دارد
 ISPبهروبی رعای

میشتود .حا اگ بهجای چن ین  ,Mediatorفقط یکی داشتته باشتیم ماکن است

با

بزرگش ن و جن ا ش ن اینت فیس آن این اصل نیز نقض شود.

مقایستته :ه  3الگو بهروبی این اصتتل را رعای

میکنن مگ الگوی  Mediatorآن هم در صتتورت Generic

ش ن یک کالس  Mediatorبهجای چن ین  Mediatorکوچک.

CRP
 – Commandاین اصتتتل در این الگو رعای

میشتتتود چون در کالس  Invokerارتباط با ه  Commandا

ط یق  Delegationانجا میشتتتتود و هاچنین ارتباط بین  Commandو  Receiverنیز به هاین صتتتتورت
اس

و این الگو در مان اج ا میقق میشود.

 - Proxyبهواتو مشتخ

هست

که ستارتار توارثی راصتی در این الگو دی ه نایشتود و آبجک

جایگزین فقط در میقق ک دن یک اینت فیس شت ک
چنین آبجک

دارن  .میتوان گف

اصیی بهصورت  aggregateدر دارل پ اکسی هس .
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این اصتل رعای

اصتیی و

شت ه است  .هم

 – Mediatorدر این الگو هم کته در متان اج ا میقق میشتتتتود میتوان گفت
 Colleaguesفقط ا ط یق  Delegationهست
رعای

کته ارتبتاط بین  Mediatorو

و ستتارتار توارثی بین آنها دی ه نایشتتود پس این اصتتل

ش ه اس .

مقایسه :ه  3الگو بهروبی این اصل را رعای

میکنن .

PLK
 – Commandاین اصتتتل در این الگو رعای
آبجک

شتتت ه چ ا که ارتباط  Commandو  Invokerا ط یق ارستتتا

انجا نایشتتتود و فقط ا ط یق صت ت ا دن و دانستتتتن اینت فیسهای یک یگ میباشت ت  ,هم چنین

ارتباط  Commandو  Receiverنیز به هاین صورت هس .

 - Proxyاین اصتتل در این الگو بهروبی رعای

شتت ه ی ا آبجک

ق ار نایده و فقط بهواستتطه ی اینت فیس به آن دررواس ت
ط ا میتوان آبجک

اصیی را در ارتیار کالین

 – Mediatorدر این الگو میتوان گف

 Proxyآبجک
می ن و جوا

اصتتیی را در ارتیار کالین
را به کالین

میده  .اگ چه

ق ار ده (نقض غ ض)

شت ه چ ا که ارتباطات بین آبجک ها در دارل کالس

این اصتل رعای

 Mediatorفقط ا ط یق ارستتتتا پیتا بته و ا آنهتاستتتت

و هم چنین ارتبتاط هاکتاران و کالس میتانجی بته

هاین صتتتورت استت  .اگ چه ط ا میتوان هاکاران را در کالس میانجی به هاکاران دیگ پاس ده ( .این
کار کامال ا اشتباه اس

اما میتوان باعث نقض  PLKشود).

مقایستتتته :ه  3الگو این اصتتتتل را رعای

میکنن اگ چه با اشتتتتتباه ط ا میتوان این اصتتتتل در الگوهای

 Mediatorو  Proxyنقض شود.
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بستهبن ی
 – Commandدر این الگو چون  Invokerو  Receiverا وجود یکت یگ رب نت ارنت و هم چنین  Invokerا
متاهیت

 Commandرب نت ارد و فقط ا ط یق اینت فیس آن را اج ا میکنت و هم چنین رود  Commandبته

داریی آن کاری ن ارد بهروبی Encapsulation

 Receiverفقط ا ط یق ارستا پیا کار میکن و به حال
انجا ش ه اس .

 - Proxyدر این الگو چون ارتباط بین آبجک

اصتتیی و ف عی فقط ا ط یق اینت فیس ستتطح باالی مشتتت

آنها و ا ط یق ارسا پیا انجا میشود میتوان گف

که بستهبن ی رعای

ش ه اس .

 – Mediatorدر این الگو ارتبتتاط بین هاکتتاران و کالس میتتانجی فقط ا ط یق اینت فیس ستتتتطح بتتاالی
 Mediatorهست

و بستتهبن ی ب ق ار است

کالسهای  Concreteهست
فقط در این صورت هس

اما ارتباط میانجی با کالسهای کارمن بهصتورت مستتقیم و با

این ارتباط به تغیی نا یا ر وجی مت های کالسهای هاکار ا بین میرود و

که بستهبن ی نقض ش ه اس .

مقایسه :ه  3الگو بهروبی بستهبن ی را انجا میدهن .

انعطافپذی ی
 – Commandدر این الگو چون ارتبتاط بین  Invokerو  Receiverا بین رفتته و در واقع  Invokerدارد بتا
اینت فیس  Commandکتار میکنت و میتوان بتهراحتی بت ون اینکته  Invokerمتوجته شتتتتود اینستتتتتنس
 Commandرا عوض ک د کته این  2مورد بته انعطتافپتذی ی کاتک شتتتتایتانی میکنت  .هم چنین  Clientکته
آبجکت هتای  Receiverرا بته  Commandارستتتتتا میکنت میتوانت بتا ارستتتتتا
Receiverها آنها را بهصتتورت های مختی

آبجکت هتای مختی

ا

پیک بن ی کن (اگ در اینجا دریاف کنن هها هم ا یک اینت فیس
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ستتتتطح بتاال پی وی کننت انعطتافپتذی ی بته بتاالت ین حت ماکن میرستتتت  .).امتا فقط ب ای پیک بنت ی در واقع
 Clientبای

ی کالسهای عینی  Commandو انواع  Receiverرا بشناس .

 - Proxyاین الگو چون ا یک اینت فیس سطح باال ب ای سار
میکن میتوان ا Proxyهای مختی

ب ای یک آبجک

آبجک

جایگزین ب ای آبجک

اصیی استفاده

اصتتتیی استتتتفاده ک د .میتوان گف

تا ح روبی

انعطافپذی اس .

 – Mediatorا آنجتاییکته این الگو رفتتارهتای پیچیت ه بین آبجکت هتای هاکتار را ستتتتتاده ک ده و بتهراحتی
میتوان هاکتتار کمو یتتاد ک د و تغیی ات کای در کالینتت

داد (فقط نوع دیگ ی را ا آبجکتت

میتتانجی

ناونتهستتتتتا ی میکنت ) یعنی بتهراحتی حتی در متان اج ا بتا پیک بنت ی را انجتا داد و  Mediatorدیگ ی
استتتفاده ک د .بهراحتی ب ای تغیی رفتار بین کالسها میتوان یک  Subclassا  Mediatorتع ی
آن که این تغیی ات به کالین

ک د ب ون

یا به هاکاران انتشار یاب .

مقتایستتتته :ه  3الگو بتهروبی بستتتتتتهبنت ی را انجتا میدهنت  .الگوی  Proxyنیز تتا حت روبی انعطتافپتذی

میباش  .در الگوی  Commandاگ  Receiverها یک اینت فیس سطح باال داشته باشن تاا Command
ها ب ون درن

داشتتن نوع دریاف کنن ه و یا تغیی ات درونی آنها با آنها کار میکن ب ون اینکه نیا به تغیی

داشته باش .

تغیی پذی ی /انتشار تغیی ات
 – Commandدر این الگو تغیی ات بین  Invokerو  Receiverبه یک یگ منتشت نایشتود جون ارتباط آنها
کامال ا قطع شتت ه استت  ,هم چنین  Invokerا تغیی ات  Commandدر امان استت
اینت فیس بتا آن کتار میکنت و فقط کالینت

هستتتت

ی ا فقط با استتتفاده ا

کته بتایت ا انواع  Commandهتا یتا  Receiverهتا ب ای

پیک بن ی رب داشتته باشت  .این یعنی تغیی پذی ی باال و منتشت نشت ن تغیی ات ی ا این وابستتگی کالین
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و

بقیته کالسهتای متذکور متانتا نیستتتت
 Dependencyهس

(ارتبتاط بین پیک بنت و ی کالسهتای عینی  Commandبتهصتتتتورت

و ارتباط بین پیک بن و  Receiverو  Invokerنیز میتوان به هاین صورت باش .).

 - Proxyدر این الگو نیز به دلیل استتفاده ا یک اینت فیس ستطح باال آبجک
اصیی در امان اس

و تغیی ات منتش نایشود .فقط کالین

 Proxyا تغیی ات درون آبجک

بای ا اینت فیس پ اکسی بارب باش .

 – Mediatorدر این الگو تغیی ات در کالس میانجی به کالسهای هاکار منتشت نایشتود چون کالسهای
هاکار فقط ا اینت فیس کالس میانجی استفاده میکن و هاچنین این تغیی ات به هاکاران دیگ نیز منتقل
نایشتود ,اما در صتورت تغیی در مت های کالسها هاکار (کمو یاد شت ن آنها) این تغیی به کالس میانجی
منتقل میشود.

مقایستتته :الگوی  Proxyتغیی پذی ی باال و انتشتتتار تغیی ات پایین دارد ,در الگوی  Commandنیز این ویژگی
بتهروبی وجود دارد ولی پیک بنت بتایت ا این تغیی ات رب دار شتتتتود و هم چنین تغیی ات در عاییتات هتای
 Receiverبه کالسهای  Commandکه ا آن  Receiverاستتتتفاده میکن منتشتتت میشتتتود .در الگوی
 Mediatorنیز فقط تغیی ات در هاکارها باعث انتشتتار تغیی ات میشتتود در غی این صتتورت میتوان گف

تا

ح روبی این  3الگو تغیی پذی هستن .

پیک بن ی
 Client – Commandمستتلو پیک بن ی این الگو میباش ت با ستتارتن آبجک
آبجکت

ا  Commandو پاس دادن

 Receiverدر صتتتتورت نیتا بته آن و هم چنین استتتتتفتاده ا  Invokerب ای اج ای این Command

پیک بنت ی را در متان اج ا انجتا میدهت  .ارتبتاط بین پیک بنت و ی کالسهتای عینی  Commandبتهصتتتتورت
 Dependencyهستتت

و ارتباط بین پیک بن و  Receiverو  Invokerنیز میتوان به هاین صتتتورت باشت ت
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(یعنی یک ارتباط مانا و بهصتتورت  Associationنباشتت ) .در واقع یک ثالث نیا داریم که اینجا هاان کالین
هس .

 - Proxyدر این الگو نیز ثالث آبجک
ا ط یق اینت فیس با آبجک

اصتتتتیی را به آبجک

ف عی میده و پیک بن ی آن را انجا میده و

ف عی کار میکن و آن را در ارتیار کالین

ق ار میده  .کالین

فقط اینت فیس

سطح باال را میشناس و با آن کار میکن .

 – Mediatorیک ثالث که انواع هاکاران و انواع میانجیها را میشناس آنها را پیک بن ی ک ده و در ارتیار
کالین

ق ار میده .

مقایسه :ه  3نیا به پیک بن نیا دارن .

سارتار و رفتار
در این قسا

تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

Command
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شکل  1سارتار الگوی [1]1 Command
هاتانطور کته در شتتتتکتل  1میبینیت کالینت

کته در واقع پیک بنت این مجاوعته استتتت

کالس  Receiverو

کالسهتای ف نت  Commandو هم چنین کالس  Invokerرا میبینت  .ارتبتاط بین پیک بنت و ی کالسهتای
عینی  Commandبتهصتتتتورت  Dependencyهستتت ت

و ارتبتاط بین پیک بنت و  Receiverو  Invokerنیز

میتوان به هاین صتتورت باش ت (یعنی یک ارتباط مانا و بهصتتورت  Associationنباش ت ) .به این صتتورت که
ابت ا یک Concrete Commandمیستا د و ستپس  Receiverال

را میستا د و به کامن پاس میده .

ستپس این  Commandبه  Invokerپاس داده میشتود و بع ا آن وقتی  Invokerمت  Executeرا صت ا
بزن کامن اج ا میشتتتود .هم چنین رود پیک بن میتوان مستتتلو صت ت ا دن  Invokerو اج ای کامن آن
باش ))(.(invoker.executeCommand

ستارتاری که در اینجا آم ه تفاوت راصتی با الگویی که در کتا
آنها ذک ش ه اس .
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هست

ن ارد .به هاین دلیل ا فقط یکی ا

Proxy

شکل  2سارتار الگوی [2] Proxy

هاانطور که در شتکل  2مشتخ

است

کالین

پ اکستتی این آبجک ها ستتارته شتت ه و کالین
که آبجک

اصیی هس

فقط با اینت فیس  Subjectکار میکن یعنی بستته به نوع
با آنها کار میکن مبال ا  Virtual Proxyآبجک

ته نجی ه

را رود Proxyمیسا د.

ستارتاری که در اینجا آم ه تفاوت راصتی با الگویی که در کتا
آنها ذک ش ه اس .

Mediator
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هست

ن ارد .به هاین دلیل ا فقط یکی ا

شکل  3.1سارتار الگوی [3] Mediator
هاانطور که ا شتتتکل 3.1پی استتت

دی کالسهای  Concreteهاکار به آبجک

میانجی ا اینت فیس پ ر

آنهتا و ب عکس ا کالس  Concreteمیتانجی بته آبجکت هتای  Concreteهاکتار هستتتت

یعنی میتوانت بتا

هاه آنها تعامل ن اشتتتته باشت ت  .این الگو به این صتتتورت رفتار میکن که تعامالت بین آبجک های هاکار
فقط ا ط یق  Notifyک دن کالس میتانجی انجتا میپتذی د و رود کالس میتانجی بتا استتتتتفتاده ا دیت
مستتتقیای که به کالسهای هاکار دارد ,تعامالت بین آنها را انجا میده اما بای ا تب یلشتت ن آن به
یک  God Classجیوگی ی کنیم.
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شکل  3.2سارتار الگوی  Mediatorدر کتا

هاانطور که میبینی تنها تفاوتی که بین این دو ستتارتار هستت  ,این هستت
یتک فوق کالس در ن

که ب ای کالسهای هاکار

گ فتته شتتتتت ه تتا ا یتک اینت فیس پی وی کننت ولی در ه دو حتالت

کالسهتای

 Mediatorکه بهصورت  Concreteهستن با ی کالسهای عینی هاکار بای بهصورت مستقیم کار کنن .

مقایستتتته :در الگوی  Commandدر واقع با استتتتتفاده ا یک  Invokerو پیک بن ی ک دن  Commandهای
مختی

روی  Receiverهتای متعت د میتوان دستتتتتورات یتادی را اج ا ک د و هم چنین کالینت

کالسهتای  Concreteدستتتتتور و دریتافت
جایگزین میتوان باری ا روی دوش آبجک
پ اکستی ستارتهشت ن آنها توستط کالین

کننت بتارب بتاشتتتت  ,در الگوی  Proxyدر واقع بتا تولیت یتک آبجکت
اصتتیی ب داشتت

(هاانطور که باالت گفته شتت بستتته به نوع

متفاوت است ) و در آر در الگوی  Mediatorتعامالت هاکاران

ا میتانجی انجتا میشتتتتود و پیک بنت ا کالسهتای  Concreteمیتانجیتان و هاکتاران بتارب استتتت
میانجی ال

نیس

کارایی ا من

بتایت ا

(اگ چته

ا تاا هاکاران بارب باش و با آنها ارتباط داشته باش .).

حاف ه

 – Commandا آنجاییکه قبال ا پیا ها بین  Invokerو  Receiverانجا میشتت و بهصتتورت موق
آن را با این الگو به یک هوی

بود و ما

مانا تب یل ک دیم مصتتت ف حاف ه باال میرود مخصتتتوصتتتاا اگ بخواهیم قابیی

ب گش پذی ی ااافه کنیم و اطالعات سیستم را در قبل ا اج ای دستور در حاف ه نگه داریم.
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 - Proxyدر این الگو باتوجهبه این که ماکن استت

نباشتت آبجک

ب ای بعضتتی ا عاییات ها ال

اصتتیی

درون حاف ه بیای و با استفاده ا  Proxyبه آن پاسخ دهیم مص ف حاف ه کم ش ه اس .

 – Mediatorدر این الگو فقط یک یا چن آبجک

میانجی ااتافه شت ه و میتوان گف

کای مصت ف حاف ه

افزایش میاب (تنها در صورت یاد بودن میانجیها)

مقایسته :در الگوی  Commandبهواتو

یاد شت ه ,در الگوی  Proxyباتوجهبه نوع پ اکستی متفاوت است

اما به دلیتل مذکور در باال میتوان کاهش ده و هم چنین در  Mediatorمیتوان گفت

تغیی چن انی نک ده

اس .

موارد کارب د
 – Commandوقتی میرواهیم مبال ا یتک کتا

ک دن متت را تبت یتل بته آبجکت

 Stand-aloneکنیم کته

اطالعات در آن ذری ه شت ه ,وقتی میرواهیم عاییات ها را صت بن ی یا تأری را بهصتورت ریاوت اج ا کنیم
و یتا وقتی میرواهیم عاییتات هتای قتابتل بتا گ دانی داشتتتتتته بتاشتتتتیم ا این الگو استتتتتفتاده میکنیم

(بهاینت تیب که کامن ها را میتوان  loadو  Storeک د و بع ا مبال ا ک ش ک دن ستتتیستتتتم آن را restore
کنیم .).هم چنین میتوان یک ستیستتم رییی بزرگ و بهاصتطال پیچی ه را با استتفاده ا کامن های ریزدانه
و ابت ایی ساده سار .

 - Proxyبستتتتتته بته نوع  Proxyکتارب دهتای متفتاوتی دارد مبال ا Lazy Initialization (Virtual Proxy),
Access Control (Protection Proxy), Logging (logging Proxy), Local execution of Remote
 Service (remote Proxyو یتا  dismissک دن آبجکت

)Reference
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وقتی کستتتتی ا آن استتتتتفتاده نایکنت (Smart

 – Mediatorجاهایی که  Couplingبین کالسها یاد هستتت
میرواهیم ا یتک کتامپوننت

و تغیی ات بستتتیار ستتتخ

 reuseکنیم امتا بته بقیته کتامپوننت هتا وابستتتتتته استتتت

هستتت  ,وقتی

و نایتوانیم این کتار را

انجتا دهیم (چون بعت ا تیقق این الگو هاکتاران ا یکت یگ رب نت ارنت و فقط ا ط یق اینت فیس میتانجی بتا
هم ارتبتاط دارنت  ).جتاهتایی کته رفتتار تعتامیی یتاد هستتتت
میتانجی جت یت میتوان رفتتار جت یت تع ی

و میرواهیم  Extensionانجتا دهیم (بتا تع ی

ک د) .جتاهتایی کته ارتبتاطتات بین آبجکت هتا یتاد استتتت

و بتاعتث

 Surgery Shotgunمیشود.

مقایستتته :میتوان گف

این  3الگو ه ک ا ه ف و موارد استتتتفاده متفاوت و مجزایی دارن و شتتتباه

و

تفاوت راصی دی ه نایشود.

الگوهای م تبط
Command
 -1این الگو با  Chain of responsibility, Mediator, Observerارتباط دارد ی ا راههای ارتباطی بین

 Receiverو  Senderایجتتاد میکنتت امتتا بتتا تفتتاوتهتتای رود مبال ا Chain of responsibility
دررواستتتت

در یتک نجی ه داینتامیتک ح کت

میکنت تتا یکی بته آن جوا

دهت  ,یتا مبال ا کتامنت ارتبتاط

 Invokerو  Receiverرا قطع ک ده ولی آنها با هم بهصتتورت یکط فه کار میکن یا  Observerا
ط یق  Subscribeیا  Unsubscribeش ن  Receiverها این کار را انجا میده .
 -2در  Chain of Responsibilityهن ل ها میتوان  Commandباشتت  ,یا رود دررواستت
 Commandباشت در این صتورت میتوان در جا و  Contextمشتخ

بهصتتورت

مناستب دستتورات متفاوت را

اج ا ک د.
 -3ا  Mementoو  Commandمیتوان ب ای پیادهسا ی  Undoاستفاده ک د که  Mementoاطالعات
و  Stateرا با گ دانی میکن و  Commandدستورات و عاییات ال
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را ب ای این کار انجا میده .

 Prototype -4میتوان ب ای کپیهایی ا  Commandب ای هیستوری دستورات استفاده شود.
 -5میتوان  Visitorرا نستتتتخته ق رتانت ت ا  Commandدر ن

گ ف

چون عاییتات مختی

را ب روی

آبجک های کالسها متفاوت اج ا میکن .
 -6میتوان ا الگوی  Compositeاستفاده ک د تا ا  Commandهای پیچی ه پشتیبانی ک د.
 -7میتوان گفت
رفتارهای مختی

هم  Commandو هم  Strategyهت فهتتای متفتتاوت دارنت امتتا آبجکت هتتا را بتتا
پارامت یزه میکنن .

 -8میتوان  Invokerها را در این الگو بهصورت  Singletonنوش .

Proxy
 Proxy -1در واقع یتتک  Wrapperبتتا هاتتان اینت فیس هستتتتت
 Decoratorدر واقع اینت فیس بهبودیافته ب ای آبجک

امتتا  Adapterاینت فیس متفتتاوت و

 Wrapش ه اس .

 -2مانن  Façadeدر واقع ه  2یک  Entityرا  Wrapک دهان و ه  2ناونهستا ی را بهرودیرود انجا
میدهن .

Mediator
 -1مورد او ب ای الگوهای م تبط با الگوی  Commandب ای این الگو نیز صادق اس .
 Facade -2و  Mediatorدر واقع ارتبتتاطتتات کالسهتتای  Tightly Coupledرا متت ی یتت
 Mediatorارتباطات را بهصتتورت م کزی کنت
ی ستتیستتتم تع ی

میکنتت ,

میکن و  Facadeنیز یک اینت فیس ستتاده شتت ه ا

میکن  ,ی ستتیستتتم ا وجود  Facadeبیرب استت  ,آبجک ها در Facade

میتوان مستقیااا ارتباط داشته باشن .
 -3تفاوت بین  Observerو  Mediatorتق یباا رییی کم استت

در رییی ا موارد میتوان ه  2را ب ای

یک  Contextپیادهستتا ی ک د حتی پیادهستتا ی ای ا  Mediatorکه ب مبنای  Observerهس ت
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هم وجود دارد ,در واقع ه  2ارتبتاطتات بین آبجکت هتا را مت ی یت
م کزی و دیگ ی ا ط یق  Subscriptionکه ماکن اس

مقایسته :موارد م تبط ذک شت و وااتح است

میکننت یکی ا ط یق میتانجی

یک آبجک

ی دس

دیگ ی باش .

که  Mediatorو  Commandه  2تع ی

نیوه ارتباطی ج ی

بین ارسا کنن ه و پذی ن ه در ارتیارمان ق ار میدهن .

مزایا معایب
Command
 -1ارتباط بین  Receiverو  Invokerا بین میرود ,این مزی

اس .

اس  ,این مزی

اس .

 -2ااافهک دن  Commandهای ج ی راح

 -3ا  Commandهای  Compositeمیتوان پشتیبانی ک د ,این مزی

اس .

 -4دستورات مانا میشون و میتوان مانن آبجک ها با آن کار ک د ,این مزی

اس .

 -5چون داریم اطالعات دستورات را در حاف ه اصیی میریزیم تا با آنها مانن آبجک

رفتار کنیم س بار

حاف ه یاد میشود ,این عیب اس .

Proxy
 -1یک لو  indirectionااافه میکن که این مزی

اس .

 -2میتوان ا  Smart referenceاستتتتتفتاده ک د تتا متانی کته ا آبجکت
 Disposeک د ,این مزی

اس .

 -3میتوان ا  Virtual Proxyاستتتتفاده ک د و تا مانی که ال
نیاورد ,این مزی
 -4کالین

استتتتتفتاده نایشتتتتود آن را

نیستتت

آبجک

اصتتتیی را به حاف ه

اس .

ا این که آبجک

اصیی در فضای آدرس دیگ ی اس
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رب ن ارد ,این مزی

اس .

Mediator
 -1ارتبتاط بین هاکتاران را انتزاعی میکنت و آنهتا ا نیوه کتار آبجکت

میتانجی رب نت ارد ,این مزیت

اس .
 -2وابستگی بین هاکاران غی مستقیم میشود و تق یباا ا بین میرود ,این مزی

اس .

 Subclassing -3می ود میشود و فقط ا ط یق  Subclassingرود  Mediatorمیتوان رفتار را تغیی
داد .این مزی
 -4کنت

اس .

م کزی باعث پیچی گی کالس رود  Mediatorمیشود .این عیب اس .

 Mediator -5را میتوان بهعنوان  Single Point of Failureدر ن

گ ف

که این عیب اس .

 -6میتوان باعث ایجاد  God Classشود ,این عیب اس .

مقایسه :ه ک ا مزایا و معایب رود را دارن و بای با توجه با  Contextمسلیه تصایم گ ف .

شیء جعیی
 – Commandکالس و آبجک های  Commandدر جه

 - Proxyآبجک

و کالس  Proxyدر قیا و مسلیه نیس

تیقق این الگو تولی ش ه اس

و جعیی اس .

و ب ای تیقق الگو تولی ش ه و جعیی اس .

 – Mediatorرود کالس  Mediatorب ای ستتتتامتانت هی ارتبتاط تولیت شتتتت ه و قبتل ا آن ارتبتاط کالسهتا بتا
یک یگ مستقیم بوده پس جعیی اس .

مقایسه :ه  3شیء جعیی تولی ک دهان .

29

ج اسا ی دغ غهها
 – Commandاین الگو تق یبتاا میتوان گفت

ه کت ا ا عاییتات هتا را ا  Invokerجت ا ک ده و وظیفته انجتا

آن را فقط به  Invokerستتتپ ده و آبجک های متخصتت

ب ای عاییات که هاان  Commandهستت

تولی

ک ده .این یعنی جت استتتتا ی دغت غتههتا .هم چنین این عاییتات هتا اطالعی ا این کته عاییتات را روی کت ا
دریاف کنن ه انجا میده  ,ن ارن .

 - Proxyاین الگو تغیی ی در کار اصتتیی آبجک
میکن تا اینت فیس سطح باالی مشت

اصتتیی انجا نایده اما آبجک

اصتتیی و ف عی را مجبور

را میقق سا ن .

 – Mediatorبهواتتو کار ارتباطی بین هاکاران را در دستت

گ فته و آن را ا کار اصتتیی که هاکاران انجا

میده ج ا میکن .

مقتایستتتته Mediator :بتهروبی این کتار را انجتا داده ,الگوی  Commandنیز تتا حت روبی این کتار را انجتا
میده  ,عالوه ب این که ارتبتاط بین  Receiverو  Invokerرا  Decoupledمیکنت  ,ولی  Proxyکاری ب ای
ج اسا ی دغ غهها انجا نایده .

پیادهسا ی
 – Commandبا استتفاده ا یک اینت فیس که مت های م بوطه به کامن را داراست
 Undoو  ...میتوان آبجکت هتای ا آن )(Commandستتتتارت

مبل Execute, Log,

کته بتهراحتی بته  Invokerداد کته آن را اج ا

کنت  .هم چنین در ابن ی کالسهتا ا  Commandمیتوان یتک آبجکت

 Receiverق ار داد تتا عاییتات را روی

آن اج ا کننت ) .(Associationهم چنین فییت هتایی مبتل  on Start, on Finishو Main Commandرا
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میتوان در  Invokerگذاش

و بهصورت عاومی ا آن استفاده ک د که هاانطور که نا آن پی اس

قبل و

بع ا  Main Commandدر صورت وجود اج ا میشون .

 - Proxyهاانطور که بارها اشتتاره شتت باتوجهبه نوع  Proxyمیتوان پیادهستتا ی متفاوتی داشتت

مبال ا

ب ای  Loggingعالوه ب میقق ک دن اینت فیس ستتطح باالی یکستتان قبل و بع ا دستتت ستتی به آن بای
 Loggingرا انجا داد .هم چنین میتوان مبال ا دستتت ستیهای کالین
توسط  Proxyانجا داد .تاا  Proxyها بای اینت فیس یکسان با آبجک

 – Mediatorوقتی داریم ناونهای ا آبجک

به آبجک

اصتتیی را در این م حیه و

اصیی داشته باشن .

میانجی میستا یم و ناونههای هاکار را به آن پاس میدهیم

در  Constructorدر واقع رود کالس میانجی را به کالسهای هاکار پاس میدهیم .پیادهستا ی پیچی های
ن ارد اما بای در ن

داشتت

که یک میانجی را ستتخ

و بزرگ نکنیم چون پتانستتیل تب یلشتت ن به God

 Classرا دارد.

مقتایستتتتته :بته ن

میتوان گفت

 Mediatorکه مق اری نسب

 Proxyو  Commandدر یتک حت پیچیت گی دارنت و ب ای پیتادهستتتتتا ی

به بقیه پیچی هت میباش بای ا تب یلش ن به  God Classجیوگی ی ک د.
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بررسی الگوهای  GRASPبرای  3الگوی  Command, Proxyو Mediator
Information Expert
 – Commandدر این الگو کپستتتتو هتای داده رفتتار ب ای  Invoker, Receiverو  Commandبتهروبی
ستتتارته شتتت ه استتت  .درواقع ب ای  Invokerفقط اطالعات اینت فیس کامن و اطالعات م بوط به شتتت وع
 Commandرا دارد Receiver ,اطالعتات و عاییتات م بوطته بته بیزینس الجیکی کته ق ار استتتت
پس بهروبی رعای

دارد و هم چنین کامن هم به هاین صورت اس

ش ه اس .

 - Proxyباتوجهبه نوع  Proxyکارهای پستتتین و پیشتتتین ه عاییات با آبجک
میشتتتود که اطالعات م بوط به آن یا در کالس  Proxyهستتت
م بوط به وظیفه رودش هست
بهروبی رعای

اج ا کنت را

اصتتتیی در این آبجک

انجا

یا بهصتتتورت  Loosely Coupledدر کالس

که فقط این کالس ا اینت فیس آن استتفاده میکن  .پس کپستو داده رفتار

میشتتود چ ا که ه  2آبجک

اصتتیی و ف عی ه دو یک اینت فیس را میقق میستتا ن و

 Proxyبهصورت یک  Wrapperعال میکن و داده رفتار مخصوص به رود را در کپسو رود دارد.

 – Mediatorا آنجاییکه رفتار ب ای ارتباط بین هاکاران ا آنها ج ا شت ه و به آبچک
هاان  Mediatorاست
 Mediatorرود متخص ت
رعای

ستپ ده میشود ب ای هاکاران پس بهروبی این الگو رعای
ارتباطات بین آبجک هاس ت

متخصت

این کار که

ش ه اس  .هم چنین

و داده رفتار مخصتتوص به رود را دارد پس این الگو را

ک ده.

Creator
 – Commandدر این الگو هاانطور که مشتتتخ

استتت

رابطه بین  Invokerو  Commandبه این صتتورت هستت
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رابطه بین  Commandو  Receiverو هم چنین
که اولی دارد با ستت ویسهای دومی کار میکن

پس بای مستلو  Creationباشت یعنی شت ط  4اما چون پیک بن این کار را انجا میده در واقع شت ط 5
در ن

گ فته ش ه پس یعنی این الگو نقض ش ه اس .

 - Proxyدر این الگو جون در واقع رابطته بین آبجکت
هست

پس بای شت ط  2ب ق ار باشت و آبجک

اصتتتتیی و آبجکت

جتایگزین بتهصتتتتورت Aggregation

ف عی مستلو تولی آبجک

این کار را انجا میده یعنی این الگو نقض شت ه است

اصتیی باشت اما پیک ن در واقع

(بهغی ا  Virtual Proxyکه آبجک

ف عی این کار

را انجا میده ).

 – Mediatorا آنجاییکه کالین
پنجم هستت

یا پیک بن دارد کالس  Mediatorرا میستتتتا د پس الگو در واقع با شتت ت ط

که این اشتتتباه استت

ی ا در واقع  Mediatorدارد با ستت ویسهای کالسهای هاکاران کار

میکن یعنی ش ط چهار  .پس این الگو نقض ش ه اس .

Coupling
 – Commandدر این الگو در واقع ارتبتتاط مستتتتتقیم بین  Invokerو  Receiverا بین رفتتته هم چنین
 Invokerفقط در ستتتتطح انتزاعی و ا ط یق اینت فیس بتا  Commandکتار میکنت پس  Couplingپتایینی
دارد اما هنو  Commandها با کالسهای  Concreteیک  Receiverکار میکنن و هم چنین پیک بن نیز با
ه  3این کالسها در سطح  Concreteکار میکن .

– Proxyدر این الگو چون ه دو آبجک

اصتتیی و ف عی یک اینت فیس را میققایستتا دن و آبجک

بهصتورت یک  Wrapperعال میکن و ارتباط به دارل آبجک
نیز با این اینت فیس کار میکن و نایفها که اصیی اس
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ف عی

اصتیی ن ارد  Couplingپایینی دارد .کالین

یا ف عی .

 – Mediatorهاانطور که قبال ا هم اشتاره شت ه ارتباطات بین م بین هاکاران ا بین رفته و هاکاران فقط
اینت فیس میانجی را میشتتناستتن و با آن کار میکنن ولی ب عکس میانجی ب ای کار ک دن با هاکاران در
واقع با آبجک های  Concreteاین کار را انجا میده  .میتوان گف
میانجی این الگو رعای

در ستتطح هاکاران و ارتباطات آن به

ش ه اما ب عکس ری .

Cohesion
 – Commandبا رجوع به قستا
ب ای این شار

افزایش چستبن گی ب ای این الگو متوجه میشتویم که تأثی تق یباا روبی

دارد و میتوان گف

 - Proxyبا رجوع به قستتا

باعث افزایش  Cohesionمیشود.

افزایش چستتبن گی ب ای این الگو متوجه میشتتویم که تأثی

یادی ب ای این

الگوی  Graspن ارد و تق یباا ا  Cohesionباالیی ب روردار اس .

 – Mediatorبا رجوع به قستتا

افزایش چستتبن گی ب ای این الگو متوجه میشتتویم که تأثی

یادی ب ای

این الگوی  Graspدارد و آن را میقق میسا د.

Controller
 – Commandاین الگو در واقع کتارچ رتانی نت ارد و  Controllerنت ارد .هم چنین هاتان کالینت  ,پیک بنت ی را
انجا میده .

 - Proxyمیتوان  Proxyرا در انواع مختی
دررواس ها را به آبجک

پ اکستتتتی بتهعنوان کتارچ رتان در ن

اصیی انتقا میده و جوا
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را ب میگ دان .

گفت

ی ا ا کالینت

 – Mediatorکالس  Mediatorدر واقع وظیفته کتارچ رتانی را دارد ی ا کته ارتبتاطتات میتان هاکتاران را اداره
میکن در واقع  Controllerاس .

Polymorphism
 – Commandاین الگو بتا داشتتتتتن فوق کالس ب ای  Commandهتا و اج ای متفتاوت ا
متفاوت که ب اساس نوع کالس ,رفتار متفاوتی دارن این الگو را رعای

 - Proxyاین الگو با داشتن اینت فیس مشت

ب ای آبجک

ی کالسهتای

میکن .

اصیی و ف عی و بسته به نوع  Proxyدستورات

متفاوت را با اینت فیس یکسان و دارای رفتار متفاوت را اج ا ک د (با اینت فیس یکسان).

 – Mediatorدر واقع چون در این الگو هاکتاران بتا اینت فیس میتانجی کتار میکنت میتوان میتانجی گ هتای
متفاوت ایجاد ک د و بهراحتی این الگو را رعای

ک د یعنی رفتار متفاوت ب اساس  typeیا  classداش .

Indirection
 – Commandهاانطور که در بیث الگوهای م تبط گفته ش ت ارتباط مستتتقیم بین  Invokerو Receiver
در این الگو شتتکستتته شتت ه و ا ط یق  Commandآن هم ا ط یق اینت فیس آن توستتط  Invokerدر ه
مان که ال

هست

 Executeمیشتود و این یعنی غی مستتقیم ک دن ارتباط بین  Invokerو  Receiverو

ارتبتتاط آنهتتا ا ط یق اینت فیس ستتتتطح بتتاالی کالس  .Commandولی رود  Commandاگ ا ط یق
اینت فیس بتا  Receiverکتار میک د رییی عتالی میشتتتتود (در حتا حتااتتتت بتا کالسهتای ستتتتطح پتایین
 Receiverاس ).
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 - Proxyاین الگو با ااتافهک دن یک ستطح ج ی ی ا  Indirectionبستته به نوع پ اکستی باعث میشتود
که کالین

بهصورت مستقیم به آبجک

اصیی دست سی ن اشته باش .

 – Mediatorاین کالس در واقع یک ستطیی ا  Indirectionرا به ستیستتم ااتافه میکن و هاکاران دیگ
با یک یگ کار نایکنن و در واقع رفتار تعامیی آنها ا ط یق کالس میانجی انجا میگی د.

Pure Fabrication
 – Commandهاتانطور کته در بیتث آبجکت هتای جعیی گفتته شتتتت در واقع این الگو کالس  Commandرا
که در مسلیه نیس

میسا د.

 - Proxyهاانطور که در بیث آبجک های جعیی گفته شتت ت این الگو ب ای ج استتتتا ی آبجک
کالین

آبجک

 Proxyرا که در فضای مسلیه نیس

اصتتتتیی ا

را میسا د.

 – Mediatorهاانطور که در بیث آبجک های جعیی گفته ش این الگو در واقع ب ای سامان هی ارتباطات
بین هاکاران آبجک

 Mediatorرا میسا د.

Protected Variations
 – Commandهاانطور که در بیث تغیی پذی ی گفته شت ت چون ارتباط بین  Invokerو  Receiverا ط یق
اینت فیس  Commandمیبتاشتتتت و آنهتا نایدانت کت ا کتامنت را اج ا ک دهانت و در ستتتتطح انتزاعی کتار
میکنن در واقع میتوان گف

که تغیی ات منتشت شتون ه ن اریم اما درصتورتیکه  Receiverها ا اینت فیس

ستتتتطح بتاالیی استتتتتفتاده نکننت بتا تغیی ات آنهتا بتایت  Commandهتای آنهتا نیز تغیی کنت
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ی ا در ستتتتطح

 Concreteکتتار میکنن ت  .هم چنین پیک بن ت بتتای ت ا تغیی ات  Invokerو  Receiverو انواع کالسهتتای
 Commandبارب باش .

 - Proxyهاانطور که در بیث تغیی پذی ی گفته شت ارتباط بین آبجک
گذاشتتته شتت ه فقط در ستتطح اینت فیس آنهاستت
کالین

و با تغیی در آبجک

اصتیی و ف عی که در ارتیار کالین
اصتتیی یا ف عی هیچک ا و حتی

ا تغیی ات آنها مطیع نایشتود و نایدان که دارل آنها چه رب است

ن اریم .فقط کالین

و تغیی ات منتشت شتون ه

بای ا اینت فیس پ اکسی بارب باش .

 – Mediatorهاانطور که در بیث تغیی پذی ی گفته شتت این الگو نیز مانن دو الگوی دیگ چون هاکاران با

اینت فیس کالس  Mediatorکار میکن در واقع تغیی ات منتشت شتتون ه ن اریم ولی ب عکس ه Mediator
در واقع با کالسهای  Concreteهاکتاران کار میکن و در صتتتتورت تغیی آنها کالس  Mediatorدچار تغیی
میشود.
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مقایسه الگوهای  State, Strategyو Visitor

دسته  -نوع

 – Stateاین الگو در درستتتتتته الگوهتای رفتتاری میبتاشتتتت  .الگوهتای رفتتاری بیشتتتتت دغت غته تخصتتتتی
مستتلولی ها به آبجک ها ,یا کپستتولهستتا ی رفتار در یک آبجک
م ی ی

یا تفویض ک دن ریکوئس ت ها به آبجک

و

بهت تعامل آبجک ها در مان اج ا با کمک دن  Couplingو باالب دن  Cohesionرا دارد.

 - Strategyاین الگو در درستتتتته الگوهای رفتاری میباشتت ت  .الگوهای رفتاری بیشتتتتت دغ غه تخصتتتتی
مستتلولی ها به آبجک ها ,یا کپستتولهستتا ی رفتار در یک آبجک
م ی ی

یا تفویض ک دن ریکوئس ت ها به آبجک

و

بهت تعامل آبجک ها در مان اج ا با کمک دن  Couplingو باالب دن  Cohesionرا دارد.

 - Visitorاین الگو در درستتتتتته الگوهتای رفتتاری میبتاشتتتت  .الگوهتای رفتتاری بیشتتتتت دغت غته تخصتتتتی
مستتلولی ها به آبجک ها ,یا کپستتولهستتا ی رفتار در یک آبجک
م ی ی

یا تفویض ک دن ریکوئس ت ها به آبجک

بهت تعامل آبجک ها در مان اج ا با کمک دن  Couplingو باالب دن  Cohesionرا دارد.

مقایسه :ه  3الگو جزو دسته الگوهای رفتاری میباش و دغ غه و وظیفههای یکسانی دارن .
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و

ه ف
 – Stateاین الگو ب ای تغیی رفتتار یتک آبجکت
که انگار یک آبجک

آن اس

در متان اج ا بته کتار میرود (بتا تغیی  Stateداریی) .هاتاننت

کالس رود را تغیی داده اس  .این الگو رفتار وابسته به حال

ج ای Stateمیستتا د و آبجک

را در کالسهای

اصتتیی را مجبور میستتا د تا ا ط یق  Delegationو ا ط یق یکی ا این

کالسها کار را انجا ده (در ادامه توایح داده میشود.).

 - Strategyاین الگو مجاوعتهای ا رفتتارهتا را درون آبجکت هتا میستتتتا د تتا بته نیوی قتابتل Interchange
شتت ن در آبجک

مینه اصتتیی شتتون  .در واقع این آبجک

 Contextبهصتتورت  Aggregationناونه ا این

آبجکت هتای  Strategyب ای انجتا رفتتار دارد .در واقع مجاوعتهای ا الگوریتمهتا داریم تتا ب ای پیتادهستتتتا ی
مت ها ا الگوریتمهای متفاوت ب اساس ش ایط استفاده ک د.

 – Visitorاین الگو به ما کاک میکن تا رفتار ج ی را به کالسهایی که موجود هس

(سارتاری ا اشیا)

ااتتتتافته کنیم بت ون اینکته کت آنهتا را تغیی بت هیم .یعنی الگوریتمهتا را ا آبجکت هتایی کته ب روی آنهتا ق ار
اس

اج ا شود ج ا میکنیم.

مقایسته :با این که ه ف دو الگوی  Stateو  Strategyمتفاوت است
بته حتالت

و اولی ب ای ج استا ی رفتار وابستته

ا  Contextو دومی ب ای تغیی الگوریتم در متان اج ا استتتتت  ,میتوان گفت

 Strategyدر واقع دارن تغیی رفتار یک آبجک

الگوی  Stateو

در مان اج ا را بهوسییه  Delegationو ا راه Aggregation

انجا میدهن با این تفاوت که در  Strategyدر واقع این آبجک های  Strategyکامال ا ا هم ج ا و مستقل
هستتتتتن اما در  Stateمیتوان اینگونه نباشتتت  .الگوی  Visitorنیز در واقع رفتار ج ی به آبجک هایی که
موجود هس

ااافه میکن .
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حو ه
 – Stateاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
 - Strategyاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
 - Visitorاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .

مقایسه :ه سه الگو در مان اج ا و ا ط یق  delegationتیقق مییابن .

کاهش وابستگی
 – Stateبا اعاا این الگو  Couplingکه مستتتقیم بین الگوریتم و کالس  Contextهستت
بتهاینت تیتب کته بعت ا اعاتا الگو دیگ کالس مینته نایدانت کت ا حتالت

ا بین میرود,

را در رود دارد و فقط ا ط یق

اینت فیس یتا فوق کالس انتزاعی آن عاییتات هتا را انجتا میدهت  ,هم چنین میتوان درون کالسهتای
 Stateدر واقع  Back referenceبته آبجکت
میشتتتتود) و در این حتالت

 Contextنت اشتتت ت

(ب ای تغیی  Stateهتا بته یکت یگ ال

 Couplingبتهشتتتت ت پتایین میآیت  .فقط و فقط در اینجتا ثتالتث یتا پیک بنت بتایت

کالسهای  Concreteحال ها را ب ای پیک بن ی بشناس .

 - Strategyاین الگو نیز مانن  Stateدر واقع ارتباط مستتتتقیم بین الگوریتم و کالس  Contextا بین رفته و
فقط ا ط یق اینت فیس ستطح باالی کالسهای  Strategyاستتفاده میشتود (توستط  )Contextو میتوان
گفت

بتایت تاتا کالسهتای  Concreteرا ب ای پیک بنت ی

کته  Couplingکای دارد ولی ا ط فی کالینت

ببین .

 – Visitorا آنجتاییکته آبجکت هتای  Elementدر واقع بتا اینت فیس  Visitorکتار میکنت و تغیی ات در آن بته
کالسهای  Elementمنتشتت نایشتتود ,در اینجا  Couplingبستتیار پایین هستت  .اما وقتی آبجک های
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 Visitorبه حال
انتزاعی نیست

داریی  Concrete Elementها میتوان دستت ستی داشتته باشت و ارتباط آنها در سطح
چون ال

است

بعضتی ا عاییات ها را اج ا کن در اینجا  Couplingوجود دارد و تغیی ات در

 Elementها به  Visitorمنتشت میشتود (میتوان ب ای  Elementها هم ستارتار مشتخ
یعنی عالوه ب مت  Acceptدیگ مت ها نیز در اینت فیس تع ی

در ن

گ ف

شتتتود و در اینت فیس  Visitorب ای مت های

 Visitا این اینت فیس استتفاده ک د تا  Couplingبه پایینت ین ح ماکن ب ست  .).پیک بن نیز فقط ا ط یق

اینت فیس با  Elementها کار میکن پس  Couplingپایین هستتت  ,اما ب ای پیک بن ی و بهاصتتتطال Visit
ک دن ال

هس

به انواع مختی

 Visitorدی داشته باش (این دی  Dependencyهس

مقایستتته :ب ای دو الگوی تق یباا مشتتتابه  Stateو  Strategyمیتوان گف

و مانا نیس .).

که  Couplingپایینی دارن مگ

وابستتگی بین  Clientو کالسهای مج د  Stateیا  Strategyکه بای آنها را عالوه ب  Contextبشتناست ,
اما در  Visitorا ط ف  Elementها به  Visitorارتباط ا ط یق اینت فیس میباشت و  Couplingپایینی دارد
اما ب عکس ا ستتتا

 Visitorارتباط با  Concrete Elementها استتت

و باعث میشتتتود تا ح ی به هم

 Coupledباشن  ,هم چنین پیک بن در این الگو ا ط یق اینت فیس با  Elementها کار میکن .

افزایش چسبن گی
 – Stateبتا اعاتا این الگو چنت کتارگی بودن  Contextکته قبال ا الگوریتمهتای مختی
الگوریتمها و رفتارها در کالسهای متخصت

در آن بود کم شتتتت ه و

نوشتته شت ه است  ,این باعث شت ه که کالسهای  Stateفقط

یک وظیفه داشتتتتته باشتتت و هم چنین  Contextنیز ا چن کارگی بودن آن کم شتتتتود بهاینت تیب بستتتتیار
 Cohesiveشتتت ه استتت  .هم چنین  Switch Statementهای طوالنی ا بین میرود و رفتار وابستتتته به
حال

با این الگو میقق میشود.
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 - Strategyاین الگو نیز مانن الگوی  Stateنیز  Cohesiveشتت ه استت  .درستت
متفاوت استت

استت

که ه ف دو الگو

اما چون رانوادهای ا الگوریتمها قبل ا اعاا الگو درون  Contextتوستتتط عبارات شتت طی

طوالنی تعیین میشتت  ,بع ا اعاا الگو این الگوریتمها در کالسهای  Strategyپیادهستتا ی شتت ه و در
متان اج ا بته  Contextداده شتتتت ه و میتواننت تعویض شتتتتونت  ,پس میتوان گفت
کالسهای  Strategyبهروبی رعای

تتک کتارگی روی این

ش ه.

 – Visitorبتا اعاتا این الگو در واقع عاییتات هتایی کته در کالسهتای  Elementبوده جت ا شتتت ت ه و در
آبجک های متخصتت

 Concrete Visitorق ار گ فته استت

و باعث شتت ه این کالسها منستتجم باشتت و

چن کارگی ا کالسهای  Elementکم ش ه و منسجم باشن  .پس  Cohesionباالیی دارد.

مقایسته :ه سته الگو ه ک ا به صتورتی  Cohesionباالیی دارن یا باعث افزایش آن شت هان  ,در واقع ه
 3بتا کتاهش چنت کتارگی در کالسهتای ( Contextدو الگوی  Stateو  )Strategyو ( Elementدر الگوی
 )Visitorباعث افزایش  Cohesionش هان و هم چنین با تولی آبجک های متخص

اج ای الگوریتم و رفتار

باعث افزایش  Cohesionش هان .

OCP
 – Stateدر این الگو در واقع چون رفتار ا کالس  Contextج ا شتت ت ه و بهصتتتتورت  Stateبه آن Delegate
شتتت ه (بهت استتت

بگوییم  Stateدرون یک  Contextبهصتتتورت  Aggregatedآم ه استتت ) و این رفتار با

استتفاده ا اینت فیس یا کالس ستطح باالی  Stateانجا میپذی د این اصتل رعای

شت ه ولی ب عکس ب ای

ارتباط بین  Stateها (مبال ا بع ا انجا کاری به  Stateدیگ تب یل شتتود) نیا هستت
بهصتتتورت  Concreteداشتتتته باشتتت و حال
قابیی

تا کالس  Contextرا

داریی آن را تغیی ده این نقض  OCPاستتت

را ن اش ).
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(میتوان این

 - Strategyدر این الگو نیز چون رود کالس  Contextالگوریتمها را بهصتتتتورت  Aggregateشتت ت ه دریاف

میکن و آنها را ا ط یق اینت فیس ستتتتطح باالی آنها اج ا میکن و تغیی ات در آنها به کالس Context
منتشت نایشتود بهروبی این اصتل رعای

شت ه است  .ولی فقط پیک بن بای ا انواع  Strategyها بارب

باش و بتوان آنها را به  Contextواسپاری کن .

 – Visitorهاانطور که قبال ا اشتتتاره شتتت چون رفتارهای چن گانه ا کالسهای  Elementج ا شتتت ه و در
آبجک های متخصت

 Visitorق ار گ فته است

و این  Elementها در واقع ا ط یق اینت فیس  Visitorبا آن

کار میکن تغیی ات در  Visitorها به  Elementمنتقل نایشتتتتود یعنی این اصتتتتل رعای

شتت ت ه اما چون

 Visitorهتا ب ای انجتا عاییتات هتای رتاص ه  Elementدیت مستتتتتقیم بته آبجکت هتای  Concreteدارد
تغیی ات در آنها باعث تغیی در  Visitorها رواه ش که این نقض این اصل اس .

مقایسته :هاانطور که گفته شت در  Strategyبهروبی این اصتل رعای
ارتبتاط بین  Stateهتا ب ای تغیی حتالت

نیز بتهروبی رعتایت

شت ه ,در  Stateب ون درن

گ فتن

شتتتت ه ,امتا در  Visitorهاتانطور کته در بتاال گفتته

شتتت چون تغیی ات در  Elementها باعث تغیی ات در  Visitorها میشتتتود میتوان گف

اینستتتوی ارتباط

باعث نقض ش ن این اصل میشود.

LSP
 – Stateکامال ا ب ق ار است
 Contextنیا نیستتت

چون ی کالسهای  Stateبهراحتی میتوان جایگزین  Super classآن شتون و

ا چیزی رب داشتتتتته باشتتت  .فقط پیک بن بای انواع مختی

آن را ب ای پیک بن ی یا

بتا پیک بنت ی بشتتتتنتاستتتت  .هاچنین میتوان درون کالسهتای  Stateدر واقع  Back referenceبته آبجکت
 Contextداش

(ب ای تغیی  Stateها به یک یگ ال

میشود).
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 - Strategyکامال ا ب ق ار است ت

چون ی کالسهای  Strategyمیتوانن بهجای پ ر رود استتتتفاده شتتتون

ب ون این که تغیی ی در رفتار یا ک ایجاد شود.

 – Visitorب ای  Visitorها کامال ا ب ق ار اس

ی ا ا اینت فیس سطح باال یا ا  super classاستفاده میکن

و بتهنوعی متاننت دو الگوی بتاال رابطته  is-aب ق ار استتتت
اس

و هم چنین این مورد ب ای  Elementهتا نیز ب ق ار

پس این اصل ب ق ار اس .

مقایسه :ه  3الگو این اصل را ب ق ار میسا ن .

DIP
 – Stateهاانطور که قبلت اشتاره شت ارتباط بین  Contextو  Stateا ط یق اینت فیس آنها است
اصتل ب ق ار است  ,اما وقتی ال
فیی  Stateدر آبجک

است

ب ای تغیی  Stateها به یک یگ بع یا قبل ا انجا عاییاتی در واقع

 Contextرا عوض کنیم پس ال

 Stateپاس دهیم و این نقض  DIPاس

و این

است

(میتوان این قابیی

کالس  Concreteکه ا  Contextداریم را به
را ن اش ).

 - Strategyا آنجتاییکته ارتبتاط بین کالسهتای  Contextو  Strategyفقط ا ط یق اینت فیس آن استتتت

و

 Contextدر واقع نایدان ک ا را دارد اج ا میکن و تغیی ات به آن منتش نایشود در واقع  DIPبهروبی
رعای

ش ه اس .

 – Visitorهاانطور که پیشت گفته شتتت ا آنجاییکه آبجک های  Elementها با اینت فیس ستتتطح باالی
 Visitorکار میکنن و ا تغیی ات آن بیرب هستتتن  DIPب ق ار اس ت

اما ا ط ف  Visitorها به Element

ها چون ه ک ا میتوان رفتار مخصتتتوص به رود را داشتتتته باشتتت ارتباط ا ط یق کالسهای Concrete
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هستتتت

و این نقض  DIPاستتتت  .پیک بنت نیز بتا اینت فیس الانت هتا کتار میکنت امتا بتایت انواع Concrete

 Visitorها را بشناس و در سطح پایین با آن کار کن .

مقایسته :در الگوی  Strategyبهروبی این اصتل رعای
یک یگ را در ن

شت ه است  ,در الگوی  Stateاگ تغیی ات الگوها به

نگی یم و در نتیجه نیا ی به ارتباط  Stateها به کالسهای ستتطح پایین  Contextن اشتتته

باشت نیز این اصتل بهروبی رعای
 Visitorها به سا

میشتود اما در الگوی  Visitorهاان گونه که در باال گفته شت ا ستا

 Elementها این اصل رعای

نایشود.

ISP
 – Stateه آبجکت

 Stateفقط اینت فیس یا فوق کالس ستتتتطح باالی رود که دارای مت  Set Contextیا

انجا الگوریتمهای م بوطه اس

پس بهروبی این اصل رعای

 - Strategyدر این الگو چون الگوریتمهای ال
اصل رعای

ش ه.

در ه کالس  Strategyدر اینت فیس آن هس

بهروبی این

ش ه اس .

 – Visitorدر این الگو ب ای الان ها فقط مت  Acceptدر اینت فیس ستتطح باالی  Elementنوشتتته شتت ه
است

که این نشتاندهن ه  Cohesionو  Specificبودن آن است

میکنت  ,امتا در ستتتتات

که بستیار عالی است

 Visitorدر اینت فیس آن مجبوریم ب ای ویزیت

بنویستتتتیم کته هم میتوان گفت

و این اصتل را رعای

ک دن ه کالس متت هتای جت اگتانته

این اصتتتتل نقض شتتتت ه هم نته ,ی ا این الگو ایجتا

میکنت کته اینگونته

پیادهسا ی شود اما با تکهتکه ک دن اینت فیسها میتوان آنها را  Specificت ک د.

مقایسه :میتوان گف

ه  3الگو این اصل را تا ح روبی رعای

گفته شت ب ای قستا

اینتف یس  Visitorها میتوان کای این اصتل را نقض کن و شتای بتوان با توستعه
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ک ده اس

اما ب ای  Visitorهاانطور که

دادن چنت ین اینت فیس  Specificت بهجای یک اینت فیس  Generalاصتتتتل را رعای

ک د اما به پیچیت گی ک

ااافه میشود.

CRP
 – Stateبه ح عالی این اصل رعای

ش ه و بهجای سارتار توارثی ا واسپاری استفاده ش ه اس .

 - Strategyبه ح عالی این اصتتل رعای

شتت ه و بهجای ستتارتار توارثی ا حال

 Delegationاستتتفاده

ش ه اس .

 – Visitorچون در این الگو رفتارهای مختی
ج ا شت ه و به متخصت

که در مان اج ا به آبجک های ااتافه میشتود ا رود آبجک

ستپ ده شت ه است  ,میتوان گف

 Elementها صتورت میگی د جیوگی ی ک ده است

که ا ستارتارهای توارثی که ب ای  reuseدر

و به  Visitorها واستپاری شت ه است ( .اما رود Visitor

ها ا سارتارهای توارثی استفاده میکنن و تق یباا هاه یک اینت فیس سطح باال را میقق میسا ن ).

مقایسه :ه  3الگو بهروبی این اصل را رعای

میکنن .

PLK
 – Stateاین اصتتل در این الگو رعای
هست

شت ه ی ا ارتباط بین  Contextو کالسهای  Stateا ط یق اینت فیس

و ارتباطات ا ط یق ارستا رود آبجک ها صتورت نایگی د ,اما هاانطور که گفته شت ه ب ای تغیی

 Stateها به یک یگ در مان اج ا نیا هستتت
پاس داده شتود (میتوان این قابیی
رعای

را ن اشت

که رود آبجک

 Contextهنگا ستتتار

 Stateها به آنها

و ا پیک بن استتفاده ک د که در آن صتورت بهروبی این اصتل

ش ه اس ).
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 - Strategyاین اصتتل در این الگو بهروبی رعای

شتت ه ی ا فقط ا ط یق اینت فیس و انتقا پیا با یک یگ

کار میکنن نه ارسا رود آبجک ها به یک یگ .

 – Visitorجون ب ای  Acceptه  Elementآبجک

 Concrete Visitorارستتا شتت ه و هاان جا ب ای رود

 Visitorدر واقع رود  Concrete Elementارستتا میشتتود این اصتتل بهکیی نقض شتت ه استت
 Visitorبه حال

ی ا که

داریی  Elementدست سی دارد.

مقایستتتته :دو الگوی  Stateو  Strategyبهروبی این اصتتتتل را رعای

ک ده اما  Visitorاین اصتتتتل را نقض

میکن .

بستهبن ی
 – Stateدر این الگو چون رفتتارهتا و دادههتایی کته قبال ا در کالس  Contextبوده یتا حتاال بتهصتتتتورت ستتتتارتتار
توارثی نوشتته شت ه بوده ,حا بهصتورت کالسهای مجزا که به آن  Stateمیگوییم در میآین و داده رفتار
آنها مستتقل ا هم است  ,حا کالس  Contextفقط ا اینت فیس آن استتفاده میکن تا آنها را اج ا کن .

بهروبی بستتهبن ی یا کپستولهستا ی انجا شت ه است  .میتوان درون کالسهای  Stateدر واقع Back
 referenceبه آبجک

 Contextداشت

(ب ای تغیی  Stateها به یک یگ ال

میشتود) که این باعث نقض

بستهبن ی میشود.

 - Strategyاین الگو نیز متاننت الگوی  Stateچون مجاوعتهای ا الگوریتمهتا را در کالسهتای  Strategyدارد
و کالس  Contextبهصتتتتورت  Aggregationو فقط ا این کالسها و ا اینت فیس آنها استتتتتفتاده میکنت .
بهروبی بستهبن ی یا کپسولهسا ی انجا ش ه اس .
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 – Visitorدر این الگو چون در مت های  Acceptکه در  Elementها پیادهستتتا ی شتتت ه ,ه مت رود را به
 Visitorم بوطته میف ستتتتتت و در این حتا این  Visitorکته بتهصتتتتورت  Concreteبته  Stateداریی این
 Elementدست سی دارد و این باعث نقض  Encapsulationمیباش .

مقایستتته :دو الگوی  Stateو  Strategyبهروبی بستتتتهبن ی را انجا داده اما الگوی  Visitorچون در واقع
این رفتارها ا آبجک ها ج ا شتتت ه و میتوان ب روی آنها اج ا شتتتود ,میتوان گف

که هم بستتتتهبن ی

نقض ش ت ه و هم به راط داشتتتن چنین قابییتی که الگوریتمها ا آبجک ها ج ا شتتود نیا هس ت

که این

ویژگی نقض شود.

انعطافپذی ی
 – Stateدر این الگو چون رفتارها بهصتتتورت توارثی نیست ت
جت یت تع ی

و بهراحتی میتوان رفتار ج ی در کالس State

ک د و کالس  Contextبتهراحتی ا آن استتتتتفتاده کنت بت ون آنکته متوجته آن شتتتتود (چون ا

اینت فیس آن استتتتتفتاده میکنت ) .هم چنین در متان اج ا نیز میتوان رفتتارهتا (یعنی  Stateرا عوض ک د).
فقط پیک بنت هستتت ت

کته بتایت ا انواع کالسهتای  Stateب ای پیک بنت ی  Contextبتارب بتاشتتت ت (یعنی

کالسهای  Concreteو سطح پایین) .پس ا انعطافپذی ی باالیی ب روردار اس .

 - Strategyاین الگو نیز هاتاننت الگوی  Stateچون در متان اج ا میتوان الگوریتم یتا آبجکت
عوض کنت و هم چنین بتا تع ی

 Strategyجت یت نیتا نیستتتت

اینت فیس با آن کار میکنت و فقط پیک بن هستتتت
اس  ,میتوان گف

 Strategyرا

 Contextتغیی ی کنت و بتهراحتی ا ط یق

که ب ای پیک بن ی با کالسهای ستتتتطح پایین در ارتباط

انعطافپذی ی باالیی دارد.

 – Visitorاین الگو ب ای جت ا ک دن الگوریتمهتا ا آبجکت هتا بتهصتتتتورت روبی عاتل ک ده امتا ب ای تع ی
 Elementجت یت اینت فیس  Visitorبتایت تغیی کنت و تاتا  Concrete Visitorهتا بتایت ب ای آن آبجکت
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 Implementationب ای مت  Visitداشتتته باشتتن که این بستتیار ب هس ت  ,اما ب ای تع ی
راحت

 Visitorج ی

کتار انجتا میشتتتتود و فقط هاتان اینت فیس پیتادهستتتتا ی میشتتتتود .هم چنین پیک بنت بتایت ا تاتا

کالسهای سطح پایین  Visitorبارب باش  .هم چنین ااافهک دن یک عاییات ج ی ساده اس .

مقایستتته :دو الگوی  Stateو  Strategyانعطافپذی ی بستتتیار روبی دارن اما الگوی  Visitorهاانطور که
اشاره ش ه ب ای تولی  Elementج ی انعطافپذی ی بسیار پایینی دارد.

تغیی پذی ی /انتشار تغیی ات
 – Stateدر این الگو رفتارها ا کالس  Contextج ا ش ت ه و بهصتتورت کالسهای  Concreteو با نا State
درآمت ه و این کالسهتا بتهصتتتتورت  Aggregationدر ارتیتار  Contextق ار میگی د پس بتهراحتی میتوان
 Stateجت یت تع ی

ک د بت ون آنکته  Contextمتوجته آن بتاشتتتت  .هاتانطور کته قبال ا هم اشتتتتاره شتتتت ب ای

جابهجایی بین  Stateها وقتی عاییاتی انجا شت ه یا قبل ا انجا یک عاییات طی یک شت ط راص ,ال
هست

که  Stateدر واقع  Referenceبه آبجک

 Contextداشتته باشت (میتوان این قابیی

را ن اشت ).

هم چنین پیک بن بای ا کالسهای ستتطح پایین  Stateب ای پیک بن ی رب داشتتته باشتت  .در کل انتشتتار
تغیی ات رییی کم هس

و تغیی پذی ی باال.

 - Strategyدر این الگو نیز به دلیل ج اشتتت ن الگوریتمها ا آبجک هایی که ق ار هستتت

ب روی آن انجا

شتتتتود و ق اردادن در کالسهتای  Strategyبتهراحتی میتوان آنهتا را تغیی داد و یتا  Strategyجت یت تع ی
ک د و ا آنها در کالس  Contextاستتتفاده ک د ب ون آنکه تغیی ی ال
حال

باشتت  .یعنی تغیی پذی ی در باالت ین

رود میباش  .فقط پیک بن بای ا انواع کالسهای  Concrete Strategyرب داشته باش .

 – Visitorدر این الگو هاانطور که قبال ا اشاره ش وقتی بیث ااافهک دن یک  Visitorج ی باش بهراحتی
این کار انجا میشتتود و فقط ال

استت

پیک بن این کالس ستتطح پایین را ب ای پیک بن یهای بع ی رود

49

بشتناست  ,ولی اگ بیث ااتافهک دن  Elementج ی باشت این تغیی در تاا کالسهای  Visitorو هاچنین
اینت فیس آن منتش میشود.

مقایستتتته :الگوی  Strategyتغیی پذی ی باال و انتشتتتتار تغیی ات پایین دارد ,الگوی  Stateنیز هاینطور ,اما
ب ای الگوی میتوان این  Trade-offرا در ن

گ فت

کته ااتتتتافتهک دن  Visitorهتای جت یت ستتتتاده و بت ون

انتشتار تغیی ات اما ااتافهک دن یک  Elementج ی منتشت کنن ه تغیی ات است  ,اما ه ف الگو که ج ا ک دن
الگوریتمها ا آبجک هایی که روی آن اج ا میشود مهمت اس .

پیک بن ی
 – Stateب ای پیک بن ی میتوان یک ثالث داشتتت

تا انواع  Stateها را بشتتتناستتت و با استتتتفاده ا آنها

پیک بنت ی را بتا  Contextانجتا دهت  ,امتا میتوان یتک  Stateدیفتالت
 Stateدر واقع  Back referenceبته آبجکت

 Contextداشتتت ت

تع ی

ک د و ستتتتپس درون کالسهتای

و ا آن ب ای تغیی  Stateهتا بته یکت یگ

استفاده ک د.

 - Strategyیک پیک بن ثالث ال

استت

وجود داشتتته باشتت و ا انواع  Strategyها رب داشتتته باشتت و

بتوان  Contextرا با آن ,ب ای اج ای عاییات پارامت یزه کن .

 – Visitorپیک بن که هاان کالین
ط یق اینت فیس مشتت

اس ت

ال

اس ت

تا انواع  Elementها را در دس ت

داشتتته باش ت و ا

آنها مت  Acceptرا صت ا بزن و یکی ا  Concrete Visitorها را به او پاس ده ,

پس یعنی بای کالسهای سطح پایین  Visitorها را بشناس .

مقایستته :هاانطور که گفته شتت  Stateمیتوان به پیک بن نیا ن اشتتته باشتت  .اما ب ای  Strategyیک
پیک بن ثالث ال

اس

و هم چنین  Visitorنیز پیک بن رارج ا مجاوعه الگو دارد.
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سارتار و رفتار
در این قسا

تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

State

شکل  4.1سارتار الگوی [4] State
هاانطور که در شتتتکل  4.1میبینی  Clientکه در واقع هاان پیک بن استتت

رابطه  Associationدارد به

 Contextو  Dependencyدارد به کالسهای  Concreteکه ا  Stateستارته شت ه است

(که مانا نیست

و بیشتتتت ب ای ناونهستتتا ی و پیک بن ی است ت )  ,با این الگو میتوان در واقع حال های مختی
کالسهای  Stateستار

و در مان اج ا و بستته به شت ایط رفتار آبجک

رفتار را در

 Contextتغیی میکن  .این کار ا

ط یق  Delegationانجا میپذی د (بهجای ستارتارهای توارثی) Context .فقط ا ط یق اینت فیس ستطح
بتاالی  Stateبتا آنهتا کتار میکنت  .هاچنین میتوان درون کالسهتای  Stateدر واقع  Back referenceبته
آبجک

 Contextداش

(ب ای تغیی  Stateها به یک یگ ال
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میشود).

شکل  3.2سارتار الگوی  Stateکتا
هاانطور که مشتتخ

استت

 Contextدر ستارتار  3.1هست

تنها تفاوت این  2ستتارتار ارتباط  Associationبین  Concrete Stateها و
که آن هم ب ای هاان  Back Referenceب ای تغیی  Stateها به یک یگ

اس .

Strategy

شکل  5سارتار الگوی [5] Strategy
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هاانطور که در شکل  5مشخ

اس

کالین

با  Delegateک دن  Strategyهای مختی

باعث انجا الگوریتمهای متفاوت ب روی این آبجک
 Contextبا  Concrete Strategiesهس ت
بتا نتا  Change Stateهستتت ت

به کالس مینه

میشتتتتود ,تفاوت آن با  Stateارتباط ن اشتتتتتن کالس

ی ا تغیی حال

بین  Stateهای مختی

که در ستتارتار State

نت اریم .این الگو در واقع بتا اینت فیس کالس  Strategyیکی ا مجاوعته

الگوریتمهای نوشتتتتته شتتت ه را روی آبجک

مینه اج ا میکن  Context .نایدان ک ا  Strategyرا اج ا

میکنت و فقط اینت فیس آن را میبینت  .پیک بنت انواع  Strategyهتا را ب ای پیک بنت ی بتایت بشتتتتنتاستتت ت
( Dependencyکه مانا نیس ) .میتوان مانن  Stateنیز دی معکوس را با  Back Referenceایجاد ک د.

ستارتاری که در اینجا آم ه تفاوت راصتی با الگویی که در کتا

هست

ن ارد .به هاین دلیل ا فقط یکی ا

آنها ذک ش ه اس .

Visitor

شکل  6.1سارتار الگوی [6] Visitor
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هاانطور که ا شتتتکل 6.1پی استتت

کالین

(در اینجا  Object Structureدر ن

هاان کار را انجا میده  ).میتوان روی  Elementهای مختی

گ فته نشتتت ه و کالین

که بهصتتورت  Abstractبه آنها دی دارد

(به کالسهای ستتطح پایین دی مستتتقیم ن ارد و ا ط یق اینت فیس آن با آنها کار میکن ) با استتتفاده ا
 Visitorالگوریتمهای مختی

را اج ا کن یعنی در واقع الگوریتمها ا آبجک هایی که ق ار هست

روی آنها

اج ا شتود ج ا شت ه است  Visitor .ها در واقع چن ین ورژن ا یک رفتار را میستا ن که ب ای  Elementها
ت ار

دی ه شت ه است  .تاا کالسهای  Elementبای مت  Acceptرا ب ای پاستخگویی  Callو انجا رفتار

م بوطته را  Overrideکننت  .هاتانطور کته ا شتتتتکتل پیت استتتت
میکن  .اما  Visitorبه حال

یتک  Elementفقط بتا اینت فیس  Visitorکتار

داریی الاان دی مستقیم دارد.

شکل  6.2سارتار الگوی  Visitorکتا
ستارتاری که در کتا
نیست

قابلمشتاه ه است

و مبال ا ارتباط بین کالین

هاانطور که دکت رامستین اشتاره ک دن  ,بهصتورت کامل صتییح

با  Concrete Visitorها بهصتورت  Dependencyاست
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و کالین

ارتباطی

با اینت فیس  Visitorن ارد .در نهای

پس ا تصتییح ک دن این ستارتار کالستی به شتکل  6.1میرسیم ,هم

چنین تنها تفاوتی که بین این  2ستتارتار میتوان گف  ,وجود  Object Structureدر ستتارتار کتا
که تفاوت یادی نیست

و کالین

استت

میتوان بهصتورت مستتقیم به اینت فیس  Elementها دستت ستی داشتته

باش .

مقتایستتتتته :در الگوی  Stateدر واقع آبجکت
 Delegateشتتتت ه استتتت

 Contextرفتتارهتای متفتاوت را ب استتتتتاس  Stateکته بته آن

اج ا میکنت این کتار ا ط یق اینت فیس آن و بت ون رب ا این کته چته چیز را اج ا

میکن میباشتت  ,آبجک های  Stateمیتوان یک  Back Referenceبه  Contextداشتتته باشتت تا ب ای
تغیی حتالت

 Contextرا عوض میکنت  .الگوی

بعت یتا قبتل ا انجتا رفتتار استتتتتفتاده شتتتتود و  Stateآبجکت

 Strategyنیز مجاوعته ا الگوریتمهتا را در کالسهتای جت ا میگتذارد تتا آبجکتی کته ق ار هستتت ت

ا آن

استتفاده کن آنها را بهصتورت  Delegationداشتته باشت و ا ط یق اینت فیس آنها را اج ا کن  .هم چنین
الگوی  Visitorدر واقع اینگونه اس ت

که کالین

ب روی  Elementها  Visitorهای مختی

و مت  Acceptرا با آنها ص ا می ن  .در ه  Visitorرفتارهای مخت

کارایی ا من

به ه  Elementنوشته ش ه اس .

حاف ه

 – Stateاگ قبل ا انجا الگو ستارتار توارثی داشتته بودیم تع اد حال های مختی
در یک  Contextحال های مختی

آبجک ها یاد بود و اگ

بهصتورت دستتی نوشتته شت ه بود یک کالس بستیار بزرگ داشتتیم اما

بع ا انجا این الگو تع اد آبجک های حال
ن

را ارستتا ک ده

یاد شتت ه در نتیجه ب ای  Contextدر ه لی ه یک  Stateدر

داریم و اگ بع ا اتاا کار  Stateرا  Disposeکنیم مصت ت ف حاف ه کم میشتتتود 2( .آبجک

 Specificبتهجتای  1آبجکت

بزرگ) .ال

داشته باش که در این صورت نسب

بته ذک استتتت
به حال

کته ماکن استتتت

کوچک و

یتک  Contextچنت ین  Stateال

 Beforeتع اد آبجک های درون سیستم افزایش میاب .
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 - Strategyتعت اد آبجکت هتای  Strategyچون ب ای ه متت یتک آبجکت

 Strategyداریم میتوانت بتاعتث

افزایش تع اد آبجک های درون حاف ه شود.

 – Visitorدر حتالت

قبتل ا انجتا الگو فقط  Elementهتا را داریم امتا بعت ا اعاتا الگو تعت اد آبجکت هتا بته

مق ار تع اد  Visitorهایی که در حاف ه اس

بیشت میشود.

مقایستته :در الگوی  Stateاگ ب نامهنویس بهصتتورت درستت

ا آن استتتفاده کن مصتت ف حاف ه کم شتت ه

(یعنی در ه لی ه یک  Stateبا یک  Contextداشتتته باشتتیم) ا اینجه
ب ای مبا ف ض کنی رفتارهای مختی
در حاف ه نیستتن  .ال
این صتورت نستب

به ذک است

به حال

کمشتت ن را عنوان میکنیم که

نیا به  Importهای ستتنگین دارد ,حا این رفتارها هم مان با هم
یک  Contextچن ین  Stateال

که ماکن است

داشتته باشت که در

 Beforeتع اد آبجک های درون ستیستتم افزایش میاب  .الگوی  Strategyباعث

افزایش مصت ت ف حاف ه به دلیل مذکور در باال میشتتتود .الگوی  Visitorبه دلیل ذک شت ت ه در باال مصت ت ف
حاف ه را افزایش میده .

موارد کارب د
State
 -1وقتی میدانیم یتک آبجکت
سارتار توارثی جایگش
 -2رفتار ال
 -3آبجک

اس

بستتتتتته بته حتالت

دارییاش رفتتارهتای متفتاوت دارد و این رفتتارهتا بتا

یادی دارد.

که در مان اج ا عوض شود.

بستتتتته به مق ار بعضتتتتی ا فیی هایش عبارات شتت ت طی طوالنی و بزرگ دارد (ب ای تعیین

رفتار).

Strategy
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 -1وقتی انواع مختیفی ا یتتک الگوریتم ب ای یتتک آبجکتت

داریم و میرواهیم در متتان اج ا این

الگوریتمها تغیی کنن .
 -2وقتی کالسهایی داریم که تق یباا رییی مشتتتتابه هستتتتتن اما در اج ای بعضتتتتی ا رفتارها تفاوت
دارن .
 -3وقتی عبارات شتت طی طوالنی ب ای اج ای نستتخههای متفاوت ا یک الگوریتم یا رفتارهای مختی
داریم.
 -4ب ای ایزولته ک دن بیزینس الجیتک یتا عاییتات هتایی رو داده کته نایرواهیم  Clientا پیتادهستتتتا ی
آنها بارب باش .

Visitor
 -1وقتی میرواهیم ب روی یک  Object Structureپیچی ه ورژن راصتتی ا یک الگوریتم را اج ا کنیم
ولی ب روی ه نود این سارتار تفاوتهایی ب ای اج ای این الگوریتم دی ه میشود.
 -2وقتی سارتار آبجک ها یاد تغیی نایکن ولی ال

هس

عاییات های ج ی ب روی آنها تع ی

شود.
 -3وقتی عاییتات هتایی کته در الاتانهتا استتتت

بته یکت یگ م بوط نیستتتتتنت و نایرواهیم کالسهتای

 Elementرا با آنها شیوغ کنیم و  cohesionرا پایین بیاوریم.

مقایستته :میتوان گف

که دو الگوی  Strategyو  Stateدر واقع رفتارهای متفاوت را ب روی آبجک

در متان اج ا انجتا میدهنت و ا این بتابت
آبجک هایی که ق ار هس

مینه,

شتتتتبیته هم هستتتتتنت  .امتا  Visitorدر واقع الگوریتمهتا را ا

روی آن اج ا شود ج ا میکن .

الگوهای م تبط
State
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 State -1را میتوان توستتتتعتهیتافتته  Strategyدر ن

گ فت  ,ا آنجتاییکته ه دو عاییتات و رفتتار را بته

آبجک های رارجی  Delegateمیکنن  ,اما در  Strategyاین رفتارها کامال ا مستقل ا هم هستن
امتا در  Stateمیتواننت ا یتک حتالت

دیگ ب ونت (مبال ا بعت ا انجتا یتک عاییتات درون یتک

بته حتالت

)State
 -2این الگو هاانن  Bridgeیا  Strategyدر واقع رفتار را به آبجک های دیگ  Delegateمیکن .

Strategy
 -1یکی ا موارد م تبط در اینجا (الگوی  )Commandبه آن اشاره ش ه اس .
را تغیی میده  Strategy ,درون آن را (رفتار و عاییات).

 -2میتوان  Decoratorظاه یک آبجک
 -3یکی ا الگوهای م تبط نیز  Stateهس

که در باال به آن اشاره ش .

 -4یکی ا الگوهای م تبط نیز  Stateو  Bridgeهس

که در باال به آن اشاره ش .

Visitor
 -1این الگو میتوان نستتخه قوی ت شتت ه  Commandباشتت  .آبجک های آن میتوان عاییات های
مختی

را روی کالسهای مختی

اج ا کن .

 -2ا  Visitorمیتوان استفاده ک د تا عاییات را روی یک درر

 Compositeاج ا ک د.

 -3میتوان ا  Iteratorاستتتفاده ک د تا یک ستتارتار آبجکتی پیچی ه را پیاایش ک د و روی الاانهای
آن حتی اگ کالسهای متفاوت هم دارن عاییات اج ا ک د.

مقایسه :موارد م تبط ذک ش و وااح اس

که  Stateو  Strategyشباه

مزایا معایب
State
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بسیار یادی دارن .

 -1رفتارهای ج ی و مختی

را میتوان با ی کالسهای  Stateپیادهسا ی ک د .این مزی

 -2در مان اج ا میتوان حال

را تغیی داد .این مزی

 -3رفتارهای وابسته به حال

 Localizeمیشود .این مزی

 -4تغیی حال ها بهصورت ص یح اس

اس .

اس .
اس .

(در مقابل  Switch-caseوابسته به یک فیی ) .این مزی

 -5آبجک های  Stateمیتوان بهصورت اشت اکی استفاده شود .این مزی

اس .

اس .

Strategy
 -1رانوادهای ا یک الگوریتم میتوان تولی ک د .این مزی

اس .

 -2جایگزینی ب ای سارتار توارثی ) .(subclassingاین مزی
 -3پیک بن میتوان پیادهسا یهای مختی
 -4جیوگی ی ا عبارات ش طی .این مزی

اس .

ا یک مت را در مان اج ا عوض کن  .این مزی

اس .

اس .

 -5تع اد آبجک ها یاد میشود .این عیب اس .
 -6چون در اینت فیس ستتطح باالی  Strategyبهصتتورت اجتااع تاا استتت اتژیها اس ت
بعضتی ا  Contextها آن را ال

ماکن اس ت

ن اشتته باشت و بهاینت تیب  Overheadیاد میشتود ,هم چنین

به راط واسپاری و هم چنین سطیی ا  Indirectionس بار یاد میشود .این عیب اس .
 -7پیک بن یا کالین
صادق اس

بای انواع استت اتژیها را بشتناست  .این عیب است ( .تق یباا ب ای هاه پیک بن ها

ی ا در مورد آنها  DIPب ق ار نیس ).

Visitor
 -1ااافهک دن عاییات ج ی در  Visitorها ساده اس  .این مزی

اس .

 -2عاییات های م تبط را جاع و ج ا ا عاییات نام تبط میکن  .این مزی
 -3ااتتتافهک دن  Elementج ی ستتتخ

اس .

چون بای اینت فیس و تاا کالسهای  Visitorآپ ی

استتت

شون  .این عیب اس .
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 -4هاانطور که قبال ا اشتتاره شتت بستتتهبن ی یا کپستتولهستتا ی نقض میشتتود .چون بای ا دارل
 Visitorبه دارل  Elementها دست سی پی ا ک د و این عیب اس .

مقایسته :ه دو الگوی  Stateو  Strategyبا واستپاری الگوریتمها به آبجک های رارجی باعث تغیی حال
در متان اج ا میشتتتتود .هاچنین  Visitorبتاعتث تولیت رتانوادهای ا الگوریتمهتا کته مستتتتتقتل استتتت
آبجک هایی که ق ار اس

ا

روی آن اج ا شون  ,میشود .بقیه مزایا و معایب در باال توایح داده ش .

شیء جعیی
 – Stateکالس و آبجک های  Stateهاه تصنعی هستن و در قیا و مسلیه نیستن .

 - Strategyآبجک

و کالسهای  Strategyدر قیا و مستلیه نیست

و ب ای تیقق الگو تولی شت ه و جعیی

اس .

 – Visitorتاا کالسها و آبجک های  Visitorدر قیا و مسلیه نیستن و مصنوعی هستن .

مقایسه :ه  3شیء جعیی تولی ک دهان .

ج اسا ی دغ غهها
 – Stateاین الگوریتم رفتتارهتای م تبط بتا حتالت
نایدان که ق ار اس

ک ا حال

را در کالسهتای  Stateق ار داده و کالس  Contextدر واقع

را اج ا کن .
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 - Strategyاین الگو ,الگوریتم عاییاتی که ق ار است

انجا شتود را ا آبجک

هم چنین ا ایجاد عبارات ش طی جیوگی ی ک ده و وظیفه مشخ

 Contextج ا ک ده است

و

ک دن الگوریتم مشخصاا به پیک بن میو

ش ه اس .

 – Visitorبتهواتتتتو الگوریتمهتایی کته ق ار بوده روی  Elementهتا انجتا شتتتتود را ا آنهتا جت ا ک ده و در
کالسهای ج ا ق ار داده و باعث ش ه ج اسا ی دغ غهها بهروبی صورت گی د.

مقایسه :ه  3الگو بهروبی این کار را انجا دادهان .

پیادهسا ی
 – Stateابت ا عاییات هایی که در کالس  Contextهستتت

و رفتارهای م تبط با حال

و این عاییتات هتا را ا آن حتذف ک ده و اینت فیس ب ای آن تع ی

دارد را انتخا

ک ده

میکنیم .یتا ا ستتتتتارتتارهتای توارثی این

حتالت هتا را استتتتتخ اج میکنیم .ستتتتپس اینت فیس  Stateرا تع ی

ک ده و متنتاستتتتتب بتا ه حتالت

یتک

Concrete Stateمیستا دیم ,ستپس فیی  Stateرا در کالس مینه بهصتورت  Aggregateااتافه میکنیم

و ا ط یق آن ,عاییات های مذکور را اج ا میکنیم .ب ای تغیی ات حال ها به یک یگ بهاصتتتطال یک Back
 referenceبه آبجک

 Contextدر کالسهای  Stateق ار میدهیم .حا پیک بن میتوان با واستتپاری نوع

منتاستتتتب  Stateبته کالس  Contextبتهروبی ا این الگو استتتتتفتاده کنت  .دقت

داریم کته  Contextفقط ا

اینت فیس  Stateمیتوان استفاده کن .

 - Strategyدر کالس مینه دنبا عبارات شتت طی بزرگ که اج ای الگوریتم را با ورژنهای مختیفی ا آن یا
کانفیگ راصتتتی ا آن مشتتتخ

میکن را پی ا میکنیم ,ستتتپس اینت فیس انواع مختی

ا این الگوریتم را

میستتتا یم و بهتبع آن ب ای ه نوعی ا این الگوریتم کالسهای  Concreteب ای  Strategyمینویست تیم.
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بعت ا آن یتک فییت ب ای  Strategyدر کالس  Contextتع ی
دریتافت

میکنیم تتا آن را بتهصتتتتورت Aggregated

کنت  .حتا پیک بنت میتوانت بتهدرستتتتتی  Strategyهتای مختی

آن استفاده کن  .دق

را در ارتیتار  Contextق ار دهت تتا ا

داریم که  Contextفقط ا اینت فیس  Strategyمیتوان استفاده کن .

 – Visitorاینت فیستتتتی ب ای  Visitorمتشتتتتکتتل ا متتت ی ب ای انجتتا

الگوریتم ب ای ه

Concrete

Elementمیستتتا دیم ,تاا این مت ها الاان را بهعنوان ورودی میگ ن  .ب ای  Elementها اینت فیستتتی با
متت  Acceptکته  Visitorرا بتهعنوان پتارامت میگی د میستتتتتا یم .الاتانهتا فقط بتا اینت فیس  Visitorکتار
میکنن اما  Visitorبای دی مستتتتقیم و کامل به  Concrete Elementها داشتتتته باشتتت  .حا ب ای ه
رفتاری که میرواهیم داشتته باشتیم یک  Visitorبهصتورت Concreteمیستا دیم .بع ا کالین

میتوان

ناونههایی ا  Visitorها را به مت ها  Acceptدر الاانها بف ست و آن را ص ا کن تا عاییات انجا شود.

مقایستته :به ن
ن ارن  .به ن

میتوان گف

 Strategyو  Stateمانن یک یگ تق یباا ستتاده هستتتن و پیچی گی راصتتی

میرس الگوی  Visitorپیچی گی در نیوه پیک بن ی و سارتن یا نوشتن سارتار کیی دارد.
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بررسی الگوهای  GRASPبرای  3الگوی  State, Strategyو Visitor
Information Expert
 – Stateقبل ا اج ای الگو ,حال های مختی

یا توستط ستارتار توارثی یا عبارات شت طی نوشتته میشت

کته در اینجتا رفتتار در کنتار دادههتای رود میبتاشتتتت  ,امتا بعت ا اج ای الگو رفتتارهتا و حتالت هتای مختی

درون

کالسهای  Stateق ار میگی د ,اما دادههای م بوطه هنو در کالس مینه یا  Contextهستتتت  ,این یعنی
نقض این الگو.

 - Strategyبتاتوجتهبته این کته ه  Contextدادههتای م بوط بته رود را هنگتا اج ای یتک  Strategyبته آن
ارستا میکن (بهعنوان پارامت ) میتوان گف

که این الگو رعای

نشت ه است  ,ی ا  Strategyها متخصت

اج ای الگوریتم هستن اما دادهها در  Contextجامان هان  .این یعنی نقض این الگو.

 – Visitorدر این الگو  Information Expertنقض شتت ه استت
مختی

ی ا که الگوریتمهایی که در  Visitorهای

نوشتته شت هان قبال ا در کنار  Elementها بوده (دقیقاا هاان جایی که دادههای م بوطه وجود دارد)

این یعنی ج اسا ی رفتار ا دادهها و نقض این الگو.

Creator
 – Stateاین الگو چون آبجک

 Contextآبجک های  Stateرا بهصتتورت  Aggregationدارد (اولوی

 )2بای

آنها را بسا د اما پیک بن این کار را انجا میده  ,این دلیل باعث نقض این الگو اس .

 - Strategyاین الگو چون آبجک

 Contextآبجک های  Strategyرا بهصتتورت  Aggregationدارد (اولوی

 )2بای آنها را بسا د اما پیک بن این کار را انجا میده  ,این دلیل باعث نقض این الگو اس .
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 – Visitorا آنجتاییکته هم  Elementهتا و هم  Visitorهتا ا یکت یگ استتتتتفتاده میکننت ( Concrete
 Elementهتا ا اینت فیس  Visitorاستتتتتفتاده میکنت  Concrete Visitor ,هتا ا رود آبجکت

Concrete

 Elementها استتتفاده میکنن ) پس ه ک ا بای بهصتتورت  Circularدیگ ی را  Createکنن اما این امکان
وجود نت ارد و بهت بود کته  Elementهتا  Visitorهتا را ایجتاد کننت  .بتهه حتا این وظیفته بته پیک بنت میو
ش ه و این الگو نقض میشود.

Coupling
 – Stateبا رجوع به قستتتا

کاهش وابستتتتگی ب ای این الگو متوجه میشتتتویم که تأثی

یادی ب ای این

الگوی  Graspدارد و  Couplingرا کم میکن .

 - Strategyبا رجوع به قستا

کاهش وابستتگی ب ای این الگو متوجه میشتویم که تأثی

یادی ب ای این

الگوی  Graspدارد و  Couplingرا کم میکن .

 – Visitorبا رجوع به قستتا

کاهش وابستتتگی ب ای این الگو متوجه میشتتویم ا ط ف  Elementها به

 Visitorبهشت ت  Couplingپایین هست

ولی ب عکس چون  Visitorها بهصتورت مستتقیم به Concrete

 Elementها دست سی دارن  Couplingباال اس .

Cohesion
 – Stateبا رجوع به قستتا

افزایش چستتبن گی ب ای این الگو متوجه میشتتویم که تأثی

الگوی  Graspدارد و تق یباا  Cohesionرا به ح روبی میرسان .
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یادی ب ای این

 - Strategyبا رجوع به قسا

افزایش چسبن گی ب ای این الگو متوجه میشویم که تأثی

یادی ب ای این

الگوی  Graspدارد و تق یباا  Cohesionرا به ح روبی میرسان .

 – Visitorبا رجوع به قستتا

افزایش چستتبن گی ب ای این الگو متوجه میشتتویم که تأثی

یادی ب ای این

الگوی  Graspدارد و آن را میقق میسا د.

Controller
 – Stateاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد.

 - Strategyاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد.

 – Visitorاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد.

Polymorphism
 – Stateاین الگو بتا داشتتتتتن فوق کالس ب ای  Stateهتا و اج ای متفتاوت ا
اساس  Typeرفتار متفاوتی دارن این الگو را رعای

میکن .

 - Strategyاین الگو با داشتتتن اینت فیس مشتتت

ب ای آبجک

ی کالسهتای متفتاوت کته ب

اصتتیی و ف عی و بستتته به نوع Strategy

دستورات متفاوت را با اینت فیس یکسان و دارای رفتار متفاوت را اج ا ک د (با اینت فیس یکسان).

 – Visitorب ای استفاده ا این الگو در واقع ا  Elementها مت  Acceptرا ص ا می نیم که هاه Element
ها آن را پیادهستا ی ک دهان  ,ستپس ه  Visitorمت ب ای ویزی
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ک دن آن  Elementرا اج ا میکن (بع ا

این که در مت  ,Acceptاین مت در  Visitorصت ا ده شت ) .پس درواقع کالین

میتوان انواع  Elementها

را استتتتتفتاده ک ده (فقط بتا استتتتتفتاده ا اینت فیس آنهتا) و  Visitorهتای مختی

را بته آنهتا پتاس دهت  .پس

چنت ریختی رعتایت

شتتتت ه استتتت

ی ا کته انواع  Visitorهتا یتک اینت فیس ستتتتطح بتاال را میقق ک دهانت و

 Elementها با این اینت فیس کار میکنن .

Indirection
 – Stateهاانطور که در ستتارتار دی ه شتت ارتباط بین  Contextو رفتارهایی که وابستتته به حال

بود ا

بین رفته و حال ها در کالسهای بی ونی  Stateق ار گ فته ,که ارتباط بین آنها غی مستتتقیم ش ت ه اس ت .
ارتباط فقط ا ط یق اینت فیس اس  .پس این الگو رعای

ش ه اس .

 - Strategyهاتانطور کته در ستتتتارتتار دیت ه شتتتت ارتبتاط بین  Contextو الگوریتمهتایی کته تفتاوتهتایی
داشتتهان و با عبارات شت طی مشتخ

میشت ن ا بین رفته و الگوریتمها در کالسهای بی ونی Strategy

ق ار گ فته ,که ارتباط بین آنها غی مستتقیم شت ه است  .ارتباط فقط ا ط یق اینت فیس است  .پس این الگو
رعای

ش ه اس .

 – Visitorکالینت
کالین

یتا پیک بنت (در اینجتا میتوانت  Object Structureهم بتاشتتتت امتا متا ف ض میکنیم فقط

وظیفه آن را ب عه ه گ فته است ) فقط با استتفاده ا اینت فیس  Elementکه مت  Acceptدارد کار

میکن که قبال ا با رود الاانها کار میک د در اینجا  Indirectionب ق ار استت  ,اما چون کالسهای ستتتطح
پایین  Visitorبا کالسهای ستتتتطح پایین  Elementکار میکن  ,اینجا  Indirectionب ق ار نیستتت  .اما اگ
 Object Structureرا هم اینجا در ن
است  .هم چنین میتوان گف

بگی یم میتوان گف

ارتباط کالین

ارتباط بین کالین

و  Elementها غی مستقیم

با  Elementها ب ای انجا عاییات های رود ,غی مستتقیم و

ا ط یق  Visitorها انجا میپذی د.
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Pure Fabrication
 – Stateتاا کالسهای  Stateجعیی هستن و ب ای راحتی حل مسلیه تولی ش هان .

 - Strategyتاا کالسهای  Strategyنیز جعیی هستن و ب ای راحتی حل مسلیه تولی ش هان .

 – Visitorکالسهای  Visitorب ای راحتی حل مسلیه تولی ش هان .

Protected Variations
– Stateهاانطور که در بیث تغیی پذی ی گفته ش ارتباط بین  Contextو کالسهای  Stateدر سطح باال
و ا ط یق اینت فیس آنها میباشت  ,بهاینت تیب تغیی ات به کالس  Contextمنتشت نایشتود ی ا فقط ا
ط یق اینت فیس صت ا ده میشتود .میتوان درون کالسهای  Stateدر واقع  Back referenceبه آبجک
Contextداش ( ب ای تغیی  Stateها به یک یگ ال

میشود )که این رود دی سطح پایین اس

و باعث

انتشار تغیی ات ا  Contextبه  Stateها میشود .

 - Strategyهاتانطور کته در بیتث تغیی پتذی ی گفتته شتتت ت ارتبتاط بین آبجکت
الگوریتمها که در  Strategyها تع ی

 Contextو رتانوادهای ا

شتت ه بهصتتورت غی مستتتقیم و فقط ا ط یق اینت فیس آنهاستت

تغیی ات به کالس مینه منتقل نایشود .فقط پیک بن اس

که بای ا انواع مختی

و

 Strategyبارب باش .

 – Visitorهاانطور که در بیث تغیی پذی ی گفته ش در این الگو ب ای تولی  Elementهای ج ی بای تاا
اینت فیسها و کالسهای ستطح پایین  Visitorآپ ی

شتون و عاییات های مخصتوص این  Elementنوشتته

شتتود .اما ب ای تولی رفتار ج ی یا هاان  Visitorج ی در واقع با نوشتتتن یک  Concrete Visitorمیتوان
این عال را انجا داد و این تغیی به  Elementها منتشت نایشتود ی ا ا ط یق اینت فیس با آنها در ارتباط
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است  ,اما ا ط ف دیگ تع ی

الاان ج ی تغیی منتشت شتون ه دارد هم به دلیل ذک شت ه در باال و هم به

دلیل اینکه  Concrete visitorها بای به حال

و داریی الاانها دستت ستی داشتته باشت و ارتباط آنها ا

ط یق اینت فیس نیس .
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مقایسه الگوهای  Abstract Factory, Iteratorو Builder
دسته  -نوع

 - Abstract Factoryاین الگو در درستته الگوهای آف ینشتی میباشت  .الگوهای آف ینشتی بیشتت دغ غه
مکانیز های تولی آبجک ها را دارد تا انعطافپذی ی و  Reuseافزایش یاب  .این الگوها دو ای ه اصتتتتیی دارن

او این که چطور آبجک ها ستارته شتون و دیگ ی اینکه دانش را در مورد اینکه ستیستتم ا چه Concrete
کالسهایی استفاده میکن پنهان کن .

 – Iteratorاین الگو در درستتتتته الگوهای رفتاری میباشتتتت  .الگوهای رفتاری بیشتتتتت دغ غه تخصتتتتی
مستتلولی ها به آبجک ها ,یا کپستتولهستتا ی رفتار در یک آبجک
م ی ی

یا تفویض ک دن ریکوئس ت ها به آبجک

و

بهت تعامل آبجک ها در مان اج ا با کمک دن  Couplingو باالب دن  Cohesionرا دارد.

 - Builderاین الگو در درستته الگوهای آف ینشتی میباشت  .الگوهای آف ینشتی بیشتت دغ غه مکانیز های
تولیت آبجکت هتا را دارد تتا انعطتافپتذی ی و  reuseافزایش یتابت  .این الگوهتا دو ایت ه اصتتتتیی دارنت او این کته
چطور آبجک ها سارته شون و دیگ ی اینکه دانش را در مورد اینکه سیستم ا چه  Concreteکالسهایی
استفاده میکن پنهان کن .

مقایستته :دو الگوی  Builderو  Abstract Factoryه دو جزو الگوهای آف ینشتتی هستتتن که دغ غههای
یکسانی دارد اما  Iteratorاینگونه نیس

و جزو الگوهای رفتاری میباش .
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ه ف
 - Abstract Factoryاین الگو ب ای تولیت رتانوادهای ا آبجکت هتا استتتتتفتاده میشتتتتود تتا ا عنوان ک دن یتا
مشخ

ک دن کالس  Concreteآن جیوگی ی شود (ا اینت فیس آنها استفاده شود).

 – Iteratorاین الگو در واقع این امکتان را ف اهم میآورد تتا بتوان ب روی الاتانهتای یتک ستتتتارتتار دادهای
پیچی ه پیاایش انجا داد ب ون آن که جزئیات داریی آن سارتار را ب انیم.

 – Builderاین الگو بته متا کاتک میکنت تتا آبجکت هتای پیچیت ه و بزرگ را قت

بتهقت

بتا کت هتای یکستتتتان

بستتتتا یم .یعنی با یک ک ی که نوشتتتتته شتتتت ه بستتتتته به  Stepهایی که ب روی یک آبجک
میدهیم ناایشهایی متفاوتی رواه داش ت  .ف این ستتار
ستتتتارت

کیی را تع ی

را انجا

ا جزئیات ج ا ش ت ه اس ت  .یعنی الگوریتم

کنیم و آن را جت ا بگی یم و ستتتتا نت ه را تیت

هت ایت

یتک کتارگ دان بگتذاریم کته فقط

دستور میده .

مقتایستتتته :الگوی  Abstract Factoryو  Builderدر واقع ه دو ب روی آنکته یتک یتا چنت آبجکت
بستتتتا ن تا کز دارن  ,مبال ا  Builderبا ستتتتارتن آبجک های پیچی ه با ق

را چگونته

های متفاوت اما ک یکستتتتان ,و

الگوی  Abstract Factoryمیتوان با ستتارتن رانوادهای ا آبجک ها به ما کاک میکن  .بااینحا الگوی
 Iteratorب روی پیاایش الاانهای ه سارتار تا کز دارد.

حو ه
 - Abstract Factoryاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
 – Iteratorاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
 - Builderاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
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مقایسه :ه سه الگو در مان اج ا و ا ط یق  delegationتیقق مییابن .

کاهش وابستگی
 - Abstract Factoryا آنجاییکه وابستتگی بین کالین

و میصتوالت ا بین رفته و فقط ا ط یق کالسهای

 Factoryمیصتوالت را میستا یم آن هم ا ط یق اینت فیس آن ,پس وابستتگی این  2بستیار پایین هست ,
اما وابستتگی بین  Factoryها و میصتوالت بستیار باالست

ی ا کالسهای  Factoryبای کالسهای ستطح

پایین میصتتتوالت را ببین و با آن کار کن  .هاچنین ااتتتافه یا کمک دن میصتتتوالت ج ی به اینت فیس و تاا
 Factoryها منتشت میشتود .ولی ااتافه و کمک دن یک  Productدر یک رانواده راص به کالین
نایشود چون کالین

منتشت

فقط با اینت فیس آن کار میکن .

 – Iteratorوابستتگی بین اشتیا م کب و کالین

ا بین رفته ی ا کالین

فقط با پیاایشتگ کار میکن اما ا

ط فی وابستتگی بین اشیا و پیاایشگ بسیار باالس  .قبل ا آن وابستگی بین اشیا و عال پیاایش ک دن
آن بود که به عه ه کالین

بود که بسیار باال بود.

 – Builderا آنجایی ارتباط کالین
این وابستتتگی باالیی نیستت

با آبجک های کوچک و بزرگ ا بین رفته و فقط با  Directorکار میکن ,
ی ا فقط یک ناونه ا Builderمیستتا د و در ارتیار  Directorق ار میده ,

هم چنین رود  Directorبتا  Builderا ط یق اینت فیس آن کتار میکنت (ولی آن را بتهصتتتتورت Aggregate
شت ه دارل رود دارد) با هم وابستتگی باالیی ن ارد ,هم چنین کالین
ب ای پیک بن یهای مختی

نیز بای انواع کالسهای  Builderرا

بشتتناستت  ,اما وابستتتگی کالس  Builderو میصتتو باالستت  ,ی ا با تغیی در

میصتتتتو این تغیی به تاا  Builderها منتشتتتت میشتتتتود .هم چنین کالین

بای مت  Get Resultرا ا

کالسهای سطح پایین  Concrete Builderرا اج ا کن پس بای دی کامل به  Concrete Builderها دارد.
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مقایسته :ب ای دو الگوی  Builderو  Abstract Factoryوابستتگی بین میصتوالت و کالین
در ه دو بین  Builderو میصو و هم چنین  Abstract Factoryو میصو باالس

ا بین رفته اما

ی ا ه دو با کالسهای

ستطح پایین میصتوالت کار میکن  .هم چنین در الگوی  Builderمت  Get Resultدر ستطح باال و اینت فیس
تع ی

نش ت ه و فقط کالین

و آن هم با دی مستتتقیای که به  Concrete Builderها دارد این کار را انجا

ده  .هم چنین در  Iteratorوظیفه پیاایش به  Iteratorو اشتیا م کب به  Aggregate Objectداده شت ه
است

و این باعث میشتود تا کالین

فقط با پیاایشتگ کار کن (آن هم ا ط یق اینت فیس) و با دارل آن کار

ن ارد.

افزایش چسبن گی
 - Abstract Factoryا آنجاییکه دیگ کالین
متخص

درگی ستار

میصتوالت نیست

و این کار به  Factoryها که

این کار هستن میو ش ه ا  Cohesionباالیی ب روردار اس .

 – Iteratorاگ ف ض کنیم که اشتتیا شتتیء م کب ه ک ا بهصتتورت  Cohesiveو تک کاره هستتتن  ,بع ا
اعاا الگو چون در واقع یک پیاایشتگ ب ای ه شتیء م کب داریم که فقط کار پیاایش آن را انجا میده
پس چستبن گی بستیار روبی ب روردار است  .ی ا وظیفه پیاایش ا کالین

ج ا شت ه و به  Iteratorداده

ش ه و باعث میشود که  Cohesiveباش .

 – Builderبا اعاا این الگو در واقع چون عاییات های م بوط به  Stepهای ستار

بهصتورت مستتقیم به

 Clientمیو نشتت ه و  Directorاین کار را انجا میده  ,ا  Cohesionروبی ب روردار استت  .هم چنین
رود کالس  Builderفقط مستلو ستار
و دستور دادن به  Builderهس

ریز قطعهها میباشت  .هم چنین کارگ دان مخصتوص ه ای

بهصورت تک کاره و یکپارچه اس .
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ک دن

مقایستته :ه ستته الگو ه ک ا به صتتورتی  Cohesionباالیی دارن یا باعث افزایش آن شتت هان  ,درستت
هس ت

که ه ک ا مقصتتود متفاوتی دارن اما مبال ا  Abstract Factoryبا ج استتا ی مستتلولی

پیک بن  Iterator ,با ج ا ک دن وظیفه پیاایش ا کالین
ریز قطعتههتا و آبجکت هتا ا کالینت

ستتار

ا

و هم چنین  Builderبا ج ا ک دن وظیفه ستتتتار

و میو ک دن آن بته Builderو دستتتتتور دادن ا ط یق  Directorبته آن,

باعث کاهش چن کارگی و افزایش  Cohesionش هان .

OCP
 - Abstract Factoryتغیی ات (ااتتافه و کمش ت ن) در کالسهای  Productدر واقع به  Factoryها منتش ت
میشتود چون بای در اینت فیس  Abstract Factoryتع ی
 Factoryبه  Productبه پیک بن یا کالین

منتشت نایشتود چون ارتباط ا ط یق اینت فیس ستطح باالی آن

است  .پس در جاهایی ب ق ار و در جاهای دیگ رعای
یک رانواده راص به کالین

نشت ه است  .ولی ااتافه و کمک دن یک  Productدر

منتش نایشود چون کالین

 – Iteratorا آنجاییکه ارتباط بین کالین

شتود و پیادهستا ی آن انجا شتود اما تغیی ات در

فقط با اینت فیس آن کار میکن .

و پیاایشتگ ا ط یق اینت فیس آن میباشت تغیی ات راح

صتورت

میگی د و باعث تغیی ک های موجود نایشتود ,اما تغیی ات در شتیء م کب به پیاایشتگ و ب عکس منتش
میشود چون ارتباط آنها در سطح پایین اس  .پس این اصل رعای

نش ه.

 – Builderا آنجاییکه ارتباط بین  Directorو  Builderا ط یق اینت فیس ستتتتطح باالی  Builderهستت ت
تغیی ات ا  Builderبه  Directorمنتشت نایشتود و ب عکس پس این اصتل ب ق ار است  ,هم چنین تغیی ات
به کالین

منتش ت نایشتتود یعنی چون کالین

با  Builderکار میکن پس این اصتل رعای
هم چنین  Get Resultال

با  Directorکار میکن و  Directorنیز ا ط یق اینت فیس

شت ه و ب ق ار است  .اما ا ط فی چون کالین

ب ای پیک بن ی و

دارد تتا انواع کالسهتای  Concrete Builderرا ببینت و ارتبتاط آنهتا ا ط یق
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منتشت رواه شت (این وابستتگی بهصتورت  Dependencyهست

اینت فیس نیست

و تغیی ات به کالین

یعنی مانا نیس

اما با هم بای انواع  Concrete Builderها را بشناس ).

مقایسته :در الگوی  Builderتا ح روبی رعای

شت ه (بهغی ا پیک بن ) اما در  Abstract Factoryدر کم یا

ااتتافهشتت ن میصتتو ج ی این تغیی باعث تغیی ک های موجود میشتتود اما با هم در ح روبی رعای
شتتتت ه ولی در  Iteratorتغیی ات دو ستتتتارتتار توارثی موا ی بتهشتتتت ت بتاعتث تغیی کت هتای موجود قبیی
میشود.

LSP
 - Abstract Factoryکامال ا ب ق ار اس
 Super classآن شون و کالین

 – Iteratorکامال ا ب ق ار است

چون ی کالسهای  Abstract Factoryبهراحتی میتوان جایگزین

بهراحتی ا آنها استفاده میکن .

چون ی کالسهای  Iteratorمیتوانن بهجای پ ر رود استتفاده شتون ب ون

این که تغیی ی در رفتار یا ک ایجاد شود.

 – Builderب ای  Builderهتا کتامال ا ب ق ار استتتت

ی ا کالینت

فقط بتا  Directorکتار میکنت و رود Director

فقط ا اینت فیس  Builderاستتتتفاده میکن و با تغیی کالس  Concrete Builderمشتتتکیی ب ای او ایجاد
نایشود.

مقایسه :ه  3الگو این اصل را ب ق ار میسا ن .
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DIP
 - Abstract Factoryهاتانطور کته قبتلت اشتتتتاره شتتتت ارتبتاط بین کالینت
اینت فیس آنها استتت

و  Factoryهتا فقط ا ط یق

پس این اصتتتل ب ق ار شتتت ه اما تغیی ات (کم یا یادشتتت ن) میصتتتوالت این تغیی به

اینت فیس و ی کالسهای  Factoryمنتشت میشتود ی ا به کالسهای  Concreteوابستته شت ه است
نتیجه این اصتتل ب ای  Factoryب ق ار نیس ت

اما بقیه تغیی ات به کالین

در

منتش ت نایشتتود ی ا  DIPب ق ار

اس .

 – Iteratorا آنجاییکه ارتباط بین کالین
اطالعی ن ارد پس آن را رعای
 Concreteاس

ک ده اما ارتباط بین آبجک

م کب و پیاایشتتتگ بهشت ت ت در ستتتطح پایین و

و این اصل نقض ش ه اس .

 – Builderچون کالینت
اصتل رعای

و پیاایشگ فقط ا ط یق اینت فیس آن هس

در واقع بتا  Directorکتار میکنت و او بتا اینت فیس فقط بتا  Builderکتار میکنت این

شت ه ,مگ بخواهیم بهاصتطال  Partهای ج ی به اینت فیس  Builderااتافه کنیم که این تغیی

بای در اینت فیس هم انجا شتتود و پیادهستتا ی رود ال
ا آنجتاییکته کالینت

ب ای  Get Resultبتایت

دارد .پس در این اصتتل رعای

شتت ه استت  .اما

ی کالسهتای  Builderرا ببینت و این کتار را ا ط یق اینت فیس و

یا  Directorانجا نایده باعث نقض  DIPمیشتتتود اما رعای
بیشت م ن

و ا پیادهسا ی آن

 DIPدر جاهای دیگ که در باال ذک شت ت

اس .

مقایستته :در دو الگوی او ارتباط بین کالین
ستتطح باال و اینت فیس استت

اصتتیی که به ت تیب  Factoryو  Iteratorهس ت

و آبجک

در

و این اصتتل ب ق ار استت  ,اما ارتباط بین پیاایشتتگ و شتتیء م کب در الگوی

 Iteratorو هم چنین کم یتا یتادشتتتت ن  Productدر  Abstract Factoryو هم چنین  Partهتا در Builder
باعث تغیی در اینت فیس و  ...میشتتود ,پس در این حاالت  DIPرا رعای
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نک دهان  .اما در  Builderمستتلیه

دیگ ی هم وجود دارد که هاانطور که اشتاره شت هاان دی مستتقیای اس

که کالین

به ی کالسهای

 Builderدارد.

ISP
 - Abstract Factoryدر این الگو در ح بستتتتیار روبی این اصتتتتل رعای
میصتوالت یک اینت فیس نوشتته شت ه است
را رعای

شتتت ه ی ا که ب ای رانوادهای ا

 Specificو تع ی

و رییی مستلولی

شت های است

و این اصتل

ک ده.

 – Iteratorاین الگو در واقع اینت فیسهای پیاایشتتگ و شتتیء م کب ا هم ج ا شتت ه و بهروبی کارهای
تقسیم ش ه و مسلولی ها تخصی

یافته اس  ,یعنی این اصل رعای

 – Builderدر این الگو ب ای ه قطعهای که ال
 Builderتع ی

ش ه و مسلولی ها مشخ

مقایسه :میتوان گف

هست

به آبجک

ش ه.

اصتیی ااتافه شتود در اینت فیس اصتیی

و بهصورت  Specificهس .

ه  3الگو این اصل را تا ح روبی رعای

ک ده اس .

CRP
 - Abstract Factoryدر این الگو چون وظیفته پیک بنت استتتت
رانوادهای ا میصتتتتوالت را بستتتتا د (آن را در ارتیار کالین

کته ا  Factoryموردنیتا استتتتتفتاده کنت تتا

ق ار ده ) و ا ستتتتارتار توارثی ب ای ستتتتار

میصتتوالت جیوگی ی ک ده و در مان اج ا میتوان ا  Factoryمتفاوتی استتتفاده کن  .پس این اصتتل رعای
ش ه اس

اما ب ای میصوالت و  Factoryها سارتار توارثی نیا اس .
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 – Iteratorبه ح عالی این اصتتل رعای

شتت ه و بهجای ستتارتار توارثی ا حال

ش ت ه اس ت  .ی ا وظیفه پیاایش روی یک شتتیء م کب به یک آبجک
اس

 Delegationاستتتفاده

دیگ به نا پیاایشتتگ میو ش ت ه

و ا سارتار توارثی جیوگی ی ک ده اس .

 – Builderدر این الگو چون در واقع بتهصتتتتورت  Delegationکته هاتان رابطته  Associationبین  Directorو
 Builderهس

داریم ا سارتار توارثی جیوگی ی ک ده و این اصل را رعای

مقایسته :ه  3الگو بهروبی این اصتل را رعای
 Factoryنیا هس

ک ده اس .

میکنن  ,باتوجهبه اینکه بعضتی ا جاها مبال ا در Abstract

که سارتار توارثی میصوالت حفظ شود ولی وظیفه اصیی الگو چیز دیگ ی اس .

PLK
 - Abstract Factoryاین اصتل توستط این الگو رعای

شت ه ی ا کالین

یک رانواده را به  Factoryم بوطه ارستتا میکن و آن را دریاف
ه ف این الگو سار

این آبجک

فقط دستتور ستار

و

اس .

 – Iteratorمیتوان گف
م کتب را در ارتیتار کالینت

ق ار نایدهت و فقط بته دررواستتتت هتای کالینت

این اصل را رعای

ک ده هم نک ده ,ی ا پیاایشگ رود آبجک
پتاستتتتخ میدهت امتا ا ط فی

م کب دارد که این اجتنا ناپذی اس .

 – Builderدر این الگو بهروبی این اصتل ب ق ار است
و  Builderا ط یق اینت فیس آن هستت ت
 Resultکه ا ط یق کالین

یک آبجک

میکن که این نجی ه دی ت ایا نیستت

که هم رییی رو

پیاایشگ دی کامل به آبجک

ا

ی ا هاانطور که مشتخ

است

ارتباط بین Director

و آبجکتی پاس داده نایشتتتتود ,ا ستتتتوی دیگ ب ای مت

و آن هم ا کالسهای  Concrete Builderهست ت

ب گ دان ه میشود که این هم نقض  PLKنیس .
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Get

انجا میشتتتود میصتتتو

مقایستتته :ه  3الگو بهروبی این اصتتتل را رعای
آبجک

ک ده مگ در الگوی  Iteratorکه پیاایشتتتگ دی کامل به

م کب دارد و این اجتنا ناپذی اس .

بستهبن ی
 - Abstract Factoryدر این الگو چون  Factoryها متخصت
رفتار آنها در کنار یک یگ استت

و این شتتتار

سار

رانوادهای ا میصوالت هستن و داده

نقض نشتت ه استت  .ولی در تاا کالسهای Concrete

 Factoryبا کالسهای ستتتطح پایین میصتتتوالت  Concrete Productها کار شتتت ه ,اما این کار فقط ب ای
ناونهسا ی اس  ,نایتوان آن را نقض بستهبن ی دانس .

 – Iteratorدر این الگو عالوه ب این که دی کالین

نستتتتب

اینت فیس و ب ون اطالع داشتتن ا اطالعات داریی آن است
پیاایشگ به طور کامل به حال

به پیاایشتتتتگ و شتتتتیء م کب فقط ا ط یق
بستتهبن ی بهروبی رعای

شت ه ,اما چون ه

داریی یک شیء م کب دی دارد بستهبن ی نقض ش ه اس .

 – Builderدر این الگو چون  Directorفقط ا ط یق اینت فیس یتک  Builderبتا آن کتار میکنت و اطالعی ا
رال

داریی آن ن ارد کپستولهستا ی بهروبی رعای

شت ه است  .ولی پیک بن بهصتورت مستقیم مت

Get

 Resultرا ا  Concrete Builderهتا اج ا میکنت کته این را بتاتوجتهبته هت فی کته الگو دارد میتوان نقض
بستهبن ی در ن

نگ ف .

مقایسته :الگوی  Builderو  Abstract Factoryه دو تا ح بستیار باالیی کپستولهستا ی را رعای

ک دهان

مگ یکجا آن هم فقط در ناونهستتتا ی ا میصتتتوالت ,اما  Iteratorبه راط دی مستتتتقیم به حال

داریی

آبجک

م کب کپستولهستا ی را نقض ک ده است  ,اما این نقض ب ای رستی ن به ه ف الگو یعنی ج اک دن

پیاایش و آبجک

م کب ,ال

اس .
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انعطافپذی ی
 - Abstract Factoryدر این الگو چون کالینت

در واقع ا اینت فیس ستتتتطح بتاالی ه  Factoryاستتتتتفتاده

میکن بهراحتی میتوان نوع آن را عوض کن و متوجه تغیی ی نشتتتود ,هم چنین تع ی
میصتتوالت راح

استت

ولی تع ی

رانواده ج ی ی ا

یک میصتتو ج ی تغیی ات منتشتت شتتون ه دارد که در بخش م بوط به

تغیی پذی ی توایح داده ش ه اس  ,در کل انعطافپذی ی روبی دارد.

 – Iteratorدر این الگو نیز چون کالینت

در واقع بتا اینت فیس ستتتتطح بتاالی یتک پیاتایشتتتتگ کتار میکنت و

نایدان که ک ا ناونه ا  Concrete Iteratorهست
روی یک آبجک

و هم چنین میتوان ا چن ین پیاایشتتگ هم مان

م کب استتفاده ک د .ولی تغیی ات در پیاایشتگ و آبجک

م کب به یک یگ منتشت میشتود,

در کل انعطافپذی ی روبی ب ق ار اس .

 – Builderاین الگو نیز چون  Directorبهصورت  Aggregateدارای یک  Builderهس
با آن کار میکن  ,میتوان گف

و ا ط یق اینت فیس

که بهراحتی در مان اج ا میتوان  Builderرا عوض ک د و  Directorمتوجه

آن نایشود ,پس در کل انعطافپذی ی باالیی دارد.

مقایستته :هاانطور که در باال اشتتاره شتت ه ستته تا ح روبی انعطافپذی ی دارن اما در شتت ایطی مبال ا
ب ای  Abstract Factoryو تع ی

میصتو ج ی  ,یا ب ای  Iteratorو تغیی ات در بخش پیاایشتگ یا آبجک

م کب دارای تغیی ات منتش شون ه هستیم که در پایین به آن اشاره ش ه اس .
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تغیی پذی ی /انتشار تغیی ات
 - Abstract Factoryدر این الگو بهراحتی میتوان رانواده ج ی ی تولی ک د و تغیی ات آن بهجایی منتش ت
نایشتتتود (با تع ی

یک  .)Concrete Factoryاما ب ای ااتتتافهک دن یک میصتتتو ج ی این تغیی به تاا

کالسهای  Factoryو هم چنین پیک بن منتش میشود.

 – Iteratorدر این الگو نیز به دلیل ج ا شتتت ن پیاایشتتتگ و آبجک
آنها فقط ا اینت فیس ستتطح باالی پیاایشتتگ هستت

م کب ا دی کالین

و ارتباط کالین

با

که تغیی ات منتشتت نایشتتود و بهراحتی تغیی ات

انجا میپذی د ,اما در  2ستتارتار توارثی موا ی پیاایشتتگ و آبجک

م کب تاا تغیی ات به یک یگ منتشتت

میشود ی ا در سطح  Concreteبا یک یگ کار میکن .

 – Builderدر این الگو هاتانطور کته قبال ا اشتتتتاره شتتتت چون کالینت

بتا  Directorکتار میکنت و ا ط فی

 Directorنیز با اینت فیس ستتطح باالی  Builderکار میکن تغیی ات در  Builderبه آن منتشتت نایشتتود,
ولی ا ط فی ااتافهک دن یک  Partج ی به یک میصتو  ,در واقع باعث ااتافهشت ن مت های  Add Partبه
اینت فیس و کالسهای  Concrete Builderرواه شتتتت  .هم چنین پیک بن دی مستتتتتقیم به کالسهای
ستطح پایین  Builderدارد و تغیی اتی مبل ااتافه و کم شت ن یا تغیی ات امضتای مت ها به او منتشت رواه
ش .

مقایستته :ه  3الگو تق یباا تغیی پذی ی در ح روبی استت  ,تغیی ات به کالین

منتشتت نایشتتود ,اما مبال ا

 Abstract Factoryتغیی ات ب ای ااتافهشت ن یک میصتو ج ی منتشت میشتود یا در  Iteratorتغیی ات ا
پیاایشگ به آبجک

م کب منتش میشود و ب عکس.
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پیک بن ی
 - Abstract Factoryپیک بنت ثتالتث ال
سارته و در ارتیار کالین

استتتت

تتا بتوانت یتک ناونته ا کالسهتای  Concrete Factoryرا

ق ار ده .

 – Iteratorیک پیک بن ثالث ال

استت

تا یک لیستت

 Iteratorرا صتت ا بزن و آن را در ارتیار کالین

یا آبجک

م کب بستتا د و ا ط یق آن مت

ق ار ده  ,ارتباط کالین

با پیاایشتتگ و آبجک

Create

م کب فقط ا

ط یق اینت فیس آنها میباش .

 – Builderیک پیک بن که در واقع هاان کالین

هس

انواع کالسهای  Concrete Builderرا میشناس

و آن را ناونتهستتتتا ی میکنت و در ارتیتار  Directorق ار میدهت تتا بتا استتتتتفتاده ا  Directorانواع مختی
آبجک ها را میستتا د .در مورد این کالین

 DIPنقض استت

میبین .

مقایسه :ه  3الگو نیا به پیک بن ثالث دارن .

سارتار و رفتار
در این قسا

تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

Abstract Factory
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ی ا تاا کالسهای ستتطح پایین  Builderرا

شکل  7سارتار الگوی [7] Abstract Factory

هاتانطور که در شتتتتکتل  7میبینی  Clientفقط ا ط یق اینت فیس  Abstract Factoryبا آن کار میکن و
مت های  Createرا صتت ا می ن  ,اما در ستتطح پایینت یعنی  Concrete Factoryها ,دستتت ستتی به مت
 Constructorب ای تولی  Concrete Productها دی ه میشتتتود ,یعنی این ارتباط کای در ستتتطح پایین
هست

ولی نایتوان گف

 Encapsulationرا نقض ک ده است  .پیک بن بای انواع  Concrete Factoryها

را بشتناست و آن را در ارتیار کالین

ق ار ده  .بیثهای م بوط به تغیی پذی ی و  DIPدر قستا ها م بوطه

بهروبی توایح داده ش ه اس .

ستارتاری که در اینجا آم ه تفاوت راصتی با الگویی که در کتا
آنها ذک ش ه اس .
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هست

ن ارد .به هاین دلیل ا فقط یکی ا

Iterator

شکل  8.1سارتار الگوی [8] Iterator

هاانطور که در شتکل  8.1مشتخ

است

در واقع بته ت تیتب هاتان پیاتایشتتتتگ و آبجکت

کالین

با اینت فیسهای کالسهای  Iteratorو  Collectionکه

م کتب هستتتت

کتار میکنت بتهاینت تیتب متوجته تغیی ات آنهتا

نایشتتتتود .حتا میبینیم کته در  2ستتتتارتتار توارثی موا ی رابطته نیز وجود دارد ,ی ا ه  Collectionمتت
ستتار

و دریاف

پیاایشتتگ را در رود دارد ,ه پیاایشتتگ حال

چن ین پیاایشتگ ب روی یک  Collectionیا هاان آبجک

پیاایش را در رود نگه میدارد تا بتوان ا

م کب استتفاده کنیم .ارتباط بین کالین

و آبجک

م کب که به آن در این شتکل عنوان  Collectionدادهایم ,میتوان بهصتورت غی مانا و  Dependencyباشت
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ا پیک بنت متت  Create Iteratorرا صتتتت ا بزنت و بتا آن کتار کنت  .هم چنین

ی ا فقط میتوانت پس ا دریتافت
ارتباط ا سا

آبجک

م کب به پیاایشگ هم به هاین دلیل میتوان بهصورت  Dependencyباش .

شکل  8.2سارتار الگوی  Iteratorکتا
در ستارتاری که در کتا

هست

 2 Associationط فه نیست

ارتباط بین  Concrete Iteratorها و  Concrete Aggregateها بهصتورت

و ا ستا

 Dependencyکه غی مانا هست

 Concrete Aggregateبه ستا

 Concrete Iteratorبهصتورت

کشتی ه شت ه است  ,این ارتباط درست ت است

ی ا فقط Concrete

 Iteratorتوستتط  Concrete Aggregateم بوطه ستتارته شتت ه ,و پس ا آن ارتباطی بین آنها نیستت .
(مگ ا سا

 Concrete Iteratorبه  Concrete Aggregateکه آن ماناس ).
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Builder

شکل  9.1سارتار الگوی [9] Builder

هاانطور که ا شتتتتکل 9.1پی استتت

کالین

با کالس  Directorکار میکن و در واقع یکی ا Concrete

 Builderهتا را در آن ق ار میدهت و بعت ا ط یق متت هتایی کته تع ی

شتتتتت ه ب ای انواع آبجکت هتای

درشت دانه ,ا اینت فیس  Builderاستتفاده میکن تا ا عاییات های  Build Partاستتفاده کن و آن آبجک
را بستتا د ,در اینجا تغیی ات در  Builderبه  Directorمنتشتت نایشتتود چون ا اینت فیس ستتطح باالی آن
استتفاده میشتود .مت  Get Resultدر واقع آبجک
مستتقیم غی مانا که کالین

موردن

را ب میگ دان و این کار ا ط یق داشتتن دی

به  Concrete Builderها دارد ,انجا میپذی د ,ال

به ذک است

بهصورت  Dependencyو غی مانا هس  ,ی ا الزامی به هایشگی بودن آن نیس .
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که این دی

شکل  9.2سارتاری الگوی  Builderکتا
هاانطور که مشخ

اس

 Concrete Builderها اس

تنها تفاوت سارتار  9.1با سارتار کتا  ,رابطه  Dependencyبین کالین
ی ا عالوه ب ناونهسا ی اولیه و پاس دادن آن به  Directorنیا دارد تا در

صورت لزو مت  Get Resultرا ص ا کن  .پس این ارتباط به ن

صییح میباش .

مقایستتته :در الگوی  Abstract Factoryو  Builderدر حا ستتتار
هستتتتیم که م ن

و

داریم ,یعنی به ت تیب ب ای ستتتار

آبجک های موردن

با مکانیز هایی

رانوادهای ا میصتتتوالت یا ستتتار

آبجک های

متفاوت با سارتار ک های یکسان اما با  Stepیا  Partهای متفاوت .اما  Iteratorب ای پیاایش آبجک های
م کب استتتتفاده شتتت ه استتت  .تواتتتییات در مورد رفتار و ستتتارتار این  3الگو در باال و در کنار دیاگ ا ها
قابلمشاه ه اس .

کارایی ا من

حاف ه

 - Abstract Factoryقبل ا اعاا الگو در کالسهای  Factoryوجود ن اشتتت

اما بع ا انجا آن ااتتتافه

میشتتون و این تع اد آبجک های موجود در حاف ه را افزایش میده اما این آبجک ها یاد نیستتتن چون
میتوان مبال ا  Singletonهم با آن ت کیب ک د.
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 – Iteratorدر این الگو نیز هاتاننت الگوی  Abstract Factoryقبل ا اعاا الگو کالسهای  Iteratorوجود
ن اشتتتن اما بع ا آن کای ا ان ا ه و ستتنگینی آبجک های م کب کم شتت ه و این وظیفه به آبجک های
پیاایشتتتگ میو شت ت ه پس تع اد آبجک های موجود در حاف ه بیشتتتت میشتتتود .البته این مواتتتوع که
میتوانیم تع ادی پیاایشتگ هم مان داشتته باشتیم میتوان مشتکلستا باشت (تع اد ریییرییی یاد
بسا یم و  Disposeنکنیم).

قبل ا انجا الگو  Directorو  Builderها موجود نیستن و ا ط یق سارتار توارثی این

 – Builderدر حال

کار انجا میشتود ,در حال

قبل تع اد کالسها میتوان بهشت ت یاد باشت (تع اد کالس با تع اد آبجک

متفاوت اس ) ولی تع اد آبجک ها افزایش چشاگی ی ن اشته اس .

مقایستته :ه  3الگو به مق ار کای تع اد آبجک های موجود در ستتیستتتم را افزایش دادهان اما به توجه به
انعطافپذی ی آنها و هم چنین کاکی که در آن  Contextراص به ما میکن قابل نادی هگ فتن استت  .اما
هاانطور که در باال اشتاره شت در الگوی  Iteratorدر واقع بای دق

ال

در ناونهستا ی ا پیاایشتگ ها را

داشته باشیم.

موارد کارب د
Abstract Factory
 -1وقتی ال

داریم تا ستیستتم ا اینکه آبجک های چگونه به وجود میآین یا  Composeمیشتون و

یا سارتار داریی آن چگونه اس  ,مستقل باش .
 -2وقتی نیا داریم چن ین رانواده ا میصتوالت داشتته باشتیم و ستیستتم را ال

است

با آن کانفیگ

کنیم.

 -3وقتی رانوادهای ا میصتوالت ط احی شت ه تا باهم استتفاده شتون که ستیستتم را با آن Factory
کانفیگ میکنیم.
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 -4میرواهیم یتک  Class Libraryا پ وداکت هتای بستتتتتا یم ولی فقط میرواهیم اینت فیس آنهتا
معیو باش نه پیادهسا ی آنها.

Iterator
 -1وقتی میرواهیم ا  duplicate codeب ای پیاایش جیوگی ی کنیم.
 -2وقتتتی متیرتواهتیتم ا  polymorphic traverseاستتتتتتفتتاده کتنتیتم یتعتنتی یتتک پتیتاتتایتش رو داده
سارتارهای متفاوت اج ا کنیم.
 -3وقتی میرواهیم چن ین پیاایش روی یک آبجک
 -4وقتی میرواهیم به اطالعات درون یک آبجک
مستقیااا به حال

داریی آبجک

م کب داشته باشیم.

م کب دستتتتت ستتتتی داشتتتتته باشتتتتیم ب ون آنکه

دست سی داشته باشیم.

 -5وقتی میرواهیم یک داده سارتار پیچی ه را ا کالین

مخفی کنیم (ب ای راحتی یا امنی ).

Builder
 -1وقتی میرواهیم الگوریتم سار

رو ا بخشهای مختی

 -2وقتی میرواهیم ناایشهای داریی متفاوت ا یک آبجک

یک آبجک

پیچی ه ج ا و مستقل کنیم.

داشته باشیم.

 -3وقتی میرواهیم ا پ ی ه  Telescopic constructorدوری کنیم.
مقایسته :ب ای ه  3الگو تق یباا تاا موارد کارب د مهم ذک شت  ,هاانطور که قبال ا گفته شت تق یباا میتوان
کته  Builderو  Abstract Factoryب ای تولیت آبجکت هتای مختی

گفت
آبجک

(حتا بتهصتتتتورت رتانواده یتا چنت ین

با ناایشهای داریی متفاوت) استفاده میشود.

الگوهای م تبط
Abstract Factory
 -1در واقع با  Factory Methodب ای تولی میصتتوالت ش ت وع میشتتود (ستتادهت اما با subclassing
بهت هن

میشود) و به  Abstract Factory, Builderمیرسیم (پیچی هت اما انعطافپذی ت )
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 -2هاانطور که قبال ا گفته شت  Abstract Factoryرانوادهای ا میصتوالت را بهصتورت آنی میستا د
و ب میگ دان ت امتتا  Builderیتتک آبجک ت

پیچی ت ه را ا ط یق  Assembleک دن و ااتتتتتافتتهک دن

Partمیسا د.
 Abstract Factory, Builder, Prototype -3را میتوان بهصورت  Singletonپیادهسا ی ک د.
 -4میتوان بهعنوان  Facadeا آن استفاده ک د ,منتها در جایی که فقط تولی آبجک ها در ی سیستم
میرواهیم ا دی کالین

مخفی کنیم.

 -5میتوان ها اه با  Bridgeاستتتفاده ک د در جایی که یک ستت ی انتزاعات فقط با ستت ی راصتتی ا
پیادهسا یها کار میکن و میرواهیم این پیچی گی را ا دی کالین

مخفی کنیم.

Iterator
 -1ا  Iteratorمیتوان استفاده ک د تا درر های  Compositeرا پیاایش ک د.
 -2ا  Factory Methodمیتوان استتفاده ک د تا پیاایشتگ های متفاوت ب استاس نوع آبجک

م کب

ب گ دان ه شود.
 -3ا  Mementoمیتوان استفاده ک د تا حال

کنونی پیاایش را ذری ه ک د و آن را با گ دانی ک د.

 -4مورد سو الگوی  Visitorنیز ب ای این الگو صادق اس

و در ارتباط با یک یگ هس .

Builder
 -1مورد اولی که در  Abstract Factoryذک ش ب ای این الگو نیز صادق اس .
 -2مورد دومی که در  Abstract Factoryذک ش ب ای این الگو نیز صادق اس .
 -3مورد سومی که در  Abstract Factoryذک ش ب ای این الگو نیز صادق اس .
 -4میتوان ا  Builderهنگا تولی درر های  Compositeکه ف این سار

پیچی های دارد استفاده

ک د.

مقایسته :موارد م تبط ذک شت و وااتح است

که  Abstract Factoryو  Builderشتباه

یادی دارن .
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و الگوهای م تبط

مزایا معایب
Abstract Factory
 -1تغیی رانوادهای ا میصتتوالت بستتیار راح
میپذی د .این مزی

و ستتاده اس ت

و با تغیی  Concrete Factoryها انجا

اس .

 -2کالسهای  Concreteکامال ا ایزوله هستتتن و کالین

میتوان ا  Instanceهای متفاوت استتتفاده

کن ب ون آنکه متوجه شود.
 -3سا گاری بین میصوالت ارتقا پی ا میکن  .این مزی

اس .

 -4ااتتافهک دن نوع ج ی میصتتو باعث تغیی اینت فیس و کالسهای  Factoryو هم چنین ک پیک بن
تغیی میکن  .این عیب اس .

Iterator
 -1چن ین پیاایش را میتوان ب روی یک آبجک
 -2انواع پیاایش را میتوان ب روی یک آبجک
 -3اینت فیس آبجک

م کب داش  .این مزی
م کب داش  .این مزی

اس .
اس .

م کب ستتتادهت میشتتتود ی ا وظیفه پیاایش به  Iteratorستتتپ دیم .این مزی

اس .
 -4اگ ستیستتم فقط با آبجک های م کب ستاده استتفاده کن باعث  Overkillاپییکیشتن میشتود .این
عیب اس .
 -5تغیی ات منتش شون ه بین  Iteratorو  Aggregate Objectیاد اس  .این عیب اس .

Builder
 -1میتوان آبجک ها با ناایشهای داریی متفاوت ایجاد ک د .این مزی
 -2در واقع ف این سار
 -3کنت

و ناایش داریی ج ا ش ه اس  .این مزی

بهت ی روی ف این سار

داریم ی ا  Directorق

اس .
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بهق

اس .
اس .

این کار را انجا میده  .این مزی

مقایستتته :موارد در باال ذک شتت ه استت
میتوان در ن

و بهراحتی میتوان باتوجهبه  Contextمستتتلیه و  trade-offکه

داشته باشیم الگوی موردن

را انتخا

کنیم.

شیء جعیی
 - Abstract Factoryکالس و آبجک های  Factoryهاه تصنعی هستن و در قیا و مسلیه نیستن .

 – Iteratorآبجک

و کالسهای  Iteratorدر قیا و مستلیه نیست

و ب ای تیقق الگو تولی شت ه و جعیی

اس .

 – Builderتاتا کالسهتا و آبجکت هتای  Builderو هم چنین  Directorدر قیا و مستتتتلیته نیستتتتتنت و
مصنوعی هستن .

مقایسه :ه  3شیء جعیی تولی ک دهان .

ج اسا ی دغ غهها
 - Abstract Factoryاین الگوریتم در واقع وظیفته ستتتتارتن آبجکت هتا را ا کالینت
داده و کالین

گ فتته و بته  Factoryها

ا ط یق اینت فیس با آنها کار میکن .

 – Iteratorاین الگو وظیفته پیاتایش را ا آبجکت هتای م کتب گ فتته و بته کالس پیاتایشتتتتگ داده و کالینت
اینت فیس آنها کار میکن .
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با

 – Builderبهواو ف این سار

که به کالین

میو ش ه بود ج ا ش ه و به  Builderداده ش ه اس

با استتتتفاده ا دستتتتور دادن ا  Directorبه مت های  Add Partکه بهنوعی ف این ستتتار
 Builderها موجود هستن آبجک های پیچی ه را سارته تا ف این سار

تا

هستتتتن و در

ا ناایش داریی آن ج ا شود.

مقایسه :ه  3الگو بهروبی این کار را انجا دادهان .

پیادهسا ی
 - Abstract Factoryابت ا انواع مختی
یک اینت فیس ب ای آنها تع ی

پ وداک

ها و رانوادههای آنها را شناسایی میکنیم.

و آن را در کالسهای میصو پیادهسا ی میکنیم.

اینت فیس ب ای تولی ه رانواده ا پ وداک

با نا Abstract Factoryمیستا دیم و بع آن را در کالسهای

 Factoryپیادهسا ی میکنیم .ه پیادهسا ی ب ای یک رانواده میباش .

 – Iteratorیک اینت فیس ب ای پیاایشتتگ با ح اقل مت get Nextمیستتا دیم (بستتته به کار و نیا ها این
اینت فیس پیچی هت میشود.).
اینت فیس ب ای آبجک

م کب میسا یم و در آن مت ی ب ای دریاف

ستتپس پیادهستتا ی پیاایشتتگ را ب ای آبجک

پیاایشگ مینویسیم.

م کب مینویستتیم ,ه پیاایشتتگ بای با یک آبجک

م کب

لینک باش که این کار ا ط یق سا ن ه پیاایشگ (معاوال ا) انجا میشود.
بع اینت فیس آبجک

م کب را باه ف اینکه یک پیاایشگ را بهراحتی در ارتیار کالین

ق ار ده پیادهسا ی

میکنیم.

 – Builderابت ا اطاینان پی ا میکنیم که میتوان  Stepهای هاه ناایشهای ماکن میصتتتوالت را تع ی
کنیم.
سپس این ق

ها را در اینت فیس  Builderمینویسیم.
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ب ای ه ناایش میصو یک Concrete Builderمیسا دیم و این ق

ها را پیادهسا ی میکنیم.

حا میتوانیم یک  Directorبستا یم و میصتوالت ماکن را در آن با استتفاده ا اینت فیس  Builderو آبجک
 Builderکه به آن پاس داده ش ه اس

مقایستتتته :به ن

میتوان گف

 Iteratorبه دلیل آنکه دو ستتتتارتار توارثی موا ی دارد که به ها یگ هم

 Coupledهستتن ( ی ا پیاایشتگ ال
بتانهتا متاننت  C#ال

استتتت

بسا یم.

دارد با حال

داریی آبجک

ا کالسهتای موجود در قستتتتات

م کب کار کن ) و هم چنین در بعضتی ا
 Enumerationارثب ی کنت  ,پیچیت گی

بیشت ی دارد.
امتا  Builderو  Abstract Factoryتق یبتاا پیچیت گی متوستتتتطی دارنت  ,امتا  Abstract Factoryبته دلیتل
سارتارهای میصوالت و تع اد اینت فیسها و کالسهای یاد ,پیچی گی بیشت ی دارد.
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بررسییییی الگوهیای  GRASPبرای  3الگوی  Abstract Factory, Iteratorو
Builder
Information Expert
 - Abstract Factoryاین الگو ب ای تولی رانوادهای ا میصتوالت استتفاده میشود و ه  Factoryاطالعات
ال

ب ای تولی آنها را دارد و این کار را انجا میده پس این الگو نقض نش ه اس .

 – Iteratorباتوجهبه این که ه آبجک
و در واقع داده و رفتار در کنار هم نیس

م کب در واقع بهصتورت  Aggregateدرون یک پیاایشتگ وجود دارد
این الگو نقض ش ه اس .

 – Builderدر این الگو اگ بخواهیم وظیفته ستتتتار

را به  Directorنستتتتبت

دهیم (رود فقط ا اینت فیس

 Builderاستتتتتفتاده میکنت ) این الگو را نقض میکنت امتا اگ این وظیفته را بته  Builderنستتتتبت
 Directorرا بیشتت میانجی ق ار دهیم ,این الگو را نقض نایکن

ی ا اطالعات ستار

آن در کالس  Builderهست ( .در ه  2صتورت میتوان  Directorرا حذف ک د و کالین

دهیم و

میصتو و رفتارهای
بهصتورت مستتقیم

با اینت فیس  Builderکار کن ).

Creator
 - Abstract Factoryاین الگو بتا اولویت

پنجم این الگو را رعتایت

 initializeک دن یک میصو دارل  Factoryموجود هس
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میکنت یعنی اطالعتات ال

ب ای تولیت و

و ه  Factoryمیصوالت رود را میسا د.

 – Iteratorا آنجتاییکته کالینت
پنجم) و در اینجتا الگو رعای

دادههتای ال

ب ای آبجکت هتای م کتب را دارد و آن را میستتتتا د (اولویت

شتتتت ه .ولی ا آنجتاییکه ه پیاتایشتتتتگ یک آبجکت

م کب در رود بهصتتتتورت

 Aggregationدارد بای آن را بسا د ,اما این کار ب عکس اتفاق افتاده پس این الگو در اینجا نقض ش ه.

 – Builderدر این الگو کالینت
که اولوی

ناونتهای ا  Builderرا در ارتیتار  Directorق ار میدهت  ,این یعنی اولویت

باالت ی وجود دارد ,ی ا  Directorبهصتورت مستتقیم در حا استتفاده ا  Builderاست

بسا د و این یعنی اولوی

5

بای آن را

 4که نقض ش ه اس .

Coupling
 - Abstract Factoryبا رجوع به قستا

کاهش وابستتگی ب ای این الگو متوجه میشتویم که تأثی

یادی

ب ای این الگوی  Graspدارد و  Couplingرا کم میکن .

 – Iteratorبا رجوع به قستا

کاهش وابستتگی ب ای این الگو متوجه میشتویم که تأثی متوستطی ب ای

این الگوی  Graspدارد و  Couplingرا کم میکنت اما ارتبتاط بین آبجکت

م کب و پیاتایشتتتتگ هنو بستتتتیتار

 Coupledهس .

 – Builderبا رجوع به قستا

کاهش وابستتگی ب ای این الگو که تأثی

یادی ب ای این الگوی  Graspدارد

و  Couplingرا کم میکن .

Cohesion
 - Abstract Factoryبا رجوع به قسا

افزایش چسبن گی ب ای این الگو متوجه میشویم که تأثی

ب ای این الگوی  Graspدارد و تق یباا  Cohesionرا به ح روبی میرسان .
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یادی

 – Iteratorبا رجوع به قستا

افزایش چستبن گی ب ای این الگو متوجه میشتویم که تأثی

یادی ب ای این

الگوی  Graspدارد و تق یباا  Cohesionرا به ح روبی میرسان .

 – Builderبا رجوع به قستا

افزایش چستبن گی ب ای این الگو متوجه میشتویم که تأثی

یادی ب ای این

الگوی  Graspدارد و آن را میقق میسا د.

Controller
 - Abstract Factoryاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد.

 – Iteratorاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد ولی بع ا اینکه پیاایشتتگ ناونهستتا ی
ش  ,بع ا دریاف

ه پیا ا کالین

وظیفه اعاا عاییات روی آبجک

م کب به عه ه  Iteratorاس .

 – Builderدر این الگو  Directorبهعنوان  use-case controllerمیتوان در ن
ستتار

را ا کالین

ارتیار کالین

گ فته شود ی ا دررواس

گ فته و به  Builderمیده و پس ا آن پاستتخ میتوان با ف اروانی  Get Resultدر

ق ار بگی د.

Polymorphism
 - Abstract Factoryاین الگو با داشتتتن فوق کالس ب ای  Factoryها و پیک بن یهای متفاوت ب استتاس
رانواده میصولی موردن

 ,این الگو را رعای

ک ده.

 – Iteratorاین الگو با داشتتتن اینت فیس مشتتت

ب ای پیاایشتتگ  ,کالین

بهراحتی و ب ون مشتتکل ا آن

ب ای داده سارتارهای متفاوت و آبجک های م کب متفاوت استفاده میکن  .این الگو رعای
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ش ه اس .

 – Builderدرون کالس  Directorارتباط بین او و  Builderدر ستتتطح باال و اینت فیس است ت
میتوان ب ون اینکه  Directorمتوجه شتتتود آبجک

به هاین دلیل

 Builderرا عوض ک د ,در نتیجه این الگو رعای

شتتت ه

اس .

Indirection
 - Abstract Factoryهاانطور که در ستارتار دی ه شت ارتباط بین کالین

با میصتوالت ا ط یق اینت فیس

 Factoryها انجا گ فته و این یعنی  Indirectionداریم .ولی رابطه بین میصتوالت و  Factoryها بهصتورت
مستقیم اس .

 – Iteratorهاانطور که در ستارتار دی ه شت ارتباط بین پیاایشتگ و آبجک
و در ستطح پایین است

اما ارتباط بین کالین

و آبجک

م کب رود بهصتورت مستتقیم

م کب ا ط یق پیاایشتگ و اینت فیس آن است

و این

یعنی  Indirectionداریم.

 – Builderهاانطور که در ستارتار دی ه شت ارتباط بین کالین

و میصتوالت بهواستطه کالس ( Builderدر

نبود  )Directorیتا بتهواستتتتطته ی رود  Directorغی مستتتتتقیم شتتتتت ه و آنهتا را نایبینت  .این یعنی
 Indirectionداریم .یعنی دیگ کالین

بهصورت مستقیم میصوالت را نایسا د.

Pure Fabrication
 - Abstract Factoryتاا

ی کالسهای  Abstract Factoryجعیی هستتتن و ب ای راحتی حل مستتلیه

تولی ش هان .
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 – Iteratorتاا کالسهای  Iteratorنیز جعیی هستن و ب ای راحتی حل مسلیه تولی ش هان .

 – Builderکالسهای  Builderو کالس  Directorب ای راحتی حل مسلیه تولی ش هان .

Protected Variations
 - Abstract Factoryهاتانطور کته در بیتث تغیی پتذی ی گفتته شتتت ت ا آنجتاییکته ارتبتاط بین  Factoryو
میصتوالت در ستطح پایین و  Concreteهست
اینت فیس و تاا کالسهای  Factoryو کالین
بستتتیار ستتتاده و راح

است ت

و کم یا ااتافهک دن یک میصتو باعث انتشتار تغیی ات و تغیی
میشتتتود .اما ااتتتافهک دن یک رانواده ج ی ا میصتتتوالت

و تغیی ی جایی منتشت ت نایشتتتود .هم چنین تغیی ات به کالین

نایشود چون بهروبی  DIPرا رعای

منتشت ت

ک ده اس .

 – Iteratorهاتانطور کته در بیتث تغیی پتذی ی گفتته شتتت ت ارتبتاط بین کالینت

و آبجکت

م کتب ا ط یق

اینت فیس ستطح باال و ب ون انتشتار تغیی است  ,اما در دو ستارتار موا ی توارثی ب ای پیاایشتگ و آبجک
م کب ,چون ارتباط بهصورت مستقیم و در سطح  Concreteهس

این تغیی منتش میشود.

 – Builderهاانطور که در بیث تغیی پذی ی گفته شت در این الگو چون  Directorبا اینت فیس ستطح باالی
 Builderکار میکن تغیی ات به آن منتشت نایشتود ولی ااتافه یا کمک دن قطعه ج ی باعث منتشت شت ن
این تغیی میشتتود که در واقع اینت فیس و ی کالسهای  Builderدچار تغیی میشتتون  .هم چنین کالین
نیز بتهنتاچتار بته رتاط متت  Get Resultبته ی کالسهتای  Builderدیت مستتتتتقیم امتا غی متانتا دارد و اگ
تغیی اتی مبل ااتافه و کم شت ن ی کالسها (ب ای پیک بن ی) یا تغیی ات در امضتای مت ( Get Resultو یا
حتی بقیته متت هتای  Builderدر حتالتی ا الگو کته  Directorنت اریم)  ,این تغیی ات بته پیک بنت منتشتتتت
میشود.
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مقایسه الگوهای  Memento, Flyweightو Item Description
دسته  -نوع

 – Mementoاین الگو در درستتتته الگوهای رفتاری میباشتتت  .الگوهای رفتاری بیشتتتت دغ غه تخصتتتی
مستتلولی ها به آبجک ها ,یا کپستتولهستتا ی رفتار در یک آبجک
م ی ی

یا تفویض ک دن ریکوئس ت ها به آبجک

و

بهت تعامل آبجک ها در مان اج ا با کمک دن  Couplingو باالب دن  Cohesionرا دارد.

– Flyweightاین الگو در درستته الگوهای ستارتاری میباشت  .الگوهای ستارتاری با در کنار هم ق اردادن
کالسها و آبجک ها باعث تولی ستتارتارهای بزرگت میشتتود درحالیکه این ستتارتارها را انعطافپذی و

کارا نگه میدارد .در واقع با شناسایی ارتباطات باعث ساده ش ن سارتار میشود.

 – Item Descriptionاین الگو جزو دسته الگوهای 7تایی  Coadمیباش .

مقایسه :هاانطور که دی یم الگوی  Mementoدر دسته الگوهای رفتاری و  Flyweightدر دسته الگوهای
ستتارتاری و هم چنین  Item descriptionدر دستتته الگوهای  Coadهستتتن  .میتوان گف

چون Item

 descriptionدر واقع ستتارتار کالستتی را ستتادهت ک ده و هم چنین این ستتارتارها انعطافپذی هستتتن ,
میتوان آن را در مجاوعه الگوهای سارتاری نیز در ن
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گ ف .

ه ف
 – Mementoذری هستتتا ی حال
یعنی میتوان حال
آبجکت

حتالت

آبجک

ب ون نقض ک دن  Encapsulationا اه اف این الگو استتت .

یک آبجک

را ذری ه و با یابی ک د ب ون آنکه جزئیات داریی آن ناایان شود .یعنی میتوان

را ذری ه ک د تتا بعت اا بتوان بته آن  Restoreک د .در واقع یتک  Snapshotا آبجکت

نگته

میداریم.

 – Flyweightالگویی ستتارتاری استت
مکانیز  Sharingکه  Stateهای مشتتتت

که این امکان را میده تا در یک فضتتای مشتتخ
را بین آبجک ها به اشتتتت ا

ذری ه کن ( .بهجای ذری هسا ی بخشهای مشت

با استتتفاده ا

میگذارد ,آبجک های بیشتتتت ی

در ه آبجک ).

 – Item Descriptionا این الگو در جایی میتوان استتتفاده ک د که  Valueهای چن ین  Attributeماکن
در چنت ین کالس تک ار شتتتتود ,و این الگو بتاهت ف  Sharingاین  Attributeهتا تیت

استتتت

عنوان Item

 Descriptionبهروبی این کار را انجا میده .

مقایستتته Memento :ب ای ذری هستتتا ی حال
حال

داریی آبجک

ب ون نقض ک دن بستتتتهبن ی و با یابی آن

در صتورت نیا استتفاده میشتود .درحالیکه ه ف دو الگوی  Flyweightو  Item Descriptionتق یباا

متفاوت است  ,اما در اشتت ا گذاری و  Sharingاین شتباه
 Intrinsic Stateکته ویژگیهتای ذاتی آبجکت

بین آنها وجود دارد Flyweight .با ج ا ک دن

هستتتت  ,ا  Extrinsic Stateکته وابستتتتتته بته Context

میباش این کار را انجا میده و باعث ص فهجویی در مص ف حاف ه میشود.

حو ه
 – Mementoاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
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 – Flyweightاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .
 - Item Descriptionاین الگو در حو ه شیء میباش و در مان اج ا و ا ط یق  delegationمیباش .

مقایسه :ه سه الگو در مان اج ا و ا ط یق  delegationتیقق مییابن .

کاهش وابستگی
 – Mementoا آنجاییکه قبال ا  Mementoها در د رود  Originatorبوده و االن ج ا شتت هان ال

استت

که ارتباط بین آن دو در سطح پایین حفظ شود و بهنوعی  Encapsulationنقض شود و این یعنی وابستگی

بتاال ,امتا در ط ف مقتابتل رابطته بین  Caretakerو  Originatorبتهشتتتت ت کتاهش پیت ا ک ده ی ا Caretaker
حتالت هتا را فقط ا ط یق اینت فیس میت ود  Mementoدر ارتیتار دارد .البتته هنو رابطته  Associationبین
 Caretakerو  Originatorموجود هس .

 – Flyweightارتبتاط بین کالینت

و  Flyweightهتا ,چته ب ای ناونتهستتتتا ی کته ا بین رفتته و چته ب ای انجتا

عاییات ها که ا ط یق اینت فیس انجا شتتت ه ,بع ا اعاا الگو وابستتتتگی مستتتتقیم ن ارد و یا ا ط یق
اینت فیس استتتت

یتا ا بین رفتته استتتت  .ولی فقط  Flyweight Factoryب ای ستتتتارتن و ناونتهستتتتا ی

 Flyweightها نیا دارد تا با کالسهای سطح پایین  Flyweightکار کنن .

 – Item Descriptionا آنجاییکه قبل ا اعاا الگو وابستتگی ای بهصتورت کیی وجود ن اشت

و فقط یک

کالس  Itemداشتتتتتیم ,و بعت ا اعاتا الگو ه کالس  Itemدر دارتل رود یتک کالس Item Description
دارد و ب ای واکشتتی اطالعاتی که بهصتتورت  Sharedدارل  Item Descriptionهس ت  ,نیا هس ت
حال

داریی او دست سی داشته باش  ,پس وابستگی افزایشیافته اس .
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تا به

مقایستته :ب ای الگوی  Mementoا یک ستتا
ن اشتتتته استتت
عی

وابستتتگی کاهش و ا ستتا

دیگ تق یباا کاهش چن انی

( ی ا  Caretakerهنو بای عاییات های  Saveیا  Restoreرا ا  Originatorصتتت ا بزن و

رابطه  Associationبین آنها نیز هاین استت  .).هم چنین در  Flyweightا ط ف کالین

آبجک های ریزدانه وابستتتتتگی کاهش یافته استت ت

ولی ا ستتتتا

 Factoryبه ستتتتا

به ستتا

 Flyweightها

وابستگی در سطح کالسهای  Concreteداریم .اما در  Item Descriptionوابستگی افزایشیافته اس .

افزایش چسبن گی
 – Mementoا آنجاییکه دیگ  Originatorدرگی ذری ه و با یابی حال

نیستت

و  Caretakerبا استتتفاده

ا آبجکت هتای  Mementoاین کتار را انجتا میدهت  ,تتک کتارگی افزایشیتافتته استتتت

و بتهنوعی Cohesive

ش هان .

 – Flyweightقبل ا اعاا الگو کالین

وظیفه ستتتارتن و جستتتتجو در آبجک های  Flyweightرا دارد ,اما

بع ا اعاا الگو این وظیفه به  Flyweight Factoryداده شتتتت ه استتتت

که کامال ا نشتتتتاندهن ه کاهش

چن کارگی و افزایش چسبن گی اس .

 – Item Descriptionا آنجاییکه به قولی قبل ا اعاا الگو هاانن آن بوده استت
ک دهایم و باعث این تک ار  Attributeهای مشت
 Single-purposeشتت ت هان  ,میتوان گف

که دو کالس را ت کیب

ش هایم و بع ا اعاا الگو این  2کالس ج ا و بهصورت

چستتتتبن گی افزایشیافته استت ت

ی ا تک کارگی افزایشیافته

اس .

مقایسه :ه  3الگو بهنوعی  Cohesionرا افزایش دادهان و به ح روبی رسان هان .
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OCP
 – Mementoتغیی ات در  Mementoها به  Originatorمنتشت میشتتود ی ا در ستتطح پایین با یک یگ کار
میکنن و ب عکس ,پس در اینجا  OCPنقض ش ت ه اس ت  .اما ا ستتا
 Mementoکار میکن این اصل رعای

ش ه اس .

 – Flyweightا آنجاییکه ارتباط بین کالین
 DIPب ق ار استتتت

 Caretakerچون فقط با اینت فیس

و  Flyweightا ط یق اینت فیس ستتتطح باالی آن استتت

پس

و در نتیجته  OCPداریم .امتا رابطته بین  Factoryو  Flyweightهتا در ستتتتطح پتایین و در

سطح کالسهای  Concreteاس

پس  OCPب ق ار نیس .

 – Item Descriptionهاانطور که در بیث وابستگی گفته ش چون یک رابطه  Associationبین  Itemو
 Item Descriptionداریم و در واقع بتا نقض  DIPاین کتار انجتا میپتذی د پس در نتیجته  OCPنقض شتتتت ه
اس .

مقایسته :هاانطور که اشتاره شت در الگوی  Mementoا یک ستا
دیگ بهروبی رعای

این اصتل نقض شت ه ولی در ستا

شتتت ه ی ا ارتباط  Caretakerو  Mementoدر ستتتطح اینت فیس استتت

است  .در الگوی  Flyweightنیز هاانطور که در باال گفته شت ا ستا

و  DIPب ق ار

 Factoryبه  Flyweightاین اصتل

ب ق ار نیست  .در الگوی  Item Descriptionنیز به دلیل اینکه کالسها بهصتورت مستتقیم و در ستطح پایین
با یک یگ کار میکنن  OCPب ق ار نیس .

LSP
 – Mementoهاانطور که در ستارتار و رفتار این الگو اشتاره رواه شت ا آنجاییکه اینت فیسهای Wide
 & Narrowب ای  Originatorو  Caretakerب ای کار با  Mementoها ستتتتارته میشتتتتود و آن دو با این
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اینت فیسهتا کتار میکننت  ,میتوان ا

ی کالسهتای مختی

 Mementoاستتتتتفتاده ک د بت ون آنکته متوجته

شتتون  ,ی ا ه دو با اینت فیس  Mementoکار میکنن ( .درس ت
 Mementoرابطه دارد ,اما این رابطه مانا نیستت ت

اس ت

که  Originatorبا ی کالس عینی

و ا نوع  Dependencyهستت ت

ستتارتن استت  ,و ب ای  get Stateاینت فیس تع ی

و فقط ب ای Instance

میکنیم) .در این صتتورت  LSPب ق ار رواه شتت اما

بهرودیرود در این الگو این اصل ب ق ار نیس .

 – Flyweightکامال ا ب ق ار است

ارتباط کالین

با  Flyweightها ا ط یق اینت فیس ستطح باالی آن است

فقط ا ط یق او عاییات انجا میده  ,پس  Extensionو ااتافه و کمک دن ی کالسها به کالین

و

منتشت

نایشود و بهراحتی با آنها میتوان کار کن و این یعنی  LSPب ق ار اس .

 – Item Descriptionب ای این الگو رییی نایتوان راجع به این اصتتل صتتیب

ک د ی ا که ستتارتار توارثی

راصتتی دی ه نایشتتود ,اما درصتتورتیکه مبال ا ب ای  Item Descriptionها بخواهیم با تع ی

یک ستتارتار

توارثی این  Attributeهتتا را ستتتتتتارتتتاردهی کنیم ,میتوان در کالس  Itemهم ا کالس پتت ر Item
 Descriptionاستفاده ک د و  LSPب ق ار باش  .اما در حال

کیی نایتوان ن

راصی داد.

مقایسه :در الگوی  Mementoهاانطور که اشاره ش این اصل در ش ایطی که اینت فیسها تع ی

شون ,

ب ق ار رواه شتتت  .ب ای الگوی  Flyweightهاانطور که گفته شتتت این اصتتتل ب ق ار استتت  .ب ای الگوی
 Item Descriptionهم هاانطور که گفته شتت نایتوان صتتیب
بهصورت دیگ ی (مبال ا پیش فتهت ا حال

معاو ) استفاده شود.
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راصتتی ک د مگ در شتت ایطی که الگو

DIP
 – Mementoا ستا

 Originatorبه  Mementoها ب ق ار نیست

در حا ارتباط هستتتتن  ,اما ا ستتتا

چون با کالسهای ستطح پایین یک یگ

 Caretakerبه  Mementoها ب ق ار استتت

ی ا فقط اینت فیس او را

میشناس .

 – Flyweightا آنجاییکه ارتباط بین کالین

و  Flyweightدر ستطح اینت فیس است

اما بهناچار ب ای ناونهستا ی ا  Flyweightدر دارل  Factoryنیا هست

این اصتل ب ق ار است .

تا این ارتباط در ستطح کالسهای

 Concreteباش و در اینجا این اصل نقض ش ه اس .

 – Item Descriptionهاانطور که در بیث  OCPو وابستتتتگی تواتتتیح داده شتت چون ارتباط کالسها در
سطح پایین و ب ون استفاده ا اینت فیس هس  DIP ,نقض ش ه اس .

مقایسته :در الگوی  Mementoهاانطور که اشتاره شت ا ستا
(در صتورت تع ی

 Caretakerبه  Mementoب ق ار است

اینت فیسهای مذکور) .هاانطور که در باال گفته شت ب ای  Flyweightا ستا

Factory

به  Flyweightاین اصل ب ق ار نیس  .هم چنین در  Item Descriptionاین اصل نقض ش ه اس .

ISP
 – Mementoهاانطور که میدانیم چون دو اینت فیس  Wideو  Narrowتع ی
ه ک ا با دیگ ی متفاوت استت

میتوان گف

میشتتتتود و عاییات های

این اصتتل ب ق ار استت  .مبال ا در  Wideکه گستتت دهت استت

عاییتات هتای  get Stateو  set Stateکته مخت

 Originatorهستتتت

اینت فیسها بهصورت  Cohesiveو  Specificهستن پس این اصل رعای
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تع ی

میشتتتتود .ه کت ا ا این

ش ه اس .

 – Flyweightاین الگو بتهصتتتتورت کیی ب ای انجتا عاییتات هتای رود ا اینت فیسهتای  Specificو تتک کتاره
استتتفاده میکن مگ در دارل  Factoryکه بیشتتت ب ای ناونهستتا ی هس ت
پس میتوان گف

که ا  Flyweightها اس ت .

این اصل نیز ب ق ار اس .

 – Item Descriptionدر این الگو ارتباط در ستتطح پایین و ب ون استتتفاده ا اینت فیس هس ت
این اصل نایتوان صیب

راصی ک د یا میتوان گف

این اصل رعای

پس در مورد

نش ه اس .

مقایسه :در الگوهای  Mementoو  Flyweightاین اصل ب ق ار اس .

CRP
 – Mementoدر این الگو بهواتو ا  Delegationبهجای  Inheritanceاستتفاده شت ه پس این اصتل ب ق ار
اس .

 – Flyweightستارتار توارثی راصتی در این الگو دی ه نایشتود مگ ب ای توستعه اینت فیس یا فوق کالس

 Flyweightها .بقیه کارها ا ط یق واسپاری انجا میگی د ,مبال ا لیستی ا  Flyweightها درون Factory
بهصتتورت  Aggregateآم ه اس ت  ,یا  Stateها در  Contextیا کالسهای  Flyweightبهصتتورت واستتپاری
ش ه هستن و نه سارتار توارثی .پس این اصل ب ق ار اس .

 – Item Descriptionبهواتو مشتخ
اس

و این اصل بهروبی رعای

است

که بهجای ستارتار توارثی ا  Delegationاستتفاده شت ه

ش ه اس .

مقایسه :در ه  3الگو این اصل ب ق ار اس .
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PLK
 – Mementoمیدانیم کته هنگتا  Saveو  Restoreکته  Caretakerآنهتا را ف اروانی میکنت آبجکت هتای
 Mementoپاس داده میشتود ,اما این ه ف الگو هست
اصل نیس

تا حال ها درون آبجک ها باشتن و این نقض این

و نجی ه دی ت ایا ایجاد نایکن  ,پس این اصل ب ق ار اس .

 – Flyweightبتهغی ا  Factoryکته ناونتههایی ا  Flyweightستتتتارتته و ب میگ دانت جتایی آبجکتی پتاس
داده نایشتود و نجی ه دی ت ایا دی ه نایشتود( .در  Factoryچون وظیفه ستارتن و کاررانه را دارد نجی ه
دی ت ایا به وجود نایآی  ).پس این اصل ب ق ار اس .

 – Item Descriptionدر هیچ جای الگو نجی ه دی ت ایا دی ه نایشود.

مقایسه :در ه  3الگو این اصل ب ق ار اس .

بستهبن ی
 – Mementoدر این الگو چون  Mementoهتا در واقع در د  Originatorبودهانت و ا آن بی ون کشتتتتیت ه
شت هان  ,در اینجا چون نیا دارد به حال
بستتهبن ی نقض شت ه است

درونی  Mementoب ای ذری ه و با یابی دستت ستی داشتته باشت ,

(میتوان این کار را ا ط یق  Wide Interfaceانجا ده تا بستتهبن ی نقض

نشود)  ,اما ا ط ف دیگ چون قبل ا اعاا الگو  Caretakerبهصورت مستقیم با حال

داریی Originator

کتار میک د ولی االن فقط ا ط یق اینت فیس میت ود  Mementoکتار ذری ه بتا یتابی را انجتا میدهت (یعنی
به  Originatorمیگوی  saveیا  )restoreبستهبن ی تا ح روبی رعای
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ش ه اس .

 – Flyweightدر این الگو ارتباط بین کالین
بهروبی رعای

و  Flyweightها ا ط یق اینت فیس است

شتت ه .ا ط ف دیگ ارتباط بین کالین

 Factoryهم اینت فیس تع ی

ک د ,ی ا در حال

پس کپستولهستا ی

و  Factoryدر ستتطح پایین استت

عادی هم کالین

ن ارد (مگ نقض غ ض باشت ) .هم چنین  Factoryبه حال

به حال

اما میتوان ب ای

داریی  Factoryدستتتت ستتتی

داریی  Flyweightها دستت ستی ن ارد و فقط

آنها را ناونهسا ی میکن  .بهصورت کیی بستهبن ی در جایی نقض نش ه اس .

 – Item Descriptionهاانطور که قبال ا عنوان ش ت  ,ا آنجاییکه  Attributeها ا د  Itemبی ون کشتتی ه
شت هان و رود  Itemبهصتورت مستتقیم به حال

درونی  Item Descriptionدستت ستی دارد ,بستتهبن ی

نقض ش ه اس .

مقایستته :الگوی  Mementoدر شتت ایط معاو بستتتهبن ی را ا ستتا
نقض میکن و یا در ستتا

 Originatorبه  Mementoکامال ا

 Caretakerو  Mementoحفظ میشتتود ,اما در قستتا

ستتارتار و رفتار به

حالتی ا این الگو میپ دا یم که بستتتهبن ی نقض نشتت ه استت  .در الگوی  Flyweightهاانطور که گفته
ش  ,بستهبن ی رعای

ش ه اس  .در  Item Descriptionنیز  Encapsulationرعای

نش ه اس .

انعطافپذی ی
 – Mementoدر این الگو چون دیگ رود  Originatorمجبور نیستتت

تا حاالت رود را ذری ه و با یابی کن و

این کتار را  Mementoهتا بتهواستتتتطته  Caretakerانجتا میدهت  ,میتوان گفت

انعطتافپتذی ی ب ای نیوه

ذری هسا ی و  ...به  Mementoمیو ش ه و میتوان انعطافپذی ی را افزایش ده .

 – Flyweightدر این الگو نیز چون کالینت

در واقع بتا اینت فیس ستتتتطح بتاالی  Flyweightکتار میکنت

بتهراحتی میتوان آن را عوض ک د و کالینت

متوجته تغیی ات او نایشتتتتود .فقط ب ای  Factoryبتایت کت هتا را
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بتا نویستتتتی کنیم ی ا این کالس بتا کالسهتای ستتتتطح پتایین  Flyweightکتار میکنت  .بتهصتتتتورت کیی
انعطافپذی ی روبی دارد.

 – Item Descriptionدر مورد انعطافپذی ی نایتوان صتتتتیب
 Attributeهای مشت

راصتتتتی ک د ,ا آنجاییکه فقط اطالعات و

ا دارل  Itemبی ون کشی ه ش هان و ب ای تغیی نا این فیی ها یا کمو یاد ش ن

آنها بای کالس  Itemتغیی کن (این عیب را در مقابل استتفاده درست

ا فضتای ذری هستا ی وsharing

میپذی یم .).هم چنین هاانطور که قبلت اشتاره شت اگ ب ای  Item Descriptionیک ستارتار توارثی در
ن

بگی یم ,بتهراحتی میتوان انواع مختی

آن را حتی در متان اج ا بته  Itemداد و او بت ون آنکته متوجته

شود میتوان با آن کار کن .

مقایستته :هاانطور که در باال اشتتاره شتت ه ستته تا ح روبی انعطافپذی ی دارن اما در شتت ایطی مبال ا
ب ای  Flyweightو تع ی

یک  Flyweightج ی  ,این تغیی ات منتش ت میشتتود و بای با نویستتی انجا داد,

ب ای الگوی  Item Descriptionبهتفصیل در باال توایح داده ش .

تغیی پذی ی /انتشار تغیی ات
 – Mementoا آنجاییکه  Mementoها در واقع درون د  Originatorبودهان و بی ون کشتتی ه شتت هان و
هاانطور که گفته ش ت  ,وابستتتگی یادی بین آنها دی ه میشتتود ,هاین دلیل باعث میشتتود تا تغیی ات
بین آنها منتش شود ,ی ا با کالسهای سطح پایین یک یگ کار میکنن .

 – Flyweightدر این الگو نیز به دلیل ارتباط ستتتتطح پایی  Factoryو  Flyweightتغیی ات ا  Flyweightبه
 Factoryمنتشت میشتود ,اما تغیی ات در ( Factoryدر صتورت تع ی
(در حال

عادی اینت فیس دارد) به کالین

اینت فیس ستطح باال) و یا Flyweight

منتش نایشود ,ی ا در سطح باال کار میکنن .
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 – Item Descriptionدر این الگو هاانطور که قبال ا اشاره ش چون اطالعات مشت
کشی ه ش ه و در کالس  Item Descriptionهس

ا دارل  Itemبی ون

و این  2در سطح پایین با یک یگ کار میکنن  ,تغیی ات

در  Item Descriptionمانن کم ش ن یا تغیی نا  Attributeها به کالس  Itemمنتش میشود.

مقایستته :ه  3الگو تق یباا تغیی پذی ی در ح روبی استت  ,تغیی ات به کالین

منتشتت نایشتتود ,اما مبال ا

 Mementoو یا  Item Descriptionبه ت تیب به راط ارتباط ستتطح پایین  Originatorو  Mementoو هم
چنین ارتبتاط  Itemبتا  Item Descriptionتغیی ات را منتشتتتت میکننت  .هم چنین در  Flyweightبین رود
 Flyweightو  Factoryبه راط ارتباط سطح پایین نیز هاینگونه اس .

پیک بن ی
 – Mementoنیتا به پیک بنت ثالث ن ارد و رود این مجاوعه کار پیک بنت ی و ذری هستتتتا ی حال ها را انجتا
میدهن .

 – Flyweightیک پیک بن ثالث نیا اس

تا حال های  Extrinsicرا درون  Contextذری ه کن .

 – Item Descriptionاین الگو پیک بن ی راصتتتتی نیا ن ارد و رود ستتتتارتار اصتتتتیی ,ه ف الگو را میقق
میسا د.

مقایستته :هاانطور که ا ستتارتار مشتتخ

استت

فقط  Flyweightاستت

که نیا به پیک بن ثالث دارد.

(البته ب ون پیک بن رارجی هم میتوان ا ط یق  Factoryاین کار را انجا ده ).

سارتار و رفتار
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در این قسا

تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

Memento

شکل  10.1سارتار الگوی [10] Memento

شکل  10.2سارتار الگوی  Mementoبا اینت فیس ب ای )[10] Memento(Wide & narrow

در این شکلها الزم است یک  Associationاز  Caretakerبه سمت  Originatorاضافه شود.
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هاانطور که در شتکل  10.1میبینی کالین

که هاان  Caretakerهست

فقط به  Originatorمیگوی که

االن  Stateداریی ات را به من ب ه تا ذری ه کنم یا این  Stateرا که در ارتیارت میگذار با گ دانی کن (این
حال

ها را ا  Mementoهایی که بهصتتتتورت  Aggregationدارل رود دارد به  Originatorمیده ) .اما

رابطه ی بین  Originatorو  Mementoبای ا کالسهای سطح پایین باش تا بتوان ا مت هایی مبل get
 Stateآن استتتتتفاده کن (هاانطور که در شتتتتکل  10.2میبینی در واقع اینت فیسهای narrow & wide
تع ی

شتتتت ه انت یعنی  Caretakerدارتل  Mementoرا نایبینت

 narrowاست

ی ا اینت فیستتتتی کته بتا آن کتار میکنت

اما رود  Originatorآن را میبین و در واقع باعث نقض  Encapsulationنیز شت ه است .).

در هنگتا ذری هستتتتتا ی  Stateدر واقع  Originatorیتک  Mementoبته  Caretakerمیدهت و هم چنین
هنگا با گ دانی یک  Mementoدریاف

میکن .

شکل  10.3سارتار الگوی  Mementoبا رعای

کپسولهسا ی ][10

اما هاانطور که در شتتتکل باال میبینی این پیادهستتتا ی ا این الگو باعث شت ت ه تا  Encapsulationنقض
نشود.
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ستارتار  10.1هاانن ستارتار کتا

میباشت (به هاین دلیل دوباره به آن اشتاره نایکنیم) و هاانطور که

دکت رامسین در کالس اشاره ک دن ارتباط  Associationبین  Caretakerو  Originatorال

اس .

Flyweight

شکل  11.1سارتار الگوی [11] Flyweight

هاانطور که در شتتتتکل  11.1مشتتتتخ

استت ت

 Extrinsic Stateیتا هاتان  Unique Stateهستتتت
 Flyweight Poolهستتت

در واقع کالین

با استتتتتفاده ا  Contextکه در ب گی ن ه

بتا استتتتتفتاده ا  Flyweight Factoryکته در ب گی نت ه

و داشتتتتن دی مستتتتقیم به  Flyweightو عاییات های آن (این دی ا ط یق

 Contextبه وجود میآی  , ).الگوی  Flyweightرا پیادهستتتتا ی ک ده ,و با ارستتتتا  Unique Stateبه مت
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 operationب ای ه  ,Flyweightحتالت

ذاتی و وابستتتتتته بته  Contextاو را ت کیتب ک ده و عاییتات را انجتا

میده .

شکل  11.2سارتار الگوی  Flyweightکتا
این سارتار الگو در کتا

اس

کالسهای  Flyweightنیس

و هاانطور که دکت رامسین در کالس اشاره ک دن ارتباط کالین

با ی

و در واقع با اینت فیس آنها اس  ,هم چنین  Flyweight Factoryارتباط با

اینت فیس آنها ن ارد بیکه با ی کالسهای عینی  Flyweightکار میکن .
تفاوت این سارتار با سارتار شکل  ,11.1تع ی

اینت فیس ب ای  Flyweightو هاچنین تع ی

ب ای  Extrinsic Stateبهجای  Computeک دن یا نگه اری آن در  Contextمیباش .
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کالس ج ی

Item Description

شکل  12سارتار الگوی Item Description

هاتانطور کته ا شتتتتکتل (Coad Yourdon Notation) 12پیت استتتتت

ه  Itemمیتوانت یتک Item

 Descriptionداشتتته باش ت و ه  Item Descriptionمیتوان بهصتتورت  Sharedبین  Itemها استتتفاده
شتود ,این مزی

است  .این الگو اینگونه عال میکن که  Attributeهایی که  Valueهای یکستان دارد را

ا  Itemبی ون کشتتتتیت ه و در دارتل  Item Descriptionمیگتذارد و این آبجکت

میتوانت در  Itemهتا نیز

 Shareشود.

مقایسته :به ستارتار و رفتار این  3الگو بهتفصتیل پ دارته شت  .میتوان گف

دو الگوی Item Description

و  Flyweightدر واقع در صتت فهجویی در مصتت ف حاف ه و هم چنین ج استتا ی اطالعاتی که تک ارشتتون ه
هستن و  Shareک دن آنها شباه

دارن .
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کارایی ا من

حاف ه

 – Mementoا آنجاییکه آبجک های  Mementoهم به تع د در ستتیستتتم ماکن است
این آبجک ها ماکن اس ت

ثب

شتتون و هم

بستتیار ستتنگین باشتتن  ,میتوان مص ت ف حاف ه را بهش ت ت یاد کن  ,پس یک

مکانیز  Garbage Collectionرو

ب ای م ی ی

 Mementoها نیا داریم.

 – Flyweightدر این الگو با مکانیز  Sharingکه  Intrinsic Stateکه وابستته به ویژگیهای ذاتی آبجک
اس  ,مص ف حاف ه کم میشود.

 – Item Descriptionدر حال

قبل ا انجا الگو آبجک ها بستیار بزرگ و  Valueهای تک اری داشتتهان اما

پس ا اعاا الگو بخشهای مشتت

بهصتورت اشتت اکی درآم هان و مصت ف حاف ه کم میشتود .اما تع اد

آبجک های درون حاف ه بیشت میشود ,ی ا قبل ا اعاا الگو فقط  Itemها را داریم.

مقایسته :در الگوی  Mementoهاانطور که گفته شت میتوان باعث افزایش مصت ف حاف ه شتود و نیا به
مکانیز رو

ب ای  Garbage Collectionهستتت  .اما در  Item Descriptionو  Flyweightب ون شتتت ط

باعث کاهش مص ف حاف ه ش ه اس .

موارد کارب د
( Mementoاین شرطها بینشان  ANDهست یعنی همه باهم باید وجود داشته باشند).
 -1وقتی یک  Snapshotیا بخشتتی ا حال

آبجک

ذری ه کنیم تا بع اا بخواهیم به آن

را نیا هستت

با گ دانی داشته باشیم.
-2

مانی که یک اینت فیس مستتتقیم ب ای دستتت ستتی به حال
نقض بستهبن ی و دست سی به حال

داریی آبجک
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روی رود آبجک

میشود.

تع ی

کنیم ,باعث

( Flyweightاین شرطها بینشان  ANDهست یعنی همه باهم باید وجود داشته باشند).
 -1یک اپییکیشن تع اد رییی یادی آبجک

دارد.

 -2هزینه ذری هسا ی آبجک ها ص فاا به دلیل تع اد یاد آبجک ها باال اس .
 -3اگ حجم  Intrinsic Stateو  Extrinsic Stateداریم و حجم روبی هم دارنت و هم چنین میتوان
 Extrinsicرا  Computeک د ,در این حال

ص فهجویی روبی هم داریم.

 -4گ وههایی ا آبجک ها را میتوان با تع اد کای ا آبجک ها با مکانیز  Sharingجایگزین ک د.
 -5اپییکیشن نبای به هوی

آبجک

مبتنی باش .

Item Description
-1

مانی که مق ارهای بعضی ا  Attributeها به چن ین آبجک

دی ه میشود و تک اری هستن .

مقایسه :ب ای ه  3الگو تق یباا تاا موارد کارب د مهم ذک ش .

الگوهای م تبط
Memento
 -1مورد استفاده  3ب ای الگوی  Commandب ای این الگو نیز صادق اس .
 -2مورد  3ب ای الگوی  Iteratorب ای این الگو نیز صادق اس .
 -3بعضی ا مواقع میتوان ا جایگزین سادهت ی مبل  Prototypeبهجای  Mementoاستفاده ک د .به
شت طی که در حال

داریی آبجک

لینکهای ستنگین به منابع رارجی یا آبجک ها وجود ن اشتته

باش  ,یا بهراحتی بتوان این لینکها را دوباره ب ق ار ک د.

Flyweight
 -1میتوان ب گهای یک درر

 Compositeرا بهصورت  Flyweightپیادهسا ی ک د تا کای ا حاف ه

 Saveشود.
 -2هم چنین مورد او در الگوی  Item Descriptionب ای این الگو نیز ص ق میکن .
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Item Description
 -1این الگو مانن  Flyweightا مکانیز  Sharingب ای آبجک ها و صتت ت فهجویی ا حاف ه استتتتتفاده
میکن .
مقایسه :موارد م تبط در باال ذک ش .

مزایا معایب
Memento
 -1در صتورت استتفاده بستتهبن ی بهروبی رعای
رعای

میشتود (ا ستا

 Caretakerبستتهبن ی بهروبی

میشتتود و میتویات  originatorیا  Mementoرا نایبین  ,ولی رود  Originatorمیتویات

داریی  Mementoرا بای ببین  .).این مزی
 Originator -2ستاده میشتود ,ی ا مستلولی

اس .
نگه اری  Mementoها و ذری هستا ی و با یابی آنها

و یا حتی  Garbage Collectionا او ج ا ش ه اس  .این مزی

اس .

 -3استتتفاده ا  Mementoها میتوان هزینهها را یاد کن چون ماکن است

مک راا آنها تولی شت ه,

رود این آبجک ها میتوان رییی سنگین باش  .این عیب اس .
 -4بتایت اینت فیسهتای بتا و بستتتتتته تولیت ک د ) (narrow & wideب ای اینکته مطالن شتتتتویم فقط
 Originatorفقط  Mementoها را میبین  .این عیب اس .
 -5بای الگوریتمهای ستتختگی انه ب ای  Garbage Collectionدر  Caretakerداشتتته باشتتیم ی ا رود
 Caretakerنایدان هزینه  Mementoها چق ر استتت

و بای بهموقع این عال انجا شتتتود .این

عیب اس .

Flyweight
 -1ص فهجویی در مص ف حاف ه ,مزی

اس .

 -2واکشی یا میاسبه یا پی اک دن  Extrinsic Stateباعث هزینه ااافی میشود ,این عیب اس .
 -3پیچی گی در مان پیادهسا ی یاد میشود .این عیب اس .
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Item Description
 -1ص فهجویی در مص ف حاف ه که این مزی

اس .

 -2ا  Sharingآبجک ها میتوان استفاده ک د که این نیز مزی

اس .

 -3کالسها به هم  Coupledهستن  ,این عیب اس .
مقایستتته :موارد در باال ذک شتت ه استت
میتوان در ن

و بهراحتی میتوان باتوجهبه  Contextمستتتلیه و  trade-offکه

داشته باشیم الگوی موردن

را انتخا

کنیم.

شیء جعیی
 – Mementoکالس و آبجک های  Mementoهاه تصنعی هستن و در قیا و مسلیه نیستن .

 – Flyweightآبجک

و کالسهای  Flyweightو  Flyweight Factoryدر قیا و مستتتتلیه نیستت ت

و ب ای

تیقق الگو تولی ش ه و جعیی اس .

 – Item Descriptionتاا آبجک های  Item Descriptionدر قیا و مسلیه نیستن و مصنوعی هستن .

مقایسه :ه  3شیء جعیی تولی ک دهان .

ج اسا ی دغ غهها
 – Mementoاین الگوریتم در واقع وظیفه ذری ه و با یابی حال

یک آبجک

به  Caretakerو با استتتفاده ا

 Mementoها میو ش ه اس  .این یعنی ج اسا ی دغ غهها بهروبی انجا ش ه اس .

 – Flyweightدر مورد این الگو یتاد نایتوان در مورد  Separation of Concernsیتاد صتتتتیبت
آبجکت هتا قبتل ا اعاتا

الگو کتار رود را انجتا میدادهانت  ,امتا بعت ا اعاتا
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ک د ,ی ا

الگو هاتان کتار را بتا کای

صتتتت فتهجویی در مصتتتت ف حتاف ته انجتا میدهنت  .ولی وظیفته جستتتتتجو در آبجکت هتا و ناونتهستتتتا ی ا
( Flyweightدر صتتتتورت عت

وجود آن) بته عهت ه  Flyweight Factoryاستتتت

و این وظیفته جستتتتتجو و

ناونهسا ی قبال ا به  Contextمیو ش ه بوده اس .

 – Item Descriptionهاانطور که قبال ا اشتاره شت حال

قبل ا اعاا الگو هاانن آن است

ت کیب شت ه و بهتبع آن  Attribute Valueهای تک اری داریم ,میتوان گف

که دو کالس

بع ا اعاا الگو با ج استا ی

این رصیصهها ,دغ غههای دو کالسی که ت کیب ش ه بودن نیز ج اسا ی میشود.

مقایسه :الگوی  Mementoو  Item Descriptionبهروبی این کار را انجا دادهان  ,اما در مورد Flyweight
هاانطور که اشاره ش نایتوان ن

دقیقی داد.

پیادهسا ی
 – Mementoابت ا کالسی که ق ار اس

حال های آن ذری ه شود را تعیین میکنیم.

کالس  Mementoرا بتا فییت هتای کالس متذکور در بتاال میستتتتتا یم( .بهت استتت ت

این کالس بتهصتتتتورت

 Immutableباش و فقط  Stateرا ا  Constructorبگی د و  set Stateن اشته باش ).
میتوان اینت فیسهتای  Wide & Narrowب ای  Mementoایجتاد ک د تتا متت هتایی مبتل  get Stateرا فقط
در ارتیار  Originatorق ار دهیم.

مت ی ب ای تولی  Mementoتوستتط Originatorمیستتا دیم که  Stateرود را به مت ستتا ن ه Memento
میده .
سپس  Caretakerرا با یک  Referenceبه  Originatorو لیستی ا  Mementoهامیسا دیم.
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 Attribute – Flyweightهتای کالس را بته دو دستتتتتته کته یکی ذاتی ) (Intrinsicو دیگ ی بستتتتتته بته
 Contextاس

) (Extrinsicتقسیم میکنیم.

 Intrinsic Stateرا دارل کالس میگذاریم اما توجه داشتتته باشتتیم که بهت است

بهصتتورت Immutable

باش و فقط ا ط یق  Constructorمق اردهی شون .
یک کالس Flyweight Factoryمیستا دیم که بهاصتطال یک  Flyweight Poolدارد و عاییات جستتجو و
 Instantiationرا در صورت نبود  Flyweightقبیی ,را انجا میده .
بع ا کالین

ب ای کار با آبجک های ریزدانه فقط ا ط یق  Factoryاین کار را انجا میده .

 – Item Descriptionابت ا  Attribute Valueهای تک اری را شناسایی میکنیم.
آنها را در یک کالس دیگ میگذاریم و آن را  Item Descriptionمینامیم.
ستپس در کالس اصتیی  Itemاین رصتیصتهها را پا

ک ده و ستپس یک  Referenceبه Item Description

در این کالس ق ار میدهیم)Aggregation( .

مقایستتته :پیادهستتتا ی  Mementoانواع مختیفی دارد و ب ای حالتی که بخواهیم اینت فیسهای بستتتته و
گستتت ده بستتا یم کای پیچی گی وجود دارد چون بای دارل  Mementoدر واقع کالس  Originatorای که
آن  Mementoرا هم ستتارته پاس ب هیم .پیادهستتا ی  Flyweightهم در بیثهای ج استتا ی حال های
 Intrinsicو  Extrinsicو مکانیز جستتتجویی که در  Factoryپیادهستتا ی میشتتود ,پیچی گیهای راص
رودش را دارد ,اما ا ن

ستتارتار کالستتی و پیادهستتا ی پیچی گی متوستتطی دارد .پیادهستتا ی Item

 Descriptionبسیار ساده اس .
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بررسییییی الگوهیای  GRASPبرای  3الگوی  Memento, Flyweightو Item
Description
Information Expert
 – Mementoا آنجاییکه  Mementoها ا د  Originatorبی ون کشتی ه شت هان میتوان گف
باعث نقض این الگو میشتود چون داده و رفتار در کنار یک یگ نیستتن (یک ن
هتا نته عاییتات داریی  Originatorهستتتتتنت و نته حتالت
آبجک

دیگ هست

این عال

که Memento

داریی بیکته کالسهتایی ب ای ذری ه حتالت

یتک

ب ون نقض  Encapsulationهستن  ,پس این الگو ب ق ار اس ).

هم چنین ا سا

 Caretakerاین الگو ب ق ار اس .

 – Flyweightهاانن  Item Descriptionکه در پایین به آن اشتتاره شت ه است

چون قستتاتی ا داده که

 Extrinsic Stateنامی ه میشود ,ا آن ج ا ش ه اس  ,این الگو را نقض ک ده اس .

 – Item Descriptionدر این الگو  Information Expertنقض شت ه است
آبجک

ی ا قستاتی ا دادهها ا رفتار

اصیی که آن را  Itemنامی هایم ,ج ا ش ه اس .

Creator
 – Mementoاین الگو نقض شت ه است

ی ا با اولوی

 5این کار انجا میشتود یعنی  Originatorحال ها

را در دارل  Mementoها میگذارد و آنها را میستا د ,اما اولوی
 Aggregationآبجک های  Mementoرا نگه میدارد.
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 2ب ق ار است

ی ا  Caretakerبهصتورت

 – Flyweightاین الگو چون آبجک
دارد (اولوی

 Flyweight Factoryآبجک های  Flyweightرا بهصورت Aggregation

 )2بای آنها را بسا د و اولوی

باالت ی وجود ن ارد ,پس این الگو رعای

ش ه اس .

 – Item Descriptionا آنجاییکه بهصتتورت کیی یک  Itemمیتوان  Descriptionداشتتته باشتت یا نه ,و
تع ی

 Aggregationهم میتوان بتهصتتتتورت یتک رابطته  has-aتع ی

 Descriptionرا بهصتتتورت  Aggregateدر دارل رود دارد ,میتوان گف

ک د و ه آیتم یتک یتا چنت
اولوی

Item

 2ب ق ار است ت  ,اما در این

الگو صیبتی ا آن به میان نیام ه اس .

Coupling
 – Mementoبتا رجوع بته قستتتتات

کتاهش وابستتتتتگی ب ای این الگو متوجته میشتتتتویم کته ا ستتتتات

 Caretakerو  Mementoکم شتت ه اما در ط ف دیگ
هس

ی ا ارتباط  Mementoو  Originatorدر ستتطح پایین

بهش ت  Coupledهستن .

 – Flyweightبا رجوع به قستتا

کاهش وابستتتگی ب ای این الگو متوجه میشتتویم که تأثی روبی ب ای

این الگوی  Graspدارد و  Couplingرا کم میکن .

 – Item Descriptionبا رجوع به قسا

کاهش وابستگی ب ای این الگو متوجه میشویم که Coupling

افزایشیافته اس .

Cohesion
 – Mementoبا رجوع به قستتا

افزایش چستتبن گی ب ای این الگو متوجه میشتتویم که تأثی

این الگوی  Graspدارد و تق یباا  Cohesionبه ح روبی میرسان .
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یادی ب ای

 – Flyweightبا رجوع به قستا

افزایش چستبن گی ب ای این الگو متوجه میشتویم که تأثی روبی ب ای

این الگوی  Graspدارد و تق یباا  Cohesionبه ح روبی میرسان .

 – Item Descriptionبا رجوع به قستتتا

افزایش چستتتبن گی ب ای این الگو متوجه میشتتتویم که تأثی

یادی ب ای این الگوی  Graspدارد و آن را میقق میسا د.

Controller
 – Mementoاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد.

 – Flyweightاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد و بیشتتت ب ای صتت فهجویی در مصتت ف
حاف ه نوشته ش ه اس .

 – Item Descriptionاین الگو در واقع کارچ رانی ن ارد و  Controllerن ارد.

Polymorphism
 – Mementoهاانطور که در پیادهستا ی ستو ا این الگو در بخش ستارتار و رفتار صتیب

شت  ,میتوان

دو اینت فیس  Wideو  Narrowرا پیتادهستتتتا ی ک د تتا ارتبتاط بین  Originatorو  Mementoنیز در ستتتتطح
اینت فیس و هم چنین  Caretakerو  Mementoدر ستتتتطح اینت فیس باشتت ت و هیچ آبجکتی حال
آبجک

دیگ را نبین  ,مزی

دیگ این کار این هستت

داریی

که آبجک ها فقط با اینت فیس ستتطح باالی یک یگ کار

میکننت (مگ موقع ناونتهستتتتا ی ا  )Mementoکته بتاعتث میشتتتتود چنت ریختی در مورد ی کالسهتای
 Originatorو  Mementoداشته باشیم و این الگو رعای
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شود.

 – Flyweightاین الگو بتا داشتتتتتن اینت فیس ستتتتطح بتاال ب ای آبجکت
 Factoryبا آن این الگو را رعای

 Flyweightو کتار ک دن کالینت

و

ک ده استتت  .اما درون  Factoryما نیا به دی ستتتطح پایین به کالسهای

 Concrete Flyweightب ای  Instantiationداریم ,در نتیجه در این قسا

چن ریختی ب ق ار نیس .

 – Item Descriptionدر مورد این الگو نایتوان یاد راجع به چن ریختی صتتیب

ک د ی ا ا اینت فیسهای

ستتطح باال استتتفاده نایکن  ,مگ آنکه ب ای  Item Descriptionهاانطور که در قستتا
این الگو اشاره ش  ,سارتار توارثی در ن

 LSPم بوط به

بگی یم.

Indirection
 – Mementoبهواتتتو قابلمشتتتاه ه استتت
 Originatorحال

که  Indirectionب ق ار استتت

ی ا بهصتتتورت مستتتتقیم ا

آن را ذری ه نایکنیم و این کار توستتتط دررواستتتتی که ا کالین

آم ه و یا Caretaker

دستور آن را داده ,با کاک آبجک های  Mementoانجا میپذی د.

 – Flyweightهاانطور که در ستارتار دی ه شت و قبال ا تواتیح داده شت ا آنجاییکه ب ای ارتباط بین کالین
و  Flyweightیک اینت فیس ستطح باال نوشتته شت ه است  ,یک ستطح ا  Indirectionااتافه شت ه است ,

اما درون  Factoryچون ارتباط در ستطح پایین و بهصتورت مستتقیم به  Flyweightوجود داردIndirection ,
دی ه نایشود.

 – Item Descriptionبهصتتورت کیی باتوجهبه ه ف الگو نایتوان صتتبی
بخواه به اطالعاتی که بهصتتورت مشتتت

راصتتی ک د اما اگ یک کالین

این  Itemبا بقیه  Itemها دارد دستتت ستتی پی ا کن  ,این کار

بهصورت غی مستقیم و ا ط یق  Item Descriptionانجا میپذی د.
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Pure Fabrication
 – Mementoتاا کالسهای  Mementoجعیی هستن و ب ای راحتی حل مسلیه تولی ش هان .

 – Flyweightتاتا کالسهای  Flyweightو  Flyweight Factoryنیز جعیی هستتتتتنت و ب ای راحتی حل
مسلیه تولی ش هان .

 – Item Descriptionکالسهای  Item Descriptionب ای راحتی حل مسلیه تولی ش هان .

Protected Variations
 – Mementoهاانطور که در بیث تغیی پذی ی گفته شت ت ارتباط بین  Mementoو  Originatorدر ستتتطح
پایین یا در ستتتطح اینت فیس گستتتت ده است ت

و این دو بستتتیار به یک یگ  Coupledشت ت هان پس تغیی ات

بهراحتی به آنها منتشت میشتود ,اما ا آنجاییکه  Caretakerبهصتورت غی مستتقیم و با اینت فیس بستته
بتا  Mementoکتار میکنت (در نتیجته بتهصتتتتورت غی مستتتتتقیم بتا  Originatorکتار میکنت )  ,تغیی ات بته او
منتش نایشود.

 – Flyweightهاتانطور کته در بیتث تغیی پتذی ی گفتته شتتتت ارتبتاط بین آبجکت
سطح پایین و  Concreteاس
اما کالین

 Factoryو  Flyweightدر

و تغیی اتی که در  Flyweightصورت پذی د ,به  Factoryمنتش میشود.

و  Flyweightچون در سطح باال و اینت فیس کار میکن  ,تغیی ات بهجایی منتش نایشود.

 – Item Descriptionهاانطور که در بیث ستتتارتار دی یم در این الگو  Itemدر ستتتطح پایین و بهصتتتورت
مستتتتقیم به حال

داریی  Item Descriptionدی دارد و با آن کار میکن پس تغیی ات بین آنها منتشتت
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میشتتود .یعنی مبال ا نا یک فیی مشتتت

که در  Item Descriptionاس ت  ,تغیی کن این تغیی به Item

منتش میشود.
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