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 Mediatorو   Command, Proxy  یالگوهامقایسه  

 نوع -دسته  

 

Command –   تخصتتتی     دغ غه  رفتاری بیشتتتت    الگوهای.  باشتتت میرفتاری    یالگوهااین الگو در درستتتته

و   به آبجک   هاریکوئستت یا تفویض ک دن   رفتار در یک آبجک   ستتا یکپستتوله, یا هاآبجک به    هامستتلولی 

 را دارد. Cohesionو باالب دن  Coupling ک دنکمدر  مان اج ا با  هاآبجک م ی ی  بهت  تعامل 

 

Proxy – ق اردادنهم   در کناربا    یستتتارتار  یباشتتت . الگوهامی  یستتتارتار  یالگو در درستتتته الگوها  نیا 

و   پذی انعطافرا   ستتارتارها  نیا  کهدرحالیشتتود  می  ت بزرگ  ستتارتارهای   یها باعث تولها و آبجک کالس

 .شودارتباطات باعث ساده ش ن سارتار می یی. در واقع با شناساداردمیکارا نگه 

 

Mediator -   ی   تخصتتتت   دغ غه  رفتاری بیشتتتتت     الگوهای.  باشتتتت میرفتاری    الگوهایاین الگو در درستتتتته

آبجک  و به    هاریکوئستت رفتار در یک آبجک  یا تفویض ک دن   ستتا یکپستتوله, یا هاآبجک به    هامستتلولی 

 .را دارد Cohesionو باالب دن  Coupling ک دنکمدر  مان اج ا با  هاآبجک م ی ی  بهت  تعامل 

 

  الگوهاو ه ف اصتیی این    باشت میرفتاری   الگوهایدر دستته   Mediatorو   Commandدو الگوی  :  مقایسته

و   باشت میستارتاری    الگوهایدر دستته    Proxyالگوی    کهدرحالیاست    هاآبجک تخصتی  مستلولی  به  

 را دارن . هاآبجک و  هاکالس ق اردادنبزرگ ا  ط یق کنار هم  سارتارهایتولی   دغ غه  بیشت   الگوهااین 
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 ه ف

Command  –   ی مستتتتتقتل و متانتا کته تاتا  اطالعتات  هتاآبجکت بته   هتاریکوئستتتت الگوی کتامنت  ب ای تبت یتل

یک پارامت    عنوانبهرا   هاریکوئستتت   توانمیبا استتتتفاده ا  این الگو    .رودمیریکوئستتت  را در ب  دارد به کار 

هایی که نیا    عاییاتدر اج ای ریکوئست  ایجاد ک د یا ا   تأری یا    بن یصت ارستا  ک د,    مت ها( به  آبجک )

  .آورد میف اهم    راحتیبهرا   ستتتا یذری هیا    loggingهم چنین امکان   به با گ دانی دارن  پشتتتتیبانی ک د.

  Execute  گوی می Commandدر واقع به آبجک    ,Bبه   Aارستتتتا  پیا  ا  آبجک     جایبهبع  ا  اعاا  الگو  

 .(رودمی)ارتباط مستقیم بین کالین  و س ور ا  بین  .شو

 

Proxy  -   اصتتتطال بهیک آبجک  را جایگزین یا    توان میاین الگو  Placeholder    ب ای یک آبجک  دیگ  یا نایب

تا عاییات هایی قبل و بع  ا  ارستتتا  ریکوئستتت  به آبجک  اصتتتیی   کن می. این امکان را ف اهم  ق ار ده 

باری ا  رو   شتودمیو باعث    کن میبه آبجک  اصتیی ااتافه    indirectionاقع یک ستطیی ا  انجا  داد. در و

یک واستتتطه یا  وظیفه  آبجک  اصتتتیی در حاف ه,   واردشتتت نبع  ا  و   دوش آبجک  اصتتتیی ب داشتتتته شتتتود

Delegator .را دارد 

 

Mediator  –    را ا  بین   هاآبجک بین    پیچی ه  و    وم جه جو پ     ن مبیتا ارتباطات    کن میاین الگو به ما کاک

 کنیم. و م ی ی  ( می ود Mediatorواسط ) را ط یق آبجک  هاآنبین بب یم و ارتباطات 

 

ب ای تب یل   Commandبه این صتورت که الگوی    دهن میالگو کار متفاوتی انجا     3ه    توانمی :  مقایسته

اصتتیی و   آبجک ب ای داشتتتن یک جایگزین به   Proxyوی  ی مانا و مستتتقل, الگهاآبجک به    هاریکوئستت 

ب ای ستامان هی ارتباطات پیچی ه و نامن م   Mediatorب داشتتن باری ا  روی دوش آبجک  اصتیی و الگوی  

 .رون میبه کار  هاآبجک بین 
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 حو ه

Command –  و ا  ط یق  و در  مان اج ا باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

Proxy -  و در  مان اج ا و ا  ط یق  باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

Mediator -  و ا  ط یق  و در  مان اج ا باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

 

 .یابن میتیقق  delegationه  سه الگو در  مان اج ا و ا  ط یق : مقایسه

 کاهش وابستگی

Command –    با اعاا  این الگوCoupling  که مستتتتتقیم بینReceiver   وInvoker   وجود داشتتتت  ا  بین

 هایکالسفقط ارتباط بین پیک بن  که بای  انواع  ا  هم رب  ن اشتتته باشتتن .    2این    شتتودمیو باعث    رودمی

Command    کن  و در ارتیار    ستتا یناونهرا   هاآنرا بشتتناستت  تا بتوانInvoker   ق ار ده . در واقع پیک بن

ب ای پیک بن ی داشتتته باشتت  این  هاConcrete Commandو هم چنین    Invokerو   Receiverبای  دی  به  

دی    هاآنیعنی غی  مانا در ن   گ ف   ی ا ال   نیستت  هایشتته به    Dependency  صتتورتبه  توانمیدی  را 

 Invokerو   Command. هم چنین ارتباط بین کن میاستتفاده   هاآنپیک بن ی ا   داشتته باشت  و فقط ب ای  

 و فقط ا  ط یق اینت فیس آن هس . غی مستقیمنیز 

 

Proxy  -   وابستتگی بین کالین  و آبجک  اصتیی را با استتفاده ا  اینت فیس و   توانمیبا استتفاده ا  این الگو

 آن توستتط آبجک  اصتتیی و جایگزین و استتتفاده ا  آبجک  جایگزین ب ای عاییات, ا  بین ب د.  ستتا یمیقق

یعنی یک اینت فیس تع ی  ک د و آن را توستط کالس اصتیی و جایگزین که هاان پ اکستی هس  میقق ک د 

ی منتشتتتت  جایبهتغیی ات  و با تغیی ات در کالس اصتتتتیی    شتتتتودمیکات   Coupling  )در این صتتتتورت کای

عینی اصتتیی را   هایکالسنیا  دارد یعنی بای     هایپ اکستتی. اما رود پیک بن  به ستتارتن انواع  (شتتودنای

 . کن یمه  پ اکسی به او پاس ب ه . پس ا  آن کالین  با اینت فیس آن کار    سا ن ه  بشناس  و آن را در مت   
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Mediator –    مستتتتقیم به یک یگ  بود ا  بین   صتتتورتبه قبالا با استتتتفاده ا  این الگو وابستتتتگی هاکاران که

. اما این وابستگی در سطح باال و فقط در سطح شون میرود وابستته   Mediator  آبجک و فقط به    رودمی

,  کار نکن    )ماکن است  با یک هاکاری که در دارل رود هست   هایکالساینت فیس است , اما میانجی بای   

  توانمیبشتتتناستتت , در کل   Concrete( را در ستتتطح  .گوین نای  Colleagueدیگ  هاکار یا   ,در واقع به آن

 .چون حال  قبیی این الگو رییی وابستگی باالس  شودمیباعث کاهش وابستگی گف  

 

ته اگ چه هنو  هم در الگوی کامن  الگو در کاهش وابستتگی نقش مبب  داشت   3گف  ه     توانمی:  مقایسته

استتتت . هم چنین در مورد    نتاپتذی اجتنتا دارد امتا این   دیت Receiver و  Invokerبته   Clientپیک بنت  یتا هاتان  

چون در صتتورت ارستتا     ستت شتت ه ا  Coupledهاکاران تاا به    Mediatorبای  گف  که   Mediatorالگوی  

 Eventاکاران را بشتتناستت  تا با استتتفاده ا  چک ک دن این  ه,  ا  یک هاکار بای  آبجک  میانجی  Eventیک  

بتوان  انواع   configurationپیک بن  نیز بای  ب ای   Proxyهم چنین در   ارستا  کن .  هاآنجوا  مناستب را به  

 virtual proxyآبجک  اصتتیی را بشتتناستت  و آن را به نایب که هاان پ اکستتی هستت  پاس ده  )اما در 

و فقط در صتتورت نیا    شتتودنایداستتتان کای متفاوت هستت  و در  مان پیک بن ی آبجک  اصتتیی ستتارته  

 .(.افت میهس  که این اتفاق 

 

 افزایش چسبن گی

Command  –    ی متخصتتتت  ب ای ارستتتتا  و دریتافت  هتاآبجکت این الگو در واقعCommandدارد و این  هتا

هابستتتگی یا چستتبن گی باالیی دارن . این الگو بیشتتت  در کاهش وابستتتگی عال    هاآبجک و   هاکالس

ی  ها آبجک   کها آنجایی  .شتتتون میستتتاده و یکپارچه    Receiverو   Invoker  هایکالسولی کای    کن می

Invoker    درگی  رود عاییات نیستتتن  و این کار بهCommand    که رود متخصتت  انجا  کار هستت  ستتپ ده

 اس . یافتهافزایشش ه, پس تک کارگی در این الگو 
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Proxy  -   یادی در افزایش چستتبن گی   تأثی و   باشتت میایگزین ب ای آبجک  اصتتیی  ج  عنوانبهاین الگو فقط 

و ه  دو یک اینت فیس   کن میرا واستتپاری   ده میک  اصتتیی انجا   که آبج  کارهاییو در واقع هاان  ن ارد 

گف  چون کالس پ اکستتی فقط وظیفه واستتپاری دارد ا  وابستتتگی روبی    توانمی  .ن ستتا یم  را میقق

 ب روردار اس .

 

Mediator  –  رود کالسMediator    کته کتار یکتتایی دارد و آن هم ارتبتاط بین هاکتاران هستتتت , رود هاین

 ب   و هاکاران دیگ  ب ای ب ق اری ارتباط با یک یگ  کات  شت ه و فقط هاکالس  دغ غه  تا    شتودمیث  کالس باع

 کار رود تا کز کنن . یرو

 

دارد اما الگوی    تأثی مشتخ  در افزایش چستبن گی   کامالا وااتح و   صتورتبهکه    Mediatorالگوی  :  مقایسته

Proxy  در افزایش چستتتتبنت گی بعت  ا  اعاتا  الگو ن ارد. هم چنین الگوی   چنتانیآن تأثیCommand   نیز در

 .این شار  مبب  عال ک ده اس 

OCP 

Command –    در این الگو اصتتلOCP   ب ایInvoker   وReceiver   ,و رود کامن  به ح  روبی رعای  شتت ه

بتتا   بتتا اینت فیس کال  کنتت میکتتار    Invoker ی ا کالینتت   و   کنتت میکتتار    Commandس  و رود این کالس 

 بیزینسب ای   هاکالساین    معاوالا گف  چون    توانمی  Receiverب ای   تغیی ات در امان است .  ا  ت تیباینبه

رب  نت ارد. امتا کالینت  بتایت  ا  تغیی ات   Invokerیتا    Commandالجیتک هتا نوشتتتتتته شتتتت ه و ا  اینت فیس  

Invoker   هم چنین   .(.هستت   اجتنا غی قابلتا ح ی  ) کار کن   درستتتیبهرب  داشتتته باشتت  تا بتوان  با آن

 را ب ای پیک بن ی بشناس . Concrete Command هایکالسکالین  بای  انواع 
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Proxy  -   اصتتیی این الگو,    هایقستتا ب ون تغیی    راحتیبه  توانمیدر این الگو نیز چونProxyج ی    یها

 .کن میگف  این اصل را رعای   توانمی کنن میک د که هاه با هاان اینت فیس کار  تع ی 

 

Mediator –  ن هاکاران فقط ا  ط یق اینت فیس با آبجک   این الگو چوMediator   در ارتباط هستتن , تغیی ات

یتا بته    Notifyولی تغیی ات هاکتاران بتاعتث تغیی ات در متت    شتتتتودنایبته هاکتاران منتشتتتت     Mediator   ا

 Concreteهاکار را در ستتطح پایین و   هایکالستاا    Mediator ی ا رواه  شتت   Mediatorعبارتی رود  

 را رعای  ک د. OCPدر ه  دو سو اصل  تواننایو به ن    بین می

 

  هانشت ن و بعضتی ا  رعای    ان ک دهالگو تا ح ی این اصتل را رعای     3گف  که ه    توانمی  تق یباا :  مقایسته

و   این اصتتتتل رعای  نشتتتت ه Mediatorا  ط ف هاکاران به    Mediatorدر الگو   مبالا رواه  بود    ناپذی اجتنا 

ه ا  ستتتتات  پیک بنت  بت   Commandدر الگوی    یتا .شتتتتودمی  Mediatorتغیی ات در هاکتاران بتاعتث تغیی  در  

Receiver, Invoker  وConcrete Command  هاOCP . ب ق ار نش ه اس 

LSP 

Command  –   کالس پ ر استفاده شود چون    عنوانبه  توان میکامن     هایکالسب ق ار اس  چون  ی     کامالا

 .سا دمیقق مییک اینت فیس را 

 

Proxy  -  کالس پ ر استتفاده شتود چون    عنوانبه  توان میپ اکستی   هایکالسب ق ار است  چون  ی    کامالا

 .سا دمیقق مییک اینت فیس را 

 

Mediator  –   کالس پت ر رود یعنی    عنوانبته  توانت میهاکتتار    هتایکالسب ق ار استتتتت  چون  ی     کتامالا

Component  هم چنین ا  ستا  کالس ستا دمیقق میاستتفاده شتود چون یک اینت فیس را .Mediator 

 .این اصل ب ق ار اس  الا کامنیز به هاین دلیل 
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 .سا ن ب ق ار میالگو این اصل را  3ه  : مقایسه

 

DIP 

Command –  اشتتاره شتت  ارتباط بین   ت قبلکه    طورهاانInvoker   وCommand    هاآنا  ط یق اینت فیس 

یا   Invokerیا    Receiverاستت  و این اصتتل ب ق ار استت . اما ارتباط بین کالین  که نقش پیک بن  را دارد با  

 نقض ش ه اس . DIPرا ببین  پس  هاآنهس  و بای   Concreteعینی و  هایکالسکامن  ا  ط یق 

 

Proxy  -    در این الگو چون آبجکتProxy   یک    ستتتتا یمیقق  صتتتتورتبهارتبتاطی که با آبجکت  اصتتتتیی دارد

, پس این اصتتتل  کن میکه با ک ا  آبجک  دارد کار   شتتتودنای  متوجه  ناینت فیس یکستتتان هستتت  و کالی

 ب ق ار اس .

 

Mediator –  ی هاکار به  هاآبجک رود  اگ  ا  ستتا   گفته شتت     ت پیشکه    طورهاانMediator  باشتت  با

به هاکاران را نگاه  Mediatorهست  این اصتل رعای  شت ه است  ولی اگ  ا  ستا     Interfaceاستتفاده ا  

 .شویممی DIPکنیم متوجه نقض 

 

ا  ط ف رود آبجک     Mediatorاما در الگوی    ان ک دهالگو در ح  روبی این اصتتتل را رعای     3ه   :  مقایستتته

ارتباط کالین  با   Commandگوی  و هم چنین در ال Concretionمیانجی به سا  هاکاران ارتباط ا  ط یق  

Invoker   یاReceiver    نیز ا  ط یقInterface  عینی   هایکالسهم چنین بای   ی     نیس  وCommand  را

 .کنن میرا نقض  DIP ببین  پس
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ISP 

Command  –     ه  آبجکتCommand    فقط اینت فیس رود کته متت  م بوط بتهExecute    یتاlog    را دارا   ...یتا

 .شودمیپس این اصل رعای   سا دمیقق میو  باش می

 

Proxy  -    انجا     ایااتتافهو کار   ستتا ن می  یک اینت فیس را میقق  2چون ه  دو آبجک  اصتتیی و ف عی ه

 .شودمیاین اصل رعای   ده نای

 

Mediator –    وجود دارد معاولی یک مت  ب ای کارچ رانی و ارتباط بین هاکاران    صتتتتورتبهدر این الگو چون

ISP چن ین    جایبه. حا  اگ  شتودمیرعای     روبیبهMediator فقط یکی داشتته باشتیم ماکن است  با ,

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

 

  Genericآن هم در صتتورت   Mediatorمگ  الگوی    کنن میاین اصتتل را رعای     روبیبهالگو    3   ه:  مقایستته

 کوچک. Mediatorچن ین  جایبه Mediatorش ن یک کالس 

CRP 

Command –     در کالس    چون  شتتتودمیاین اصتتتل در این الگو رعایInvoker    ارتباط با هCommand   ا

نیز به هاین صتتتتورت    Receiverو  Commandو هاچنین ارتباط بین    شتتتتودمیانجا     Delegationط یق  

 .شودمیقق و این الگو در  مان اج ا میاس  

 

Proxy  - و آبجک  اصتیی و   شتودنایمشتخ  هست  که ستارتار توارثی راصتی در این الگو دی ه   واتو به

هم   گف  این اصتل رعای  شت ه است .  توانمیجایگزین فقط در میقق ک دن یک اینت فیس شت ک  دارن .  

 در دارل پ اکسی هس . aggregate صورتبهچنین آبجک  اصیی 
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Mediator  –   گفت  کته ارتبتاط بین    توانمی  شتتتتودمیدر این الگو هم کته در  متان اج ا میققMediator   و

Colleagues    فقط ا  ط یقDelegation   پس این اصتتل    شتتودنایدی ه    هاآنهستت  و ستتارتار توارثی بین

 رعای  ش ه اس .

 

 .کنن میای  این اصل را رع روبیبهالگو  3ه  : مقایسه

PLK 

Command –    این اصتتتل در این الگو رعای  شتتت ه چ ا که ارتباطCommand  وInvoker     ا  ط یق ارستتتا

, هم چنین باشتتت مییک یگ     هایاینت فیسو فقط ا  ط یق صتتت ا  دن و دانستتتتن    شتتتودنایآبجک  انجا  

 نیز به هاین صورت هس . Receiverو  Commandارتباط 

 

Proxy  -   رعای  شتت ه  ی ا آبجک     روبیبهاین اصتتل در این الگوProxy    آبجک  اصتتیی را در ارتیار کالین

اگ چه    .ده میو جوا  را به کالین     ن میی اینت فیس به آن دررواستت     واستتطهبهو فقط    ده نایق ار 

 (نقض غ ضق ار ده  ) آبجک  اصیی را در ارتیار کالین  توان میط ا  

 

Mediator –    در دارل کالس   هاآبجک گف  این اصتل رعای  شت ه چ ا که ارتباطات بین   توانمیدر این الگو

Mediator     ستتتت  و هم چنین ارتبتاط هاکتاران و کالس میتانجی بته هتاآنفقط ا  ط یق ارستتتتا  پیتا  بته و ا

این )  .الس میانجی به هاکاران دیگ  پاس ده هاکاران را در ک  توان میهاین صتتتورت استتت . اگ چه ط ا  

 (شود. PLKباعث نقض  توان میاشتباه اس  اما  کامالا کار 

 

  الگوهایاین اصتتتتل در   توان میاگ چه با اشتتتتتباه ط ا    کنن میالگو این اصتتتتل را رعای    3ه   :  مقایستتتته

Mediator  وProxy .نقض شود 
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 بن یبسته

Command  –    در این الگو چونInvoker    وReceiver    ا  وجود یکت یگ  رب  نت ارنت  و هم چنینInvoker    ا

بته   Commandو هم چنین رود   کنت میرب  نت ارد و فقط ا  ط یق اینت فیس آن را اج ا   Commandمتاهیت  

Receiver   روبیبهو به حال  داریی آن کاری ن ارد    کن میفقط ا  ط یق ارستا  پیا  کار  Encapsulation  

 انجا  ش ه اس .

 

Proxy  -   مشتتت    ستتطح باالی  اصتتیی و ف عی فقط ا  ط یق اینت فیس    آبجک در این الگو چون ارتباط بین

 رعای  ش ه اس . بن یبستهگف  که  توانمی شودمیو ا  ط یق ارسا  پیا  انجا   هاآن

 

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

Mediator  مستتقیم و با   صتورتبهکارمن    هایکالسب ق ار است  اما ارتباط میانجی با   بن یبستتهو   هست

و   رودمیهاکار ا  بین   هایکالسی  مت هاهست  این ارتباط به تغیی  نا  یا ر وجی   Concrete  هایکالس

 نقض ش ه اس . بن یبستهفقط در این صورت هس  که 

 

 .دهن میرا انجا   بن یبسته روبیبهالگو  3ه  : مقایسه

 یپذی انعطاف

Command  –    ارتبتاط بین  در این الگو چونInvoker    وReceiver    ا  بین رفتته و در واقعInvoker    دارد بتا

متوجته شتتتتود اینستتتتتنس    Invokerبت ون اینکته    راحتیبته  توانمیو    کنت میکتار    Commandاینت فیس  

Command    هم چنین  کنت میی کاتک شتتتتایتانی  پتذی انعطتافمورد بته    2را عوض ک د کته این .Client   کته

ی مختی  ا  هتاآبجکت بتا ارستتتتتا     توانت می  کنت میارستتتتتا     Commandرا بته    Receiverی  هتاآبجکت 

Receiverهم ا  یک اینت فیس   هاکنن هدریاف های مختی  پیک بن ی کن  )اگ  در اینجا    صتتورتبهرا  هاآن ها



18 

 

امتا فقط ب ای پیک بنت ی در واقع  .(.رستتتت میی بته بتاالت ین حت  ماکن پتذی انعطتافستتتتطح بتاال پی وی کننت   

Client   عینی  هایکالسبای   یCommand  و انواعReceiver . را بشناس 

 

Proxy  -    چون ا  یک اینت فیس سطح باال ب ای سار  آبجک  جایگزین ب ای آبجک  اصیی استفاده  این الگو

گف  تا ح  روبی    توانمیمختی  ب ای یک آبجک  اصتتتیی استتتتفاده ک د.  یهاProxyا    توانمی  کن می

 اس . پذی انعطاف

 

Mediator  –  راحتیبتهی هاکتار را ستتتتتاده ک ده و  هتاآبجکت پیچیت ه بین    رفتتارهتایاین الگو    کتها آنجتایی  

میتتانجی    و یتتادکمهاکتتار    توانمی آبجکتت   ا   را  دیگ ی  نوع  )فقط  داد  کالینتت   در  کای  تغیی ات  و  ک د 

دیگ ی    Mediatorحتی در  متان اج ا بتا پیک بنت ی را انجتا  داد و    راحتیبتهیعنی    (کنت می  ستتتتتا یناونته

تع ی  ک د ب ون  Mediatorا     Subclassیک    توانمی  هاکالس  ب ای تغیی  رفتار بین  راحتیبه استتتفاده ک د.

 آن که این تغیی ات به کالین  یا به هاکاران انتشار یاب .

 

  پتذی انعطتافنیز تتا حت  روبی   Proxyالگوی   .دهنت میرا انجتا    بنت یبستتتتتته  روبیبتهالگو  3ه  :  مقتایستتتته

 Commandیس سطح باال داشته باشن  تاا   ها یک اینت ف  Receiverاگ     Command. در الگوی  باش می

ب ون اینکه نیا  به تغیی     کن میکار  هاآنبا    هاآنو یا تغیی ات درونی    کنن هدریاف نوع    درن  داشتتنها ب ون 

 داشته باش .

 تغیی پذی ی/ انتشار تغیی ات

Command –    در این الگو تغیی ات بینInvoker   وReceiver    هاآنجون ارتباط    شتودنایبه یک یگ  منتشت 

در امان استت   ی ا فقط با استتتفاده ا   Commandا  تغیی ات   Invokerقطع شتت ه استت , هم چنین  کامالا 

هتا ب ای  Receiverهتا یتا    Commandو فقط کالینت  هستتتت  کته بتایت  ا  انواع    کنت میاینت فیس بتا آن کتار  

 ی ا این وابستتگی کالین  و  و منتشت  نشت ن تغیی ات باال  تغیی پذی ی  پیک بن ی رب  داشتته باشت . این یعنی
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  صتتتتورتبته  Commandعینی    هتایکالس)ارتبتاط بین پیک بنت  و  ی     متذکور متانتا نیستتتتت   هتایکالسبقیته  

Dependency  هس  و ارتباط بین پیک بن  وReceiver  وInvoker  به هاین صورت باش .( توان مینیز. 

 

Proxy  - به دلیل استتفاده ا  یک اینت فیس ستطح باال آبجک   الگو نیز   در اینProxy     ا  تغیی ات درون آبجک

 فقط کالین  بای  ا  اینت فیس پ اکسی بارب  باش . .شودنایاصیی در امان اس  و تغیی ات منتش  

 

Mediator –    هایکالسچون    شتودنایهاکار منتشت     هایکالسدر این الگو تغیی ات در کالس میانجی به 

و هاچنین این تغیی ات به هاکاران دیگ  نیز منتقل   کن میهاکار فقط ا  اینت فیس کالس میانجی استفاده 

ی  به کالس میانجی  ( این تغیهاآنشت ن    و یادکمهاکار ) هاکالسی  مت ها, اما در صتورت تغیی  در شتودنای

 .شودمیمنتقل 

 

نیز این ویژگی    Commandتغیی پذی ی باال و انتشتتتار تغیی ات پایین دارد, در الگوی   Proxyالگوی  :  مقایستتته

لی پیک بنت  بتایت  ا  این تغیی ات رب دار شتتتتود و هم چنین تغیی ات در عاییتات هتای  وجود دارد و  روبیبته

Receiver    هایکالسبه Command   آن  که اReceiver    در الگوی  شتتتودمیمنتشتتت     کن میاستتتتفاده .

Mediator   گف  تا   توانمی  این صتتورتدر غی    شتتودمیباعث انتشتتار تغیی ات    هاکارهانیز فقط تغیی ات در

 هستن . تغیی پذی الگو  3ح  روبی این 

 پیک بن ی

Command –  Client   با ستتارتن آبجک  ا    باشتت میمستتلو  پیک بن ی این الگوCommand   و پاس دادن

 Commandب ای اج ای این    Invokerدر صتتتتورت نیتا  بته آن و هم چنین استتتتتفتاده ا     Receiverآبجکت   

  صتتتتورتبته  Commandعینی  هتایکالسارتبتاط بین پیک بنت  و  ی    .دهت میپیک بنت ی را در  متان اج ا انجتا  

Dependency   هستتت  و ارتباط بین پیک بن  وReceiver   وInvoker   به هاین صتتتورت باشتتت     توان مینیز
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در واقع یک ثالث نیا  داریم که اینجا هاان کالین    نباشتت (.  Association  صتتورتبه)یعنی یک ارتباط مانا و 

 هس .

 

Proxy  -   و   ده میو پیک بن ی آن را انجا     ده میثالث آبجک  اصتتتتیی را به آبجک  ف عی  در این الگو نیز

کالین  فقط اینت فیس   .ده میو آن را در ارتیار کالین  ق ار    کن میا  ط یق اینت فیس با آبجک  ف عی کار 

 .کن میو با آن کار  شناس یمسطح باال را 

 

Mediator  –    را پیک بن ی ک ده و در ارتیار   هاآن  شناس یمرا    هایانجیمیک ثالث که انواع هاکاران و انواع

 .ده میکالین  ق ار 

 

 نیا  به پیک بن  نیا  دارن . 3ه   :مقایسه

 سارتار و رفتار

 در این قسا  تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

Command 
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 ]Command  1]1سارتار الگوی   1شکل  

و   Receiverکالینت  کته در واقع پیک بنت  این مجاوعته استتتت  کالس     یت نیبیم  1شتتتتکتل  کته در    طورهاتان

 هتایکالسارتبتاط بین پیک بنت  و  ی     .بینت میرا    Invokerو هم چنین کالس    Commandف  نت     هتایکالس

نیز   Invokerو    Receiverهستتتتت  و ارتبتاط بین پیک بنت  و    Dependency  صتتتتورتبته  Commandعینی  

که   این صتتورتبه    نباشتت (.  Association  صتتورتبهبه هاین صتتورت باشتت  )یعنی یک ارتباط مانا و   توان می

.  ده  میو به کامن  پاس   ستا درا میال      Receiverد و ستپس  ستا میConcrete Commandابت ا یک  

را صت ا   Executeمت    Invokerو بع  ا  آن وقتی    شتودمیپاس داده  Invokerبه    Commandستپس این 

و اج ای کامن  آن   Invokerمستتتلو  صتتت ا  دن   توان میهم چنین رود پیک بن     .شتتتودمیبزن  کامن  اج ا  

 .(()invoker.executeCommand)باش  

به هاین دلیل ا  فقط یکی ا   ستارتاری که در اینجا آم ه تفاوت راصتی با الگویی که در کتا  هست  ن ارد.

 آنها ذک  ش ه اس .



22 

 

Proxy 

 

 Proxy [2]سارتار الگوی   2شکل  

 

بستته به نوع  یعنی    کن میکار   Subjectمشتخ  است  کالین  فقط با اینت فیس   2شتکل  که در    طورهاان

آبجک  ته  نجی ه  Virtual Proxy مبالا   کن میکار   هاآنستتارته شتت ه و کالین  با    هاآبجک پ اکستتی این 

 د.سا میProxyکه آبجک  اصیی هس  را رود 

به هاین دلیل ا  فقط یکی ا   ستارتاری که در اینجا آم ه تفاوت راصتی با الگویی که در کتا  هست  ن ارد.

 آنها ذک  ش ه اس .

 

Mediator  
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 Mediator [3]سارتار الگوی   3.1شکل  

پ ر   اینت فیسهاکار به آبجک  میانجی ا    Concrete هایکالسدی     پی استتت   13.شتتتکلکه ا    طورهاان

بتا  توانت میهاکتار هستتتت  یعنی    Concreteی هتاآبجکت نجی بته  میتا  Concreteکالس  ا   و ب عکس   هتاآن

ی هاکار  هاآبجک که تعامالت بین   کن میتعامل ن اشتتتته باشتتت . این الگو به این صتتتورت رفتار   هاآن  هاه  

و رود کالس میتانجی بتا استتتتتفتاده ا  دیت     دیپتذیمک دن کالس میتانجی انجتا     Notifyفقط ا  ط یق  

آن به    شتت نتب یلاما بای  ا    ده میرا انجا     هاآنهاکار دارد, تعامالت بین   هایکالسمستتتقیای که به  

 جیوگی ی کنیم. God Classیک 
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 در کتا  Mediatorسارتار الگوی   3.2شکل  

 

هاکار   هایکالس  یهستت  که ب ا  نیدو ستتارتار هستت , ا نیا  نیکه ب  یتنها تفاوت   ینیبیمکه   طورهاان

 هتایکالسدر ه  دو حتالت     یکننت  ول  ی ویپ  سینت فیا  کیت فوق کالس در ن   گ فتته شتتتتت ه تتا ا     کیت 

Mediator  صورتبهکه Concrete   کنن . ارک میمستق صورتبه  یهاکار با ینیع هایکالس  یهستن  با 

 

های   Commandو پیک بن ی ک دن   Invokerدر واقع با استتتتتفاده ا  یک    Commandدر الگوی    :مقایستتتته

دستتتتتورات  یتادی را اج ا ک د و هم چنین کالینت  بتایت  ا    توانمیهتای متعت د    Receiverمختی  روی  

در واقع بتا تولیت  یتک آبجکت     Proxyالگوی    دستتتتتور و دریتافت  کننت  بتارب  بتاشتتتت , در Concrete هتایکالس

که باالت  گفته شتت  بستتته به نوع    طورهاانباری ا  روی دوش آبجک  اصتتیی ب داشتت  )  توانمیجایگزین  

تعامالت هاکاران    Mediatorدر الگوی    توستط کالین  متفاوت است ( و در آر   هاآن  شت نستارتهپ اکستی  

)اگ چته    استتتت  بتارب میتانجیتان و هاکتاران   Concrete هتایکالسا     پیک بنت و    شتتتتودمیا  میتانجی انجتا   

 .(.ارتباط داشته باش  هاآنمیانجی ال   نیس  ا  تاا  هاکاران بارب  باش  و با 

 کارایی ا  من   حاف ه

Command –  بین    هاا یپ قبالا   کها آنجاییInvoker  وReceiver     موق  بود و ما   صتتورتبهو   شتت یمانجا

قابیی    میبخواهاگ    مخصتتتوصتتتاا   رودمیآن را با این الگو به یک هوی  مانا تب یل ک دیم مصتتت ف حاف ه باال  

 ااافه کنیم و اطالعات سیستم را در قبل ا  اج ای دستور در حاف ه نگه داریم. ی یپذب گش 
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Proxy  -   اییات ها ال   نباشتت  آبجک  اصتتیی این که ماکن استت  ب ای بعضتتی ا  ع  بهباتوجهدر این الگو

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

 

Mediator –    گف  کای مصت ف حاف ه    توانمیدر این الگو فقط یک یا چن  آبجک  میانجی ااتافه شت ه و

 (هایانجیم)تنها در صورت  یاد بودن  اب یمافزایش 

 

نوع پ اکستی متفاوت است    بهباتوجه  Proxy یاد شت ه, در الگوی  واتو به Commandدر الگوی  :  مقایسته

گفت  تغیی  چن انی نک ده   توانمی Mediatorکاهش ده  و هم چنین در   توان میاما به دلیتل مذکور در باال 

 اس .

 موارد کارب د

Command  –    یتک کتا  ک دن متت  را تبت یتل بته آبجکت     مبالا   میرواهیموقتیStand-alone   کنیم کته

ریاوت اج ا کنیم   صتورتبهرا   تأری یا    بن یصت عاییات ها را   میرواهیماطالعات در آن ذری ه شت ه, وقتی  

  می کنیمعاییتات هتای قتابتل بتا گ دانی داشتتتتتته بتاشتتتتیم ا  این الگو استتتتتفتاده    میرواهیمو یتا وقتی  

 restoreک ش ک دن ستتتیستتتتم آن را  مبالا ک د و بع  ا   Storeو   load  توانمیرا   کامن هاکه   ت تیباینبه)

ریزدانه   یکامن هاپیچی ه را با استتفاده ا    اصتطال بهیک ستیستتم رییی بزرگ و   توانمیهم چنین   (..کنیم

 و ابت ایی ساده سار .

 

Proxy  -    بستتتتتته بته نوعProxy  مبالا متفتاوتی دارد    یکتارب دهتا  Lazy Initialization (Virtual Proxy), 

Access Control (Protection Proxy), Logging (logging Proxy), Local execution of Remote 

Service (remote Proxy  و یتاdismiss   کنت یناک دن آبجکت  وقتی کستتتتی ا  آن استتتتتفتاده (Smart 

Reference) 
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Mediator –   جاهایی کهCoupling   یاد هستتت  و تغیی ات بستتتیار ستتتخ  هستتت , وقتی    هاکالسبین 

این کتار را   میتوانیناوابستتتتتته استتتت  و   هتاکتامپوننت کنیم امتا بته بقیته    reuseا  یتک کتامپوننت     میرواهیم

انجتا  دهیم )چون بعت  ا  تیقق این الگو هاکتاران ا  یکت یگ  رب  نت ارنت  و فقط ا  ط یق اینت فیس میتانجی بتا  

انجتا  دهیم )بتا تع ی   Extension  میرواهیم.( جتاهتایی کته رفتتار تعتامیی  یتاد هستتتت  و هم ارتبتاط دارنت 

 یتاد استتتت  و بتاعتث    هتاآبجکت جتاهتایی کته ارتبتاطتات بین    رفتتار جت یت  تع ی  ک د(. توانمیمیتانجی جت یت   

Shotgun Surgery  شودمی. 

 

فاوت و مجزایی دارن  و شتتتباه  و ه ف و موارد استتتتفاده مت ه ک ا الگو    3گف  این    توانمی  :مقایستتته

 .شودنایتفاوت راصی دی ه 

 م تبط  الگوهای

Command  

ارتباطی بین  یهاراهارتباط دارد  ی ا    Chain of responsibility, Mediator, Observerاین الگو با  -1

Receiver    وSender    بتتا    کنتت میایجتتاد   Chain of responsibility  مبالا رود    یهتتاتفتتاوتامتتا 

کتامنت  ارتبتاط   مبالا تتا یکی بته آن جوا  دهت , یتا    کنت میدررواستتتت  در یتک  نجی ه داینتامیتک ح کت   

Invoker   وReceiver    یا    کن میکار   ط فهیک  صتتورتبهبا هم    هاآنرا قطع ک ده ولیObserver    ا

 .ده میها این کار را انجا   Receiverش ن  Unsubscribeیا   Subscribeط یق 

  صتتورتبهباشتت , یا رود دررواستت     Command  توان میهن ل  ها   Chain of Responsibilityدر  -2

Command   در جا و   توانمیباشت  در این صتورتContext   مشتخ  مناستب دستتورات متفاوت را

 اج ا ک د.

اطالعات    Mementoاستفاده ک د که    Undo  سا یپیادهب ای    توانمی  Commandو    Mementoا    -3

 . ده  میانجا     این کاردستورات و عاییات ال   را ب ای    Commandو    کن میرا با گ دانی    Stateو  
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4- Prototype  ا   ییهایکپب ای  توان میCommand .ب ای هیستوری دستورات استفاده شود 

چون عاییتات مختی  را ب  روی در ن   گ ف   Commandا    ق رتانت ت را نستتتتخته   Visitor  توانمی -5

 .کن میمتفاوت اج ا  هاکالسی هاآبجک 

 ک د. پشتیبانیهای پیچی ه  Commandاستفاده ک د تا ا   Compositeا  الگوی  توانمی -6

بتتا   هتتاآبجکتت متفتتاوت دارنتت  امتتا    یهتتاهتت ف  Strategyو هم    Commandگفتت  هم    توانمی -7 را 

 .کنن میمختی  پارامت یزه  رفتارهای

 نوش . Singleton صورتبهها را در این الگو  Invoker توانمی -8

 

Proxy  

1- Proxy    در واقع یتتکWrapper    بتتا هاتتان اینت فیس هستتتتت  امتتاAdapter   اینت فیس متفتتاوت و

Decorator  ب ای آبجک   بهبودیافتهدر واقع اینت فیسWrap . ش ه اس 

انجا     رودرودیبهرا   ستا یناونه  2و ه    ان ک ده  Wrapرا  Entityیک    2در واقع ه    Façadeمانن    -2

 .دهن می

 

Mediator  

 ب ای این الگو نیز صادق اس . Commandم تبط با الگوی  الگوهایمورد او  ب ای  -1

2- Facade    وMediator    ارتبتتاطتتات واقع  متت ی یتت     Tightly Coupled  هتتایکالسدر  ,  کنتت  میرا 

Mediator   و   کن میم کزی کنت      صتتورتبهارتباطات راFacade    ستتاده شتت ه ا    اینت فیسنیز یک

  Facadeدر   هاآبجک استت ,    رب بی  Facade  ا  وجود  ی ستتیستتتم,  کن میتع ی     ی ستتیستتتم

 ارتباط داشته باشن . ااا یمستق توان می

را ب ای   2ه     توانمیرییی کم استت  در رییی ا  موارد   تق یباا   Mediatorو   Observerبین   تفاوت -3

هستت     Observerکه ب  مبنای   Mediatorای ا   ستتا یپیادهک د حتی   ستتا یپیاده Contextیک  
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یکی ا  ط یق میتانجی    کننت میرا مت ی یت     هتاآبجکت ارتبتاطتات بین    2هم وجود دارد, در واقع ه   

 دیگ ی باش .  ی دس که ماکن اس  یک آبجک   Subscriptionم کزی و دیگ ی ا  ط یق 

 

  تع ی  نیوه ارتباطی ج ی   2ه    Commandو  Mediatorموارد م تبط ذک  شت  و وااتح است  که    :مقایسته

 .دهن میو پذی ن ه در ارتیارمان ق ار  کنن هارسا بین 

 مزایا معایب

Command  

 , این مزی  اس .رودمیا  بین  Invokerو  Receiverارتباط بین  -1

 های ج ی  راح  اس , این مزی  اس . Command ک دنااافه -2

 پشتیبانی ک د, این مزی  اس . توانمی Compositeهای  Commandا   -3

 , این مزی  اس .کار ک دبا آن  هاآبجک مانن   توانمیو  شون میدستورات مانا  -4

مانن  آبجک  رفتار کنیم س بار   هاآنتا با    میزیریمچون داریم اطالعات دستورات را در حاف ه اصیی   -5

 , این عیب اس .شودمیحاف ه  یاد 

 

Proxy 

 که این مزی  اس . کن میااافه  indirectionیک لو   -1

آن را   شتتتتودنایاستتتتتفتاده ک د تتا  متانی کته ا  آبجکت  استتتتتفتاده   Smart referenceا    توانمی -2

Dispose . ک د, این مزی  اس 

که ال   نیستتت  آبجک  اصتتتیی را به حاف ه    انیاستتتتفاده ک د و تا  م Virtual Proxyا    توانمی -3

 نیاورد, این مزی  اس .

 کالین  ا  این که آبجک  اصیی در فضای آدرس دیگ ی اس  رب  ن ارد, این مزی  اس . -4
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Mediator 

  ا  نیوه کتار آبجکت  میتانجی رب  نت ارد, این مزیت   هتاآنو    کنت میارتبتاط بین هاکتاران را انتزاعی   -1

 اس .

 , این مزی  اس .رودمیا  بین  تق یباا و  شودمی غی مستقیموابستگی بین هاکاران  -2

3- Subclassing    و فقط ا  ط یق    شودمیمی ودSubclassing    رودMediator  رفتار را تغیی    توانمی

 داد. این مزی  اس .

 . این عیب اس .شودمی Mediatorکنت   م کزی باعث پیچی گی کالس رود  -4

5- Mediator  عنوانبه توانمیرا Single Point of Failure . در ن   گ ف  که این عیب اس 

 شود, این عیب اس . God Classباعث ایجاد  توان می -6

 

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

 جعیی شیء

Command –  ی هاآبجک کالس وCommand . در جه  تیقق این الگو تولی  ش ه اس  و جعیی اس 

 

Proxy -  آبجک  و کالسProxy . در قیا و مسلیه نیس  و ب ای تیقق الگو تولی  ش ه و جعیی اس 

 

Mediator  –    رود کالسMediator    بتا   هتاکالسب ای ستتتتامتانت هی ارتبتاط تولیت  شتتتت ه و قبتل ا  آن ارتبتاط

 مستقیم بوده پس جعیی اس . یک یگ 

 

 .ان ک دهجعیی تولی   شیء 3ه   :مقایسه
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 هادغ غهج اسا ی  

Command  –    ا  عاییتات هتا را ا     ه کت ا گفت    توانمی  تق یبتاا این الگوInvoker    انجتا    وظیفته  جت ا ک ده و

هستتت  تولی    Commandی متخصتتت  ب ای عاییات که هاان  هاآبجک ستتتپ ده و  Invokerبه    آن را فقط

. هم چنین این عاییتات هتا اطالعی ا  این کته عاییتات را روی کت ا   هتادغت غتهک ده. این یعنی جت استتتتا ی  

 , ن ارن .ده میانجا   کنن هدریاف 

 

Proxy  -    ف عی را مجبور  اصتتیی و بجک   آاما   ده نایاین الگو تغیی ی در کار اصتتیی آبجک  اصتتیی انجا

 تا اینت فیس سطح باالی مشت   را میقق سا ن . کن می

 

Mediator –  کار ارتباطی بین هاکاران را در دستت  گ فته و آن را ا  کار اصتتیی که هاکاران انجا     واتتو به

 .کن میج ا  ده می

 

را انجتا    این کتارنیز تتا حت  روبی    Commandگوی این کتار را انجتا  داده, ال  روبیبته  Mediator  :مقتایستتتته

کاری ب ای  Proxyولی  ,  کنت می  Decoupledرا    Invokerو   Receiver, عالوه ب  این که ارتبتاط بین ده می

 .ده نایانجا   هادغ غهج اسا ی 

 سا یپیاده

Command –   ی م بوطه به کامن  را داراست  مبل  مت هابا استتفاده ا  یک اینت فیس کهExecute, Log, 

Undo   ... آن  ی ا   هتاآبجکت  توانمیو(Command)  بته    راحتیبتهستتتتارت  کتهInvoker   داد کته آن را اج ا

ق ار داد تتا عاییتات را روی   Receiverیتک آبجکت     توانمی Commandا   هتاکالسدر ابن  ی  کنت . هم چنین 

را Main Command و  on Start, on Finishمبتل    یییت هتایف. هم چنین  (Association)آن اج ا کننت   
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که نا  آن پی اس  قبل و   طورهاانعاومی ا  آن استفاده ک د که   صورتبهگذاش  و   Invokerدر   توانمی

 .شون میدر صورت وجود اج ا  Main Commandبع  ا  

 

Proxy  - نوع    بهباتوجهکه بارها اشتتاره شتت     طورهاانProxy  مبالا متفاوتی داشتت   ستتا یپیاده  توان می 

عالوه ب  میقق ک دن اینت فیس ستتطح باالی یکستتان قبل و بع  ا  دستتت ستتی به آن بای    Loggingب ای 

Logging   یه و کالین  به آبجک  اصتتیی را در این م ح  یهایدستتت ستت  مبالا   توانمیرا انجا  داد. هم چنین

 ها بای  اینت فیس یکسان با آبجک  اصیی داشته باشن . Proxyانجا  داد. تاا   Proxy توسط

 

Mediator –    می دهیمهاکار را به آن پاس    یهاناونهیم و ستا می  ا  آبجک  میانجی  یاناونهوقتی داریم  

 یا هیچیپ ستا یپیاده.  میدهیمهاکار پاس   هایکالسدر واقع رود کالس میانجی را به   Constructorدر 

 Godبه    شتت نتب یلن ارد اما بای  در ن   داشتت  که یک میانجی را ستتخ  و بزرگ نکنیم چون پتانستتیل  

Class .را دارد 

 

 ستتتتتا یپیتادهدر یتک حت  پیچیت گی دارنت  و ب ای    Commandو    Proxyگفت     توانمیبته ن      :مقتایستتتتته

Mediator به  ش نتب یلبای  ا   باش می ت  هیچیپبقیه  که مق اری نسب  بهGod Class .جیوگی ی ک د 
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 Mediatorو    Command, Proxyالگوی   3برای    GRASPبررسی الگوهای  

Information Expert 

Command  –    داده رفتتار ب ای    یهتاکپستتتتو در این الگوInvoker, Receiver    وCommand  روبیبته  

فقط اطالعات اینت فیس کامن  و اطالعات م بوط به شتتت وع  Invokerستتتارته شتتت ه استتت . درواقع ب ای  

Command    ,را داردReceiver   الجیکی کته ق ار استتتت  اج ا کنت  را  بیزینساطالعتات و عاییتات م بوطته بته

 رعای  ش ه اس . روبیبهدارد و هم چنین کامن  هم به هاین صورت اس  پس 

 

Proxy  - نوع    بهباتوجهProxy  پستتتین و پیشتتتین ه  عاییات با آبجک  اصتتتیی در این آبجک  انجا    یکارها

در کالس   Loosely Coupled  صتتتورتبههستتت  یا    Proxyکه اطالعات م بوط به آن یا در کالس   شتتتودمی

ار . پس کپستو  داده رفتکن میم بوط به وظیفه رودش هست  که فقط این کالس ا  اینت فیس آن استتفاده 

و   ن ستتا می  ف عی ه  دو یک اینت فیس را میققآبجک  اصتتیی و   2چ ا که ه     شتتودمیرعای     روبیبه

Proxy  یک  صورتبهWrapper  و داده رفتار مخصوص به رود را در کپسو  رود دارد. کن میعال 

 

Mediator –  متخصت  این کار که ج ا شت ه و به آبچک  هاآنرفتار ب ای ارتباط بین هاکاران ا    کها آنجایی  

این الگو رعای  ش ه اس . هم چنین   روبیبهب ای هاکاران پس    شودمیاست  ستپ ده   Mediatorهاان  

Mediator   ستت  و داده رفتار مخصتتوص به رود را دارد پس این الگو را هاآبجک رود متخصتت  ارتباطات بین

 رعای  ک ده.

Creator 

Command –    بین    رابطه  که مشتتتخ  استتت     طورهااندر این الگوCommand  وReceiver   و هم چنین

  کن میدومی کار   یهاسیستت وبه این صتتورت هستت  که اولی دارد با   Commandو   Invokerرابطه بین  
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  5در واقع شت ط    ده میرا انجا    این کاراما چون پیک بن     4باشت  یعنی شت ط   Creationپس بای  مستلو   

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

 

Proxy  -   صتتتتورتبتهدر این الگو جون در واقع رابطته بین آبجکت  اصتتتتیی و آبجکت  جتایگزین  Aggregation 

ب ق ار باشت  و آبجک  ف عی مستلو  تولی  آبجک  اصتیی باشت  اما پیک ن  در واقع   2هست  پس بای  شت ط  

که آبجک  ف عی این کار   Virtual Proxy   ا یغبهیعنی این الگو نقض شت ه است  )  ده میرا انجا    این کار

 .(ده میرا انجا  

 

Mediator –  کالین  یا پیک بن  دارد کالس   کها آنجاییMediator پس الگو در واقع با شتتتت ط   ستتتتا درا می

هاکاران کار   هایکالس  یهاسیستت ودارد با   Mediatorپنجم هستت  که این اشتتتباه استت   ی ا در واقع  

 یعنی ش ط چهار . پس این الگو نقض ش ه اس . کن یم

Coupling 

Command  –    ارتبتتاط مستتتتتقیم بین الگو در واقع  این  هم چنین   ا  بین رفتتته  Receiverو    Invokerدر 

Invoker    فقط در ستتتتطح انتزاعی و ا  ط یق اینت فیس بتاCommand    پس   کنت میکتارCoupling    پتایینی

و هم چنین پیک بن  نیز با   کنن میکار   Receiverیک   Concrete  هایسکالها با   Command  هنو دارد اما 

 .کن میکار  Concreteدر سطح  هاکالساین  3ه  

 

Proxy – یو آبجک  ف ع   ستتا دن یرا میققا  سینت فیا  کی  یو ف ع  یالگو چون ه  دو آبجک  اصتتی نیدر ا  

 ن یدارد. کال  ینییپا Coupling ن ارد  یو ارتباط به دارل آبجک  اصتی  کن یعال م Wrapper کیصتورت  به

  .یف ع ایاس   یکه اصی فها یو نا کن یکار م سینت فیا نیبا ا زین
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Mediator –  بین هاکاران ا  بین رفته و هاکاران فقط    ن مبیهم اشتاره شت ه ارتباطات   قبالا که    طورهاان

ن با هاکاران در ولی ب عکس میانجی ب ای کار ک د  کنن میو با آن کار   شتتناستتن یماینت فیس میانجی را 

گف  در ستتطح هاکاران و ارتباطات آن به    توانمی.  ده میرا انجا    این کار  Concreteی  هاآبجک واقع با 

 ا ب عکس ری .میانجی این الگو رعای  ش ه ام

Cohesion 

Command –     روبی   تق یباا   تأثی که   شتویممیمتوجه    ی ب ای این الگوگافزایش چستبن با رجوع به قستا

 .شودمی Cohesionگف  باعث افزایش  توانمیب ای این شار  دارد و 

 

Proxy  -    یادی ب ای این   تأثی که    شتتویممیمتوجه    افزایش چستتبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستتا 

 باالیی ب روردار اس . Cohesionا   تق یباا ن ارد و  Graspالگوی 

 

Mediator –     یادی ب ای  تأثی که    شتتویممیه  متوج  افزایش چستتبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستتا 

 .سا دمیقق میدارد و آن را  Graspاین الگوی 

Controller 

Command –   این الگو در واقع کتارچ رتانی نت ارد وController هم چنین هاتان کالینت , پیک بنت ی را نت ارد .

 .ده میانجا  

 

Proxy  -  توانمی  Proxy    کتارچ رتان در ن   گفت   ی ا ا  کالینت    عنوانبتهرا در انواع مختی  پ اکستتتتی

 .گ دان یب مو جوا  را  ده میرا به آبجک  اصیی انتقا   هادررواس 
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Mediator  –    کالسMediator   در واقع وظیفته کتارچ رتانی را دارد  ی ا کته ارتبتاطتات میتان هاکتاران را اداره

 اس . Controllerدر واقع  کن می

Polymorphism 

Command  –    این الگو بتا داشتتتتتن فوق کالس ب ایCommand     هتایکالسهتا و اج ای متفتاوت ا   ی 

 .کن می  ایرفتار متفاوتی دارن  این الگو را رع نوع کالس,متفاوت که ب  اساس 

 

Proxy  -   این الگو با داشتن اینت فیس مشت   ب ای آبجک  اصیی و ف عی و بسته به نوعProxy   دستورات

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

 

Mediator  –    یگ هتا میتانجی    توانمی  کنت میدر واقع چون در این الگو هاکتاران بتا اینت فیس میتانجی کتار  

 داش . classیا  typeاین الگو را رعای  ک د یعنی رفتار متفاوت ب  اساس  راحتیبهمتفاوت ایجاد ک د و 

Indirection 

Command –  بین  م تبط گفته شتت  ارتباط مستتتقیم   الگوهایکه در بیث    طورهاانInvoker   وReceiver  

در ه    Invokerآن هم ا  ط یق اینت فیس آن توستتط    Commandدر این الگو شتتکستتته شتت ه و ا  ط یق  

و   Receiverو   Invokerک دن ارتباط بین    غی مستتقیمو این یعنی   شتودمی  Execute مان که ال   هست   

بتتاال  هتتاآنارتبتتاط   اینت فیس ستتتتطح  ا  ط یق    Commandولی رود  .  Commandکالس    یا  ط یق  اگ  

ستتتتطح پتایین   هتایکالس)در حتا  حتااتتتت  بتا    شتتتتودمیرییی عتالی   ک دیمکتار   Receiverاینت فیس بتا  

Receiver ). اس 
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Proxy  -   یک ستطح ج ی ی ا    ک دنااتافهاین الگو باIndirection   شتودمیبستته به نوع پ اکستی باعث  

 دست سی ن اشته باش . مستقیم به آبجک  اصیی صورتبهکه کالین  

 

Mediator –    ا  این کالس در واقع یک ستطییIndirection   و هاکاران دیگ    کن میرا به ستیستتم ااتافه

 . دیگیما  ط یق کالس میانجی انجا   هاآنو در واقع رفتار تعامیی  کنن ینابا یک یگ  کار 

 

Pure Fabrication 

Command – ی جعیی گفتته شتتتت  در واقع این الگو کالس هتاآبجکت کته در بیتث    طورهاتانCommand  را

 د.سا می که در مسلیه نیس 

 

Proxy  - ی جعیی گفته شتتتت  این الگو ب ای ج استتتتا ی آبجک  اصتتتتیی ا  هاآبجک که در بیث    طورهاان

 .سا درا میرا که در فضای مسلیه نیس   Proxyکالین  آبجک  

 

Mediator  – ی جعیی گفته ش  این الگو در واقع ب ای سامان هی ارتباطات هاآبجک که در بیث    طورهاان

 .سا درا می Mediatorبین هاکاران آبجک  

Protected Variations 

Command –  ی گفته شتتت  چون ارتباط بین  تغیی پذی که در بیث    طورهاانInvoker   وReceiver    ا  ط یق

و در ستتتتطح انتزاعی کتار   انت ک دهکت ا  کتامنت  را اج ا    دانت ینا  هتاآنو    بتاشتتتت می  Commandاینت فیس  

ها ا  اینت فیس   Receiver  کهیدرصتورتگف  که تغیی ات منتشت  شتون ه ن اریم اما   توانمیدر واقع    کنن می

نیز تغیی  کنت   ی ا در ستتتتطح    هتاآنهتای  Commandبتایت    هتاآنستتتتطح بتاالیی استتتتتفتاده نکننت  بتا تغیی ات  
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Concrete    تغیی ات    .کننتت میکتتار ا   بتتایتت   پیک بنتت   انواع    Receiverو    Invokerهم چنین   هتتایکالسو 

Command  باش . بارب 

 

Proxy  - ی گفته شت  ارتباط بین آبجک  اصتیی و ف عی که در ارتیار کالین  تغیی پذی که در بیث    طورهاان

و حتی   ک ا چیهستت  و با تغیی  در آبجک  اصتتیی یا ف عی  هاآناینت فیس   گذاشتتته شتت ه فقط در ستتطح

چه رب  است  و تغیی ات منتشت  شتون ه   هاآنکه دارل    دان یناو   شتودنایمطیع    هاآنکالین  ا  تغیی ات  

 فقط کالین  بای  ا  اینت فیس پ اکسی بارب  باش . ن اریم.

 

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

 Mediatorدر واقع تغیی ات منتشتت  شتتون ه ن اریم ولی ب عکس ه    کن میکار  Mediatorاینت فیس کالس  

دچار تغیی   Mediatorکالس   هاآنو در صتتتتورت تغیی    کن میهاکتاران کار  Concrete  هایکالسدر واقع با 

 .شودمی
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 Visitorو   State, Strategy  الگوهایمقایسه  

 

 نوع -دسته  

 

State  –    تخصتتتتی    دغت غته  رفتتاری بیشتتتتت     الگوهتای. بتاشتتتت میرفتتاری    الگوهتایاین الگو در درستتتتتته

به آبجک  و   هاریکوئستت رفتار در یک آبجک  یا تفویض ک دن   ستتا یکپستتوله, یا هاآبجک به    هامستتلولی 

 را دارد. Cohesionو باالب دن  Coupling ک دنکمدر  مان اج ا با  اهآبجک م ی ی  بهت  تعامل 

 

Strategy -    تخصتتتتی     دغ غه  رفتاری بیشتتتتت     الگوهای.  باشتتتت میرفتاری   الگوهایاین الگو در درستتتتته

به آبجک  و   هاریکوئستت رفتار در یک آبجک  یا تفویض ک دن   ستتا یکپستتوله, یا هاآبجک به    هامستتلولی 

 را دارد. Cohesionو باالب دن  Coupling ک دنکمدر  مان اج ا با  هاآبجک م ی ی  بهت  تعامل 

 

Visitor  -    تخصتتتتی    دغت غته  رفتتاری بیشتتتتت    الگوهتای.  بتاشتتتت میرفتتاری    الگوهتایاین الگو در درستتتتتته

به آبجک  و   هاریکوئستت دن رفتار در یک آبجک  یا تفویض ک   ستتا یکپستتوله, یا هاآبجک به    هامستتلولی 

 را دارد. Cohesionو باالب دن  Coupling ک دنکمدر  مان اج ا با  هاآبجک م ی ی  بهت  تعامل 

 

 یکسانی دارن . یهافهیوظو دغ غه و  باش میرفتاری  الگوهایالگو جزو دسته  3ه  : مقایسه
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 ه ف

State  –    بتا تغیی     رودمیاین الگو ب ای تغیی  رفتتار یتک آبجکت  در  متان اج ا بته کتار(State     هاتاننت .)داریی

 هایکالساین الگو رفتار وابسته به حال  را در    آن اس  که انگار یک آبجک  کالس رود را تغیی  داده اس .

و ا  ط یق یکی ا  این   Delegationتا ا  ط یق    ستتا دیمجبور مو آبجک  اصتتیی را    ستتا دیمStateج ای  

 .(.شودمی)در ادامه توایح داده  کار را انجا  ده  هاکالس

 

Strategy  -    تتا بته نیوی قتابتل    ستتتتا دمی هتاآبجکت را درون    رفتتارهتاا     یامجاوعتهاین الگوInterchange  

ناونه ا  این  Aggregation  صتتورتبه Contextاصتتیی شتتون . در واقع این آبجک     نه  ی م  آبجک شتت ن در  

 ستتتتا یپیتادهداریم تتا ب ای   هتاتمیالگورا     یامجاوعتهدر واقع    ب ای انجتا  رفتتار دارد.  Strategyی  هتاآبجکت 

 متفاوت ب  اساس ش ایط استفاده ک د. یهاتمیالگورا   مت ها

 

Visitor  –  سارتاری ا  اشیا(   ی که موجود هس هایکالسرفتار ج ی  را به  تا    کن می  این الگو به ما کاک(

ق ار   هتاآنیی کته ب  روی  هتاآبجکت را ا    هتاتمیالگوررا تغیی  بت هیم. یعنی  هتاآنااتتتتافته کنیم بت ون اینکته کت   

 .میکنیماس  اج ا شود ج ا 

 

متفاوت است  و اولی ب ای ج استا ی رفتار وابستته   Strategyو   Stateبا این که ه ف دو الگوی   :مقایسته

و   Stateلگوی  گفت  ا  توانمیو دومی ب ای تغیی  الگوریتم در  متان اج ا استتتتت ,    Contextبته حتالت  ا   

Strategy    یهیوسبهدر واقع دارن  تغیی  رفتار یک آبجک  در  مان اج ا را  Delegation    و ا  راهAggregation 

ا  هم ج ا و مستقل   کامالا   Strategyی  هاآبجک در واقع این    Strategyتفاوت که در  با این  دهن میانجا   

یی که هاآبجک رفتار ج ی  به  نیز در واقع  Visitor. الگوی  نباشتتتت   گونهنیا  توان می Stateهستتتتتن  اما در  

 .کن میموجود هس  ااافه 
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 حو ه

State –  و ا  ط یق  و در  مان اج ا باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

Strategy -  و در  مان اج ا و ا  ط یق  باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

Visitor -  و ا  ط یق  و در  مان اج ا باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

 

 .یابن میتیقق  delegationه  سه الگو در  مان اج ا و ا  ط یق : مقایسه

 کاهش وابستگی

State  –   با اعاا  این الگوCoupling   الگوریتم و کالس که مستتتقیم بینContext  رود میهستت  ا  بین  ,

  ط یق  کت ا  حتالت  را در رود دارد و فقط ا  دانت یناکته بعت  ا  اعاتا  الگو دیگ  کالس  مینته    ت تیتباینبته

 هتایکالسدرون    توانمی, هم چنین  دهت میاینت فیس یتا فوق کالس انتزاعی آن عاییتات هتا را انجتا   

State    در واقعBack reference    آبجکت بته  Context     نت اشتتتتت  )ب ای تغییState    ال     یکت یگ هتا بته

یتا پیک بنت  بتایت    ثتالتث. فقط و فقط در اینجتا   یت آیمپتایین    شتتتت تبته  Couplingو در این حتالت    (شتتتتودمی

 بشناس . ا ب ای پیک بن یر هاحال  Concrete هایکالس

 

Strategy -     این الگو نیز ماننState    در واقع ارتباط مستتتتقیم بین الگوریتم و کالسContext  ا  بین رفته و

  توانمی( و Context)توستط    دشتومیاستتفاده   Strategy هایکالسفقط ا  ط یق اینت فیس ستطح باالی  

را ب ای پیک بنت ی   Concrete  هتایکالسکای دارد ولی ا  ط فی کالینت  بتایت  تاتا     Couplingگفت  کته  

 ببین .

 

Visitor  –  ی  هتاآبجکت   کتها آنجتاییElement    در واقع بتا اینت فیسVisitor    و تغیی ات در آن بته    کنت یمکتار

ی  ها آبجک بستتیار پایین هستت . اما وقتی   Coupling, در اینجا  شتتودنایمنتشتت    Element  هایکالس



41 

 

Visitor    به حال  دارییConcrete Element    در سطح   هاآندستت ستی داشتته باشت  و ارتباط   توان میها

وجود دارد و تغیی ات در   Couplingدر اینجا  انتزاعی نیست  چون ال   است  بعضتی ا  عاییات ها را اج ا کن 

Element    ها بهVisitor    ب ای   توانمی)  شتودمیمنتشتElement    ها هم ستارتار مشتخ  در ن   گ ف

ی مت هاب ای   Visitorنیز در اینت فیس تع ی  شتتتود و در اینت فیس    مت هادیگ    Acceptیعنی عالوه ب  مت  

Visit   ا  این اینت فیس استتفاده ک د تاCoupling   پیک بن  نیز فقط ا  ط یق    ح  ماکن ب ست .(.  نیت نییپابه

  Visit  اصتتتطال بهپایین هستتت , اما ب ای پیک بن ی و  Couplingپس    کن میها کار   Elementاینت فیس با  

 هس  و مانا نیس .(.   Dependencyدی  داشته باش  )این دی     Visitorک دن ال   هس  به انواع مختی   

 

پایینی دارن  مگ   Couplingگف  که    توانمی  Strategyو   Stateمشتتتابه   تق یباا ب ای دو الگوی  :  مقایستتته

بشتناست ,   Contextرا عالوه ب    هاآنکه بای     Strategyیا   Stateمج د    هایکالسو   Clientوابستتگی بین 

پایینی دارد  Couplingو   باشت میارتباط ا  ط یق اینت فیس  Visitorها به    Elementا  ط ف   Visitorاما در  

تا ح ی به هم   شتتتودمیها استتت  و باعث    Concrete Elementارتباط با    Visitorاما ب عکس ا  ستتتا   

Coupled هم چنین پیک بن  در این الگو ا  ط یق اینت فیس با باشن , Element  کن میها کار. 

 

 افزایش چسبن گی

State –    بتا اعاتا  این الگو چنت  کتارگی بودنContext   مختی  در آن بود کم شتتتت ه و  یهتاتمیالگور قبالا کته

فقط   State  هایکالسمتخصت  نوشتته شت ه است , این باعث شت ه که    هایکالسدر   رفتارهاو   هاتمیالگور

بستتتتیار    ت تیباینبهنیز ا  چن کارگی بودن آن کم شتتتتود    Contextیک وظیفه داشتتتتته باشتتتت  و هم چنین 

Cohesive  . هم چنین    شتتت ه استتتSwitch Statement   و رفتار وابستتتته به    رودمیهای طوالنی ا  بین

 .شودمیمیقق  الگوحال  با این 
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Strategy -    این الگو نیز مانن  الگویState   نیزCohesive  . درستت  استت  که ه ف دو الگو    شتت ه استت

توستتتط عبارات شتتت طی    Contextقبل ا  اعاا  الگو درون   هاتمیالگورا    یارانوادهمتفاوت استتت  اما چون  

شتت ه و در   ستتا یپیاده Strategy  هایکالسدر   هاتمیالگور, بع  ا  اعاا  الگو این  شتت یمطوالنی تعیین 

گفت  تتک کتارگی روی این   توانمیعویض شتتتتونت , پس  ت  تواننت یمداده شتتتتت ه و    Context متان اج ا بته  

 .رعای  ش ه روبیبه Strategy هایکالس

 

Visitor  –    هتایکالسبتا اعاتا  این الگو در واقع عاییتات هتایی کته در  Element   بوده جت ا شتتتتت ه و در

منستتجم باشتت  و   هاکالسق ار گ فته استت  و باعث شتت ه این   Concrete Visitorی متخصتت   هاآبجک 

 باالیی دارد. Cohesionکم ش ه و منسجم باشن . پس  Element هایکالسچن کارگی ا  

 

, در واقع ه  ان شت هباالیی دارن  یا باعث افزایش آن    Cohesion  یبه صتورت ه ک ا ه  سته الگو  :  مقایسته

)در الگوی    Elementو  (  Strategyو    State)دو الگوی    Context  هتایکالسبتا کتاهش چنت کتارگی در    3

Visitor  )  باعث افزایشCohesion  ی متخص  اج ای الگوریتم و رفتار هاآبجک و هم چنین با تولی     ان ش ه

 .ان ش ه Cohesionباعث افزایش 

OCP 

State  –  در این الگو در واقع چون رفتار ا  کالسContext  صتتتتورتبهج ا شتتتت ه و  State   به آنDelegate  

با  رفتارو این  آم ه استتت (  Aggregated  صتتتورتبه Contextدرون یک    State)بهت  استتت  بگوییم  شتتت ه 

کس ب ای این اصتل رعای  شت ه ولی ب ع   دیپذیمانجا     Stateاستتفاده ا  اینت فیس یا کالس ستطح باالی  

را  Contextتب یل شتتود( نیا  هستت  تا کالس دیگ    Stateبع  ا  انجا  کاری به   مبالا ها ) Stateارتباط بین  

این   توان می)  استتت   OCPداشتتتته باشتتت  و حال  داریی آن را تغیی  ده  این نقض   Concrete  صتتتورتبه

 .قابیی  را ن اش (
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Strategy -    رود کالس در این الگو نیز چونContext صتتتتورتبهرا   هاتمیالگور  Aggregate    شتتتت ه دریاف

 Contextبه کالس   هاآنو تغیی ات در   کن میاج ا    هاآنرا ا  ط یق اینت فیس ستتتتطح باالی   هاآنو   کن می

ها بارب    Strategyولی فقط پیک بن  بای  ا  انواع    این اصتل رعای  شت ه است .  روبیبه  شتودنایمنتشت   

 واسپاری کن . Contextرا به  هاآنباش  و بتوان  

 

Visitor  – هایکالسچن گانه ا    رفتارهایاشتتتاره شتتت  چون    قبالا که   طورهاان  Element   ج ا شتتت ه و در

با آن  Visitorها در واقع ا  ط یق اینت فیس    Elementو این  ق ار گ فته است   Visitorی متخصت   هاآبجک 

یعنی این اصتتتتل رعای  شتتتت ه اما چون    شتتتتودنایمنتقل    Elementها به    Visitorتغیی ات در   کن میکار 

Visitor     هتا ب ای انجتا  عاییتات هتای رتاص هElement    ی  هتاآبجکت دیت  مستتتتتقیم بتهConcrete   دارد

 ها رواه  ش  که این نقض این اصل اس . Visitorباعث تغیی  در  هاآنتغیی ات در 

 

  درن  گ فتنب ون   Stateاین اصتل رعای  شت ه, در   روبیبه  Strategyکه گفته شت  در   طورهاان:  مقایسته

کته در بتاال گفتته   طورهاتان Visitorرعتایت  شتتتت ه, امتا در   روبیبتههتا ب ای تغیی  حتالت  نیز  Stateارتبتاط بین 

ارتباط   یستتتونیاگف     توانمی  شتتتودمیها   Visitorها باعث تغیی ات در   Elementشتتت  چون تغیی ات در 

 .شودمیباعث نقض ش ن این اصل 

LSP 

State  –  هایکالسب ق ار است  چون  ی   کامالا  State جایگزین    توان می  راحتیبهSuper class  ن شتون  و آ

Context فقط پیک بن  بای  انواع مختی  آن را ب ای پیک بن ی یا     چیزی رب  داشتتتتته باشتتتت .نیا  نیستتتت  ا

  آبجکت بته   Back referenceدر واقع  State هتایکالسدرون    توانمیبتا پیک بنت ی بشتتتتنتاستتتت . هاچنین 

Context   ب ای تغیی(  داشState  شودمیال    یک یگ ها به.) 
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Strategy -   هایکالسب ق ار استتت  چون  ی    کامالا Strategy  پ ر رود استتتتفاده شتتتون     جایبه  توانن یم

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

 

Visitor  –    ب ایVisitor    ب ق ار اس   ی ا ا  اینت فیس سطح باال یا ا     کامالا هاsuper class   کن میاستفاده  

هتا نیز ب ق ار   Elementو هم چنین این مورد ب ای  ب ق ار استتتت    is-aابطته متاننت  دو الگوی بتاال ر  ینوعبتهو  

 اس  پس این اصل ب ق ار اس .

 

 .سا ن ب ق ار میالگو این اصل را  3ه  : مقایسه

 

DIP 

State  – اشتاره شت  ارتباط بین    ت قبلکه   طورهاانContext  وState   است  و این   هاآنا  ط یق اینت فیس

ها به یک یگ  بع  یا قبل ا  انجا  عاییاتی در واقع  State, اما وقتی ال   است  ب ای تغیی  اصتل ب ق ار است 

داریم را به    Contextکه ا    Concreteرا عوض کنیم پس ال   است  کالس  Contextدر آبجک     Stateفیی  

State  پاس دهیم و این نقضDIP  را ن اش (این قابیی   توانمی) اس. 

 

Strategy  -  هتایکالسارتبتاط بین   کتها آنجتایی  Context    وStrategy   فقط ا  ط یق اینت فیس آن استتتت  و

Context    در واقع    شودنایو تغیی ات به آن منتش     کن میک ا  را دارد اج ا    دان ینادر واقعDIP روبیبه  

 رعای  ش ه اس .

 

Visitor  – ی  هاآبجک   کها آنجاییگفته شتتت    ت پیشکه   طورهاانElement   ها با اینت فیس ستتتطح باالی

Visitor   هستتتن     رب یبو ا  تغیی ات آن   کنن میکارDIP  ب ق ار استت  اما ا  ط فVisitor    ها بهElement  

 Concrete  هایکالسرفتار مخصتتتوص به رود را داشتتتته باشتتت  ارتباط ا  ط یق    توان می ه ک ا ها چون  



45 

 

 Concreteامتا بتایت  انواع   کنت میکتار    هتاالانت پیک بنت  نیز بتا اینت فیس    استتتت .  DIPاین نقض    هستتتت  و

Visitor . ها را بشناس  و در سطح پایین با آن کار کن 

 

به    الگوهااگ  تغیی ات  Stateاصتل رعای  شت ه است , در الگوی  این    روبیبه Strategyدر الگوی  :  مقایسته

ن اشتتته   Contextستتطح پایین    هایکالسها به    Stateیک یگ  را در ن   نگی یم و در نتیجه نیا ی به ارتباط 

که در باال گفته شت  ا  ستا     هاان گونه  Visitorاما در الگوی    شتودمیرعای     روبیبهباشت  نیز این اصتل  

Visitor   ها به ساElement   شودنایها این اصل رعای. 

ISP 

State  –    ه  آبجکتState   یا فوق کالس ستتتتطح باالی رود که دارای مت  فقط اینت فیسSet Context  یا

 این اصل رعای  ش ه. روبیبهم بوطه اس  پس  یهاتمیالگورانجا  

 

Strategy  -   ال   در ه  کالس    یهاتمیالگوردر این الگو چونStrategy     این   روبیبهدر اینت فیس آن هس

 اصل رعای  ش ه اس .

 

Visitor  –   فقط مت     هاالان ب ای در این الگوAccept    در اینت فیس ستتطح باالیElement   نوشتتته شتت ه

بودن آن است  که بستیار عالی است  و این اصتل را رعای     Specificو   Cohesion  دهن ه  نشتاناست  که این  

ی جت اگتانته متت هتام ب ای ویزیت  ک دن ه  کالس  در اینت فیس آن مجبوری  Visitor, امتا در ستتتتات   کنت می

  گونتهنیاکته   کنت میگفت  این اصتتتتل نقض شتتتت ه هم نته,  ی ا این الگو ایجتا    توانمیبنویستتتتیم کته هم  

 ت  ک د. Specificرا  هاآن توانمی هاسینت فیاک دن  تکهتکهشود اما با  سا یپیاده

 

که   طورهاان  Visitorالگو این اصل را تا ح  روبی رعای  ک ده اس  اما ب ای   3گف  ه     توانمی:  مقایسه

نقض کن  و شتای  بتوان با توستعه  کای این اصتل را   توان میها   Visitorگفته شت  ب ای قستا  اینتف یس  
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پیچیت گی ک  اصتتتتل را رعای  ک د اما به    Generalیک اینت فیس    جایبهت    Specificدادن چنت ین اینت فیس  

 .شودمیااافه 

CRP 

State –  استفاده ش ه اس . ا  واسپاریسارتار توارثی  جایبهبه ح  عالی این اصل رعای  ش ه و 

 

Strategy -   ستتارتار توارثی ا  حال     جایبهبه ح  عالی این اصتتل رعای  شتت ه وDelegation   استتتفاده

 ش ه اس .

 

Visitor  –   ا  رود آبجک     شتودمیی ااتافه  هاآبجک مختی  که در  مان اج ا به    رفتارهایچون در این الگو

در   reuseتوارثی که ب ای   ستارتارهایگف  که ا    توانمیج ا شت ه و به متخصت  ستپ ده شت ه است , 

Element    جیوگی ی ک ده است  و به     دیگیمها صتورتVisitor    ها واستپاری شت ه است . )اما رودVisitor 

 (.ن سا می هاه یک اینت فیس سطح باال را میقق تق یباا و  کنن میتوارثی استفاده  سارتارهایها ا  

 

 .کنن میاین اصل را رعای   روبیبهالگو  3ه  : مقایسه

PLK 

State  –   ی ا ارتباط بین  این اصتتل در این الگو رعای  شتت ه Context  هایکالسو  State   ا  ط یق اینت فیس

که گفته شت ه ب ای تغیی    طورهاان, اما   دیگیناصتورت    هاآبجک هست  و ارتباطات ا  ط یق ارستا  رود  

State   که رود آبجک     ها به یک یگ  در  مان اج ا نیا  هستتتContext    هنگا  ستتتارState    هاآنها به 

این اصتل    روبیبهاستتفاده ک د که در آن صتورت    این قابیی  را ن اشت  و ا  پیک بن   توانمی)  پاس داده شتود

 .رعای  ش ه اس (
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Strategy -    ی ا فقط ا  ط یق اینت فیس و انتقا  پیا  با یک یگ   رعای  شتت ه   روبیبهاین اصتتل در این الگو 

 به یک یگ . هاآبجک نه ارسا  رود  کنن میکار 

 

Visitor  –   جون ب ایAccept   هElement     آبجکConcrete Visitor  ب ای رود    هاان جاارستتا  شتت ه و

Visitor    در واقع رودConcrete Element    نقض شتت ه استت   ی ا که   یکیبهاین اصتتل    شتتودمیارستتا

Visitor  به حال  دارییElement .دست سی دارد 

 

این اصتتتتل را نقض   Visitorاین اصتتتتل را رعای  ک ده اما   روبیبه  Strategyو   Stateدو الگوی  :  مقایستتتته

 .کن می

 بن یبسته

State –   در کالس  قبالا کته    ییهتادادهو  رفتتارهتادر این الگو چونContext   ستتتتارتتار   صتتتتورتبتهبوده یتا حتاال

و داده رفتار   ن یآیمدر    مییگویم  Stateمجزا که به آن    هایکالس  صتورتبهتوارثی نوشتته شت ه بوده, حا   

. را اج ا کن  هاآنتا    کن میفقط ا  اینت فیس آن استتفاده   Contextمستتقل ا  هم است , حا  کالس   هاآن

 Backدر واقع    State  هایکالسدرون   توانمی  انجا  شت ه است .  ستا یکپستولهیا   بن یبستته  روبیبه

reference    آبجک به  Context   ب ای تغیی(  داشتState   که این باعث نقض شتودمیال     یک یگ ها به )

 .شودمی بن یبسته

 

 

Strategy -    این الگو نیز متاننت  الگویState   هتایکالسدر   را  هتاتمیالگورا     یامجاوعتهچون Strategy  دارد

.  کنت  میاستتتتتفتاده   هاآنو ا  اینت فیس   هاکالسفقط ا  این و  Aggregation  صتتتتورتبه Contextو کالس 

 انجا  ش ه اس . سا یکپسولهیا  بن یبسته روبیبه
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Visitor  –   ی مت هاچون در  در این الگوAccept  که درElement    شتتت ه, ه  مت  رود را به   ستتتا یپیادهها

Visitor    و در این حتا  این    ف ستتتتتت یمم بوطتهVisitor    صتتتتورتبتهکته  Concrete    بتهState   داریی این

Element  دست سی دارد و این باعث نقضEncapsulation باش می. 

 

چون در واقع   Visitorرا انجا  داده اما الگوی    بن یبستتتته  روبیبه  Strategyو   Stateدو الگوی  :  مقایستتته

  ن یببستتتتهگف  که هم   توانمیاج ا شتتتود,    هاآنب  روی   توان میج ا شتتت ه و   هاآبجک ا   رفتارهااین  

ج ا شتتود نیا  هستت  که این   هاآبجک ا    هاتمیالگورچنین قابییتی که   به راط  داشتتتننقض شتت ه و هم 

 ویژگی نقض شود.

 یپذی انعطاف

State  –   رفتار ج ی  در کالس    توانمی  راحتیبهتوارثی نیستتت  و   صتتتورتبه  رفتارهادر این الگو چونState 

ا  آن استتتتتفتاده کنت  بت ون آنکته متوجته آن شتتتتود )چون ا    راحتیبته  Contextجت یت  تع ی  ک د و کالس  

را عوض ک د(.   State)یعنی    رفتتارهتا توانمی(. هم چنین در  متان اج ا نیز  کنت میاینت فیس آن استتتتتفتاده  

رب  بتاشتتتتت  )یعنی بتا  Contextب ای پیک بنت ی    State  هتایکالسفقط پیک بنت  هستتتتت  کته بتایت  ا  انواع  

 ی باالیی ب روردار اس .پذی انعطافو سطح پایین(. پس ا   Concrete هایکالس

 

Strategy  -    نیز هاتاننت  الگوی  این الگوState    یتا آبجکت     الگوریتم  توانمیچون در  متان اج اStrategy   را

ا  ط یق    راحتیبتهتغیی ی کنت  و    Contextجت یت  نیتا  نیستتتتت     Strategyعوض کنت  و هم چنین بتا تع ی   

ستتتتطح پایین در ارتباط   هایکالسو فقط پیک بن  هستتتت  که ب ای پیک بن ی با   کنت میاینت فیس با آن کار 

 ی باالیی دارد.پذی انعطافگف   توانمیاس , 

 

Visitor  –    تع ی  روبی عاتل ک ده امتا ب ای    صتتتتورتبته  هتاآبجکت ا     هتاتمیالگوراین الگو ب ای جت ا ک دن

Element    جت یت  اینت فیسVisitor     بتایت  تغیی  کنت  و تاتاConcrete Visitor     هتا بتایت  ب ای آن آبجکت
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Implementation    ب ای متVisit     داشتتته باشتتن  که این بستتیار ب  هستت , اما ب ای تع یVisitor    ج ی

پیک بنت  بتایت  ا  تاتا    . هم چنینشتتتتودمی  ستتتتا یپیتادهو فقط هاتان اینت فیس   شتتتتودمیراحت  کتار انجتا   

 یک عاییات ج ی  ساده اس . ک دنااافههم چنین  باش . بارب  Visitorسطح پایین  هایکالس

 

که   طورهاان  Visitorی بستتتیار روبی دارن  اما الگوی  پذی انعطاف Strategyو   Stateدو الگوی  :  مقایستتته

 ی بسیار پایینی دارد.پذی انعطافج ی   Elementاشاره ش ه ب ای تولی  

 تغیی پذی ی/ انتشار تغیی ات

State  –   ا  کالس   رفتارهادر این الگوContext  هایکالس  صتتورتبهج ا شتت ه و Concrete     و با ناState 

  توانمی  راحتیبتهپس     دیگیمق ار    Contextدر ارتیتار    Aggregation  صتتتتورتبته  هتاکالسو این    درآمت ه

State   جت یت  تع ی  ک د بت ون آنکتهContext   . هم اشتتتتاره شتتتت  ب ای  قبالا کته    طورهاتانمتوجته آن بتاشتتتت

ها وقتی عاییاتی انجا  شت ه یا قبل ا  انجا  یک عاییات طی یک شت ط راص, ال     Stateبین   ییجاجابه

.   را ن اشت (این قابیی  توانمی) داشتته باشت  Contextبه آبجک     Referenceدر واقع    Stateهست  که  

ب ای پیک بن ی رب  داشتتته باشتت . در کل انتشتتار    Stateستتطح پایین   هایکالسهم چنین پیک بن  بای  ا  

 تغیی ات رییی کم هس  و تغیی پذی ی باال.

 

Strategy -    یی که ق ار هستتت  ب  روی آن انجا   هاآبجک ا    هاتمیالگور  ج اشتتت نبه دلیل  در این الگو نیز

جت یت  تع ی    Strategyرا تغیی  داد و یتا  هتاآن  توانمی راحتیبته Strategy  هتایکالسدر   ق اردادنو   شتتتتود

استتتفاده ک د ب ون آنکه تغیی ی ال   باشتت . یعنی تغیی پذی ی در باالت ین   Contextدر کالس   هاآنک د و ا  

 رب  داشته باش . Concrete Strategy هایکالس. فقط پیک بن  بای  ا  انواع باش میحال  رود 

 

Visitor  –    یک    ک دنااافهاشاره ش  وقتی بیث    قبالا که    طورهااندر این الگوVisitor     راحتیبهج ی  باش  

بع ی رود    یهایک بن یپو فقط ال   استت  پیک بن  این کالس ستتطح پایین را ب ای   شتتودمیاین کار انجا   
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و هاچنین    Visitor هایکالسج ی  باشت  این تغیی  در تاا     Element  ک دنااتافهبیث   اگ بشتناست , ولی  

 .شودمین منتش  اینت فیس آ

 

 , اماطورنیهانیز  Stateالگوی  تغیی پذی ی باال و انتشتتتتار تغیی ات پایین دارد,    Strategyالگوی  :  مقایستتتته

هتای جت یت  ستتتتاده و بت ون   Visitor ک دنااتتتتافتهرا در ن   گ فت  کته    Trade-offاین    توانمیب ای الگوی  

تغیی ات است , اما ه ف الگو که ج ا ک دن  منتشت کنن هج ی     Elementیک    ک دنااتافهانتشتار تغیی ات اما  

 اس . ت مهم شودمییی که روی آن اج ا هاآبجک ا   هاتمیالگور

 پیک بن ی

State  –   یک ثالث داشتتت  تا انواع    توانمیب ای پیک بن یState  هاآن  و با استتتتفاده ا   ها را بشتتتناستتت 

  هتایکالسدیفتالت  تع ی  ک د و ستتتتپس درون    Stateیتک    توانمیانجتا  دهت , امتا   Contextپیک بنت ی را بتا 

State    در واقعBack reference    آبجکت بته  Context     داشتتتتت  و ا  آن ب ای تغییState    یکت یگ هتا بته 

 استفاده ک د.

 

Strategy -    یک پیک بن  ثالث ال   استت  وجود داشتتته باشتت  و ا  انواعStrategy  ها رب  داشتتته باشتت  و

 را با آن, ب ای اج ای عاییات پارامت یزه کن . Contextبتوان  

 

Visitor  –   ال   استت  تا انواع    که هاان کالین  استت پیک بنElement   و ا  داشتتته باشتت   در دستت   ها را

ها را به او پاس ده ,    Concrete Visitorرا صت ا بزن  و یکی ا   Acceptمت     هاآنط یق اینت فیس مشتت   

 ها را بشناس . Visitorسطح پایین  هایکالسپس یعنی بای  

 

یک   Strategyاما ب ای    به پیک بن  نیا  ن اشتتته باشتت .  توان می  Stateکه گفته شتت     طورهاان ه:مقایستت 

 نیز پیک بن  رارج ا  مجاوعه الگو دارد. Visitorپیک بن  ثالث ال   اس  و هم چنین 
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 سارتار و رفتار

 در این قسا  تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

State 

 

 State [4]سارتار الگوی  4.1  شکل

دارد به    Associationهاان پیک بن  استتت  رابطه  در واقع  که    Client   ینیبیم  14.شتتتکل  که در    طورهاان

Context  وDependency    هایکالسدارد به  Concrete   که اState   که مانا نیست     ستارته شت ه است(

مختی  رفتار را در   یهاحال در واقع   توانمی, با این الگو   (  و پیک بن ی استتت   ستتتا یناونهو بیشتتتت  ب ای  

ا   این کار.  کن میتغیی     Contextستار  و در  مان اج ا و بستته به شت ایط رفتار آبجک    State  هایکالس

فقط ا  ط یق اینت فیس ستطح  Context.  توارثی( ستارتارهای  جایبه)   دیپذیمانجا     Delegationط یق  

بته    Back referenceدر واقع    State  هتایکالسدرون   توانمیهاچنین    .کنت میکتار    هتاآنبتا    Stateبتاالی  

 (.شودمیال    یک یگ ها به  Stateداش  )ب ای تغیی   Context آبجک 
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 کتا  Stateسارتار الگوی  3.2شکل  

ها و   Concrete Stateبین   Associationستتارتار ارتباط     2که مشتتخ  استت  تنها تفاوت این   طورهاان

Context  هست  که آن هم ب ای هاان    3.1ستارتار  درBack Reference    ب ای تغییState    ها به یک یگ

 اس .

 

Strategy 

 

 Strategy [5]سارتار الگوی   5شکل  
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های مختی  به کالس  مینه   Strategyک دن    Delegateبا  مشخ  اس  کالین     5شکل  که در    طورهاان

ارتباط ن اشتتتتتن کالس  State, تفاوت آن با  شتتتتودمیمتفاوت ب  روی این آبجک     یهاتمیالگورباعث انجا   

Context   باConcrete Strategies     بین  هستت   ی ا تغیی  حالState   های مختی  که در ستتارتارState 

یکی ا  مجاوعته    Strategyبتا اینت فیس کالس    هستتتتت  نت اریم. این الگو در واقع  Change Stateبتا نتا   

را اج ا   Strategyک ا    دان ینا Context  .کن مینوشتتتتته شتتتت ه را روی آبجک   مینه اج ا    یهاتمیالگور

هتا را ب ای پیک بنت ی بتایت  بشتتتتنتاستتتتت     Strategyپیک بنت  انواع    .بینت میو فقط اینت فیس آن را    کنت می

(Dependency .) مانن   توانمی که مانا نیسState  نیز دی  معکوس را باBack Reference .ایجاد 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  

 

 Visitor [6]سارتار الگوی  6.1شکل  
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در ن   گ فته نشتتت ه و کالین    Object Structureدر اینجا  ) کالین پی استتت     16.شتتتکلکه ا    طورهاان

دارد دی     هاآنبه   Abstract  صتتورتبههای مختی  که    Elementروی   توان می  .(ده میهاان کار را انجا   

با استتتفاده ا    (کن یها کار مآن با آن سینت فیا  قین ارد و ا  ط  میمستتتق   ید  نییستتطح پا  یها)به کالس

Visitor  هاآنیی که ق ار هستت  روی  هاآبجک ا    هاتمیالگورمختی  را اج ا کن  یعنی در واقع   یهاتمیالگور 

ها   Elementکه ب ای    ستا ن یرا مدر واقع چن ین ورژن ا  یک رفتار ها   Visitor  اج ا شتود ج ا شت ه است .

و انجا  رفتار   Callرا ب ای پاستخگویی  Accept بای  مت    Element  هایکالست ار  دی ه شت ه است . تاا   

کتار  Visitorبتا اینت فیس فقط   Elementکته ا  شتتتتکتل پیت استتتت  یتک   طورهاتان  کننت .  Overrideم بوطته را 

 به حال  داریی الاان دی  مستقیم دارد. Visitor. اما کن می

 

 کتا  Visitorسارتار الگوی  6.2شکل  

کامل صتییح    صتورتبهکه دکت  رامستین اشتاره ک دن ,    طورهااناست    مشتاه هقابلستارتاری که در کتا  

است  و کالین  ارتباطی    Dependency  صتورتبهها   Concrete Visitorارتباط بین کالین  با    مبالا نیست  و 
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, هم میرسیم  6.1شتکل  ن ارد. در نهای  پس ا  تصتییح ک دن این ستارتار کالستی به    Visitorبا اینت فیس 

در ستتارتار کتا  استت    Object Structureگف , وجود    توانمیستتارتار    2چنین تنها تفاوتی که بین این 

ها دستت ستی داشتته   Elementمستتقیم به اینت فیس    صتورتبه  توان میکه تفاوت  یادی نیست  و کالین   

 باش .

 

کته بته آن   Stateمتفتاوت را ب  استتتتتاس    رفتتارهتای  Contextدر واقع آبجکت     Stateدر الگوی    :مقتایستتتتته

Delegate   ا  ط یق اینت فیس آن و بت ون رب  ا  این کته چته چیز را اج ا  این کتار کنت میشتتتت ه استتتت  اج ا

داشتتته باشتت  تا ب ای  Contextبه    Back Referenceیک    توان می  Stateی  هاآبجک ,  باشتت می  کن می

. الگوی   کنت میرا عوض   Contextآبجکت   Stateتغیی  حتالت  بعت  یتا قبتل ا  انجتا  رفتتار استتتتتفتاده شتتتتود و  

Strategy    تتا آبجکتی کته ق ار هستتتتت  ا  آن   گتذاردیمجت ا    هتایکالسرا در    هتاتمیالگورمجاوعته ا   نیز

را اج ا کن . هم چنین   هاآنداشتته باشت  و ا  ط یق اینت فیس   Delegation  صتورتبهرا   هاآناستتفاده کن  

های مختی  را ارستتا  ک ده   Visitorها   Elementاستت  که کالین  ب  روی   گونهنیادر واقع    Visitorالگوی  

 نوشته ش ه اس . Elementمخت  به ه   رفتارهای Visitor. در ه   ن میص ا  هاآنرا با  Acceptو مت  

 کارایی ا  من   حاف ه

State  –  یاد بود و اگ    هاآبجک مختی     یهاحال اگ  قبل ا  انجا  الگو ستارتار توارثی داشتته بودیم تع اد 

دستتی نوشتته شت ه بود یک کالس بستیار بزرگ داشتتیم اما   صتورتبهمختی     یهاحال  Contextدر یک  

در   Stateه  لی ه یک  در   Contextی حال   یاد شتت ه در نتیجه ب ای هاآبجک بع  ا  انجا  این الگو تع اد 

آبجک  کوچک و   2. )شتتتودمیکنیم مصتتت ف حاف ه کم    Disposeرا   Stateن   داریم و اگ  بع  ا  اتاا  کار 

Specific ال   بته ذک  استتتت  کته ماکن استتتت  یتک  آبجکت  بزرگ( 1  جتایبته .Context  چنت ینState    ال

 ی درون سیستم افزایش میاب .هاآبجک تع اد  Beforeنسب  به حال   این صورتداشته باش  که در 
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Strategy  -    ی  هتاآبجکت تعت ادStrategy     چون ب ای ه  متت  یتک آبجکتStrategy    بتاعتث    توانت میداریم

 ی درون حاف ه شود.هاآبجک  افزایش تع اد

 

Visitor  –    حتالت  قبتل ا  انجتا  الگو فقط  درElement    بته   هتاآبجکت هتا را داریم امتا بعت  ا  اعاتا  الگو تعت اد

 .شودمیهایی که در حاف ه اس  بیشت   Visitorمق ار تع اد 

 

درستت  ا  آن استتتفاده کن  مصتت ف حاف ه کم شتت ه   صتتورتبه  سینوب نامهاگ    Stateدر الگوی  :  مقایستته

که   میکنیمرا عنوان   شتت نکم  جه نیا اداشتتته باشتتیم(  Contextبا یک   State)یعنی در ه  لی ه یک  

هم  مان با هم   رفتارهاهای ستتنگین دارد, حا  این   Importمختی  نیا  به    رفتارهایب ای مبا  ف ض کنی  

ال   داشتته باشت  که در   Stateچن ین   Contextال   به ذک  است  که ماکن است  یک    در حاف ه نیستتن .

باعث    Strategyی درون ستیستتم افزایش میاب . الگوی  هاآبجک تع اد   Beforeنستب  به حال     این صتورت

به دلیل ذک  شتتت ه در باال مصتتت ف    Visitorالگوی    .شتتتودمیافزایش مصتتت ف حاف ه به دلیل مذکور در باال  

 .ده میحاف ه را افزایش 

 موارد کارب د

State 

بتا    رفتتارهتامتفتاوت دارد و این    رفتتارهتای  اشیدارییتک آبجکت  بستتتتتته بته حتالت     میدانیموقتی   -1

 سارتار توارثی جایگش   یادی دارد.

 رفتار ال   اس  که در  مان اج ا عوض شود. -2

)ب ای تعیین  عبارات شتتتت طی طوالنی و بزرگ دارد  شیی هایفآبجک  بستتتتته به مق ار بعضتتتتی ا   -3

 .رفتار(

 

Strategy 
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و   -1 داریم  آبجکتت   یتتک  ب ای  الگوریتم  یتتک  ا   مختیفی  انواع  این   میرواهیموقتی  اج ا  در  متتان 

 .تغیی  کنن  هاتمیالگور

تفاوت  رفتارهارییی مشتتتتابه هستتتتتن  اما در اج ای بعضتتتتی ا   تق یباا ی داریم که  هایکالسوقتی   -2

 دارن .

مختی    رفتارهاییا  گوریتم  متفاوت ا  یک ال  یهانستتخهوقتی عبارات شتت طی طوالنی ب ای اج ای  -3

 داریم.

 ستتتتا یپیتادها    Client  میرواهیناالجیتک یتا عاییتات هتایی رو داده کته  بیزینسب ای ایزولته ک دن  -4

 بارب  باش . هاآن

 

Visitor 

پیچی ه ورژن راصتتی ا  یک الگوریتم را اج ا کنیم  Object Structureب  روی یک    میرواهیموقتی   -1

 .شودمیدی ه ب ای اج ای این الگوریتم  ییهاتفاوتولی ب  روی ه  نود این سارتار 

تع ی    هاآنولی ال   هس  عاییات های ج ی  ب  روی   کن ینا یاد تغیی     هاآبجک وقتی سارتار   -2

 شود.

 هتایکالس  میرواهیناکت یگ  م بوط نیستتتتتنت  و  بته ی استتتت  هتاالاتاندر   وقتی عاییتات هتایی کته -3

Element  و  شیوغ کنیم هاآنرا باcohesion را پایین بیاوریم. 

 

متفاوت را ب  روی آبجک   مینه,   رفتارهایدر واقع    Stateو  Strategyگف  که دو الگوی    توانمی  :مقایستته

را ا    هتاتمیالگوردر واقع    Visitorامتا    و ا  این بتابت  شتتتتبیته هم هستتتتتنت .  دهنت میدر  متان اج ا انجتا   

 .کن مییی که ق ار هس  روی آن اج ا شود ج ا هاآبجک 

 م تبط  الگوهای

State 
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1- State    افتته  یت توستتتتعته توانمیرا Strategy    , ه  دو عاییتات و رفتتار را بته   کتها آنجتاییدر ن   گ فت

مستقل ا  هم هستن     کامالا   رفتارهااین    Strategy, اما در  کنن می  Delegateی رارجی  هاآبجک 

بعت  ا  انجتا  یتک عاییتات درون یتک    مبالا )  ا  یتک حتالت  بته حتالت  دیگ  ب ونت  تواننت یم  Stateامتا در  

State) 

 .کن می Delegateدیگ   یهاآبجک در واقع رفتار را به  Strategyیا  Bridgeاین الگو هاانن   -2

 

Strategy  

 به آن اشاره ش ه اس . (Commandاینجا )الگوی یکی ا  موارد م تبط در  -1

 .)رفتار و عاییات( درون آن را Strategy, ده میظاه  یک آبجک  را تغیی   Decorator توانمی -2

 اشاره ش . در باال به آنهس  که  Stateم تبط نیز  الگوهاییکی ا   -3

 اشاره ش . در باال به آنهس  که  Bridgeو  Stateم تبط نیز  الگوهاییکی ا   -4

 

Visitor  

عاییات های   توان میی آن  هاآبجک باشتت .   Command  شتت ه  نستتخه قوی ت    توان میاین الگو   -1

 مختی  اج ا کن . هایکالسمختی  را روی 

 اج ا ک د. Compositeاستفاده ک د تا عاییات را روی یک درر   توانمی Visitorا   -2

  یها الااناستتتفاده ک د تا یک ستتارتار آبجکتی پیچی ه را پیاایش ک د و روی  Iteratorا    توانمی -3

 متفاوت هم دارن  عاییات اج ا ک د. هایکالسآن حتی اگ  

 

 شباه  بسیار  یادی دارن . Strategyو  Stateموارد م تبط ذک  ش  و وااح اس  که  :مقایسه

 مزایا معایب

State  
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 این مزی  اس . ک د. سا یپیاده State هایکالسبا  ی   انتومیج ی  و مختی  را  رفتارهای -1

 این مزی  اس . حال  را تغیی  داد. توانمیدر  مان اج ا  -2

 این مزی  اس . .شودمی Localizeوابسته به حال   رفتارهای -3

 این مزی  اس .  وابسته به یک فیی (.  Switch-caseص یح اس  )در مقابل    صورتبه  هاحال تغیی    -4

 این مزی  اس . اشت اکی استفاده شود. صورتبه توان می Stateی هاآبجک  -5

Strategy 

 این مزی  اس . تولی  ک د. توانمیا  یک الگوریتم  یارانواده -1

 این مزی  اس . .(subclassing)جایگزینی ب ای سارتار توارثی  -2

 عوض کن . این مزی  اس .مختی  ا  یک مت  را در  مان اج ا  یهاسا یپیاده توانمیپیک بن   -3

 جیوگی ی ا  عبارات ش طی. این مزی  اس . -4

 . این عیب اس .شودمی یاد  هاآبجک تع اد  -5

استت  ماکن استت   هایاستتت اتژاجتااع تاا     صتتورتبه  Strategyچون در اینت فیس ستتطح باالی   -6

, هم چنین شتودمی یاد   Overhead  ت تیباینبهها آن را ال   ن اشتته باشت  و  Contextبعضتی ا  

 این عیب اس . .شودمیس بار  یاد  Indirectionبه راط  واسپاری و هم چنین سطیی ا  

ب ای هاه پیک بن  ها  تق یباا را بشتناست . این عیب است . ) هایاستت اتژپیک بن  یا کالین  بای  انواع   -7

 ب ق ار نیس .( DIP هاآنصادق اس   ی ا در مورد 

 

Visitor 

 ها ساده اس . این مزی  اس . Visitorعاییات ج ی  در  ک دنااافه -1

 . این مزی  اس .کن میعاییات های م تبط را جاع و ج ا ا  عاییات نام تبط  -2

آپ ی    Visitor  هایکالسج ی  ستتتخ  استتت  چون بای  اینت فیس و تاا     Element  ک دنااتتتافه -3

 شون . این عیب اس .
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. چون بای  ا  دارل  شتتودمینقض    ستتا یکپستتولهیا    بن یبستتتهاشتتاره شتت     قبالا که   طورهاان -4

Visitor  به دارلElement و این عیب اس . ها دست سی پی ا ک د 

 

ی رارجی باعث تغیی  حال   هاآبجک به    هاتمیالگوربا واستپاری   Strategyو  Stateدو الگوی  ه    :مقایسته

کته مستتتتتقتل استتتتت  ا    هتاتمیالگورا     یارتانوادهث تولیت   بتاعت   Visitor. هاچنین  شتتتتودمیدر  متان اج ا  

 . بقیه مزایا و معایب در باال توایح داده ش .شودمییی که ق ار اس  روی آن اج ا شون , هاآبجک 

 جعیی شیء

State –  ی هاآبجک کالس وState . هاه تصنعی هستن  و در قیا و مسلیه نیستن 

 

Strategy -   هایکالسآبجک  و  Strategy   در قیا و مستلیه نیست  و ب ای تیقق الگو تولی  شت ه و جعیی

 اس .

 

Visitor –   ی هاآبجک و  هاکالستااVisitor  هستن در قیا و مسلیه نیستن  و مصنوعی. 

 

 .ان ک دهجعیی تولی   ءیش 3ه   :مقایسه

 هادغ غهج اسا ی  

State  –   هتایکالسم تبط بتا حتالت  را در    رفتتارهتایاین الگوریتم  State   ق ار داده و کالسContext   در واقع

 که ق ار اس  ک ا  حال  را اج ا کن . دان ینا
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Strategy -  الگوریتم عاییاتی که ق ار است  انجا  شتود را ا  آبجک     ,این الگوContext  ج ا ک ده است  و

به پیک بن  میو     مشخصاا الگوریتم    ک دنمشخ هم چنین ا  ایجاد عبارات ش طی جیوگی ی ک ده و وظیفه  

 ش ه اس .

 

Visitor  –  کته ق ار بوده روی   ییهتاتمیالگور  واتتتتو بتهElement  جت ا ک ده و در   هتا انجتا  شتتتتود را ا  آنهتا

 صورت گی د. روبیبه هادغ غهج ا ق ار داده و باعث ش ه ج اسا ی  هایکالس

 

 .ان دادهرا انجا   این کار روبیبه الگو 3ه   :مقایسه

 سا یپیاده

State  –  ابت ا عاییات هایی که در کالسContext  م تبط با حال  دارد را انتخا  ک ده  رفتارهایهستتت  و

توارثی این   ستتتتتارتتارهتای. یتا ا   میکنیمو این عاییتات هتا را ا  آن حتذف ک ده و اینت فیس ب ای آن تع ی   

را تع ی  ک ده و متنتاستتتتتب بتا ه  حتالت  یتک   State. ستتتتپس اینت فیس  میکنیمرا استتتتتخ اج    هتاحتالت 

Concrete Stateیم, ستپس فیی  ستا دمیState  صتورتبهدر کالس  مینه   را  Aggregate   می کنیمااتافه  

 Backیک    اصتتتطال بهبه یک یگ     هاحال . ب ای تغیی ات  میکنیمو ا  ط یق آن, عاییات های مذکور را اج ا 

reference    آبجک به  Context  هایکالسدر  State   با واستتپاری نوع    توان میحا  پیک بن     .میدهیمق ار

فقط ا    Contextدقت  داریم کته    ا  این الگو استتتتتفتاده کنت .  روبیبته  Contextبته کالس    Stateمنتاستتتتب  

 استفاده کن . توان می Stateاینت فیس 

 

 

Strategy -   مختیفی ا  آن یا   یهاورژندر کالس  مینه دنبا  عبارات شتت طی بزرگ که اج ای الگوریتم را با

را , ستتتپس اینت فیس انواع مختی  ا  این الگوریتم  میکنیمرا پی ا   کن میآن مشتتتخ   کانفیگ راصتتتی ا   

.  م ی ستتت ینویم  Strategyب ای  Concrete  هایکالسآن ب ای ه  نوعی ا  این الگوریتم    تبعبهو   میستتتا یم
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 Aggregated  صتتتتورتبتهتتا آن را    میکنیمتع ی     Contextدر کالس    Strategyبعت  ا  آن یتک فییت  ب ای  

ق ار دهت  تتا ا   Contextهتای مختی  را در ارتیتار  Strategy  درستتتتتیبته  توانت میحتا  پیک بنت   .کنت   دریتافت 

 استفاده کن . توان می Strategyفقط ا  اینت فیس  Contextدق  داریم که  آن استفاده کن .

 

Visitor  –    ب ای ه     Visitorاینت فیستتتتی  ب ای  الگوریتم  انجتتا   ب ای  متتت ی  ا    Concreteمتشتتتتکتتل 

Elementورودی میگ ن . ب ای   عنوانبهالاان را   مت هایم, تاا  این ستتتا دمیElement   ها اینت فیستتتی با

کتار   Visitorفقط بتا اینت فیس    هتاالاتانیم.  ستتتتتا می   دیگیمپتارامت     عنوانبتهرا    Visitorکته    Acceptمتت   

ها داشتتتته باشتتت . حا  ب ای ه    Concrete Elementبای  دی  مستتتتقیم و کامل به    Visitorاما   کنن می

  توان مییم. بع  ا  کالین  ستا دمیConcrete  صتورتبه  Visitorداشتته باشتیم یک    میرواهیمرفتاری که  

 ت انجا  شود.بف ست  و آن را ص ا کن  تا عاییا هاالااندر  Accept مت هاها را به  Visitorا   ییهاناونه

 

ستتاده هستتتن  و پیچی گی راصتتی   تق یباا مانن  یک یگ    Stateو   Strategyگف    توانمیبه ن      :مقایستته

 پیچی گی در نیوه پیک بن ی و سارتن یا نوشتن سارتار کیی دارد. Visitorالگوی  رس می. به ن   ن ارن 
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 Visitorو    State, Strategyالگوی   3برای    GRASPبررسی الگوهای  

Information Expert 

State  –   ,شت ی ممختی  یا توستط ستارتار توارثی یا عبارات شت طی نوشتته    یهاحال قبل ا  اج ای الگو  

مختی  درون   یهتاحتالت و   رفتتارهتا , امتا بعت  ا  اج ای الگوبتاشتتتت میرود    یهتاداده  کته در اینجتا رفتتار در کنتار

هستتتت , این یعنی   Contextم بوطه هنو  در کالس  مینه یا    یهاداده, اما  دیگیمق ار   State  هایکالس

 نقض این الگو.

 

Strategy  -  این کته ه    بتهبتاتوجتهContext  م بوط بته رود را هنگتا  اج ای یتک    یهتادادهStrategy   بته آن

ها متخصت    Strategyگف  که این الگو رعای  نشت ه است ,  ی ا    توانمیپارامت (   عنوانبه)  کن میارستا  

 . این یعنی نقض این الگو.ان جامان ه Contextدر  هادادهاج ای الگوریتم هستن  اما 

 

Visitor  –   در این الگوInformation Expert   که در   ییهاتمیالگورنقض شتت ه استت   ی ا کهVisitor   های

 م بوطه وجود دارد( یهاکه داده  ییهاان جا قاا یبوده )دقها    Elementدر کنار   قبالا  ان شت همختی  نوشتته  

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

Creator 

State  –    این الگو چون آبجکContext  ی  هاآبجکState  صتتورتبهرا  Aggregation   بای   ( 2)اولوی   دارد

 دلیل باعث نقض این الگو اس . , اینده میرا انجا   این کاررا بسا د اما پیک بن   هاآن

 

Strategy -     این الگو چون آبجکContext  ی  هاآبجکStrategy   صتتورتبهرا  Aggregation  اولوی   دارد(

 , این دلیل باعث نقض این الگو اس .ده میرا انجا   این کاررا بسا د اما پیک بن   هاآن( بای  2
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Visitor  –  هم    کتها آنجتاییElement    هتا و همVisitor    کننت میهتا ا  یکت یگ  استتتتتفتاده  (Concrete 

Element    هتا ا  اینت فیسVisitor    کنت میاستتتتتفتاده  ,Concrete Visitor     هتا ا  رود آبجکتConcrete 

Element   صتتورتبهبای    ه ک ا ( پس  کنن میها استتتفاده  Circular   دیگ ی راCreate  این امکان    کنن  اما

این وظیفته بته پیک بنت  میو     ه حتا بتههتا را ایجتاد کننت .    Visitorهتا    Elementوجود نت ارد و بهت  بود کته  

 .شودمیش ه و این الگو نقض 

Coupling 

State  –    یادی ب ای این   تأثی که    شتتتویممیمتوجه    ب ای این الگو  کاهش وابستتتتگیبا رجوع به قستتتا 

 .کن میرا کم  Couplingدارد و  Graspالگوی 

 

Strategy -     یادی ب ای این   تأثی که    شتویممیمتوجه    ب ای این الگو  کاهش وابستتگی با رجوع به قستا 

 .کن میرا کم  Couplingدارد و  Graspالگوی 

 

Visitor  –    ا  ط ف    شتتویممیمتوجه    ب ای این الگو  کاهش وابستتتگی با رجوع به قستتاmentEle    ها به

Visitor  شت تبه  Coupling   پایین هست  ولی ب عکس چونVisitor    مستتقیم به    صتورتبههاConcrete 

Element  ها دست سی دارن Coupling  باال اس. 

 

Cohesion 

State  –    یادی ب ای این   تأثی که    شتتویممیمتوجه    افزایش چستتبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستتا 

 .رسان یمبه ح  روبی را  Cohesion تق یباا دارد و  Graspالگوی 
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Strategy  -    یادی ب ای این   تأثی که    شویممیمتوجه    افزایش چسبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قسا 

 .رسان یمه ح  روبی برا  Cohesion تق یباا دارد و  Graspالگوی 

 

Visitor  –    یادی ب ای این   تأثی که    شتتویممیمتوجه    افزایش چستتبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستتا 

 .سا دمیقق میدارد و آن را  Graspالگوی 

Controller 

State –  این الگو در واقع کارچ رانی ن ارد وController ن ارد. 

 

Strategy -  این الگو در واقع کارچ رانی ن ارد وController ن ارد. 

 

Visitor –  این الگو در واقع کارچ رانی ن ارد وController ن ارد. 

Polymorphism 

State  –    این الگو بتا داشتتتتتن فوق کالس ب ایState     متفتاوت کته ب    هتایکالسهتا و اج ای متفتاوت ا   ی

 .کن می  یرعارفتار متفاوتی دارن  این الگو را  Typeاساس 

 

Strategy -    این الگو با داشتتتن اینت فیس مشتتت   ب ای آبجک  اصتتیی و ف عی و بستتته به نوعStrategy 

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

 

Visitor  –     ب ای استفاده ا  این الگو در واقع اElement     ها متAccept   هاه  که    می نیمرا ص ا  Element  

)بع  ا    کن میا اج ا  ر  Elementمت  ب ای ویزی  ک دن آن   Visitor, ستپس ه  ان ک ده ستا یپیادهها آن را 
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ها   Elementانواع    توان میپس درواقع کالین  . صت ا  ده شت (  Visitorدر  این مت  ,Accept این که در مت 

پتاس دهت . پس   هتاآنهتای مختی  را بته   Visitorو   را استتتتتفتاده ک ده )فقط بتا استتتتتفتاده ا  اینت فیس آنهتا(

و   انت ک دههتا یتک اینت فیس ستتتتطح بتاال را میقق    Visitor ی ا کته انواع   چنت ریختی رعتایت  شتتتت ه استتتت 

Element  کنن میها با این اینت فیس کار . 

Indirection 

State  – که در ستتارتار دی ه شتت  ارتباط بین    طورهاانContext  ا    ی که وابستتته به حال  بودرفتارهایو

شتت ه استت .   غی مستتتقیم  هاآنق ار گ فته, که ارتباط بین   Stateبی ونی    هایکالسدر   هاحال بین رفته و 

 ارتباط فقط ا  ط یق اینت فیس اس . پس این الگو رعای  ش ه اس .

 

Strategy  -  در ستتتتارتتار دیت ه شتتتت  ارتبتاط بین  کته   طورهاتانContext    ییهتا تفتاوتکته    ییهتاتمیالگورو  

 Strategyبی ونی    هایکالسدر   هاتمیالگورا  بین رفته و   شت ن یمو با عبارات شت طی مشتخ     ان داشتته

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

 رعای  ش ه اس .

 

Visitor  –   توانت میکالینت  یتا پیک بنت  )در اینجتا  Object Structure   فقط    میکنیمهم بتاشتتتت  امتا متا ف ض

د کار دار Acceptکه مت    Elementکالین  وظیفه آن را ب  عه ه گ فته است ( فقط با استتفاده ا  اینت فیس 

ستتتطح   هایکالسب ق ار استتت , اما چون   Indirectionدر اینجا    ک دیمکار   هاالاانبا رود   قبالا که    کن می

اما اگ    ب ق ار نیستتتت . Indirectionاینجا    ,کن میکار   Elementستتتتطح پایین    هایکالسبا   Visitorپایین  

Object Structure    گف  ارتباط بین کالین  و    توانمیرا هم اینجا در ن   بگی یمElement    غی مستقیمها  

و   غی مستتقیم,  ی رودها ب ای انجا  عاییات ها  Elementگف  ارتباط کالین  با   توانمیاست . هم چنین  

 . دیپذیمها انجا   Visitorا  ط یق 

 



67 

 

Pure Fabrication 

State –   هایکالستاا State ان ش ههستن  و ب ای راحتی حل مسلیه تولی   جعیی. 

 

Strategy -   هایکالستاا Strategy   ان ش هنیز جعیی هستن  و ب ای راحتی حل مسلیه تولی. 

 

Visitor – هایکالس Visitor   ان ش هب ای راحتی حل مسلیه تولی. 

Protected Variations 

State – نیگفته ش  ارتباط ب  ی ی پذییطور که در بیث تغهاان Context یهاو کالس State  در سطح باال

فقط ا    ای   شتودیمنتشت  نا Context به کالس  اتییتغ  بیت تنیا, بهباشت یها مآن  سینت فیا  قیو ا  ط 

 به آبجک  Back reference عدر واق State یهادرون کالس  توانی. مشتودی ا  ده مصت   سینت فیا  قیط 

Context  داش (ییتغ  یب ا  State   شودیال   م  گ یک یها به) اس  و باعث    نییسطح پا   یرود د  نیکه ا

  .شودیها م State به Context ا   اتییانتشار تغ

 

Strategy  -  ی گفتته شتتتتت  ارتبتاط بین آبجکت   تغیی پتذی کته در بیتث    طورهاتانContext    ا    یارتانوادهو

ستت  و هاآنو فقط ا  ط یق اینت فیس  غی مستتتقیم  صتتورتبهها تع ی  شتت ه   Strategyکه در   هاتمیالگور

 بارب  باش . Strategyفقط پیک بن  اس  که بای  ا  انواع مختی    .شودنایتغیی ات به کالس  مینه منتقل 

 

Visitor  –  در این الگو ب ای تولی   ی گفته ش   تغیی پذی که در بیث    طورهاانElement    های ج ی  بای  تاا

نوشتته    Elementآپ ی  شتون  و عاییات های مخصتوص این  Visitorستطح پایین    هایکالسو   هاسینت فیا

  توانمی Concrete Visitorج ی  در واقع با نوشتتتن یک   Visitorشتتود. اما ب ای تولی  رفتار ج ی  یا هاان  

در ارتباط   هاآن ی ا ا  ط یق اینت فیس با    شتودنایها منتشت     Elementو این تغیی  به   این عال را انجا  داد
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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  

ا    هاآنو ارتباط   دستت ستی داشتته باشت   هاالاانها بای  به حال  و داریی    Concrete visitorدلیل اینکه  

 ط یق اینت فیس نیس .
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 Builderو   Abstract Factory, Iterator  الگوهایمقایسه  

 نوع -دسته  

 

Abstract Factory -   دغ غه  بیشتت   آف ینشتی    الگوهای.  باشت می  آف ینشتی  الگوهایاین الگو در درستته  

دو ای ه اصتتتتیی دارن    الگوهاافزایش یاب . این    Reuseی و پذی انعطافرا دارد تا    هاآبجک تولی     یهاز یمکان

 Concreteستارته شتون  و دیگ ی اینکه دانش را در مورد اینکه ستیستتم ا  چه    هاآبجک او  این که چطور  

 پنهان کن . کن میی استفاده هایکالس

 

Iterator –   تخصتتتتی     دغ غه  رفتاری بیشتتتتت     الگوهای.  باشتتتت میرفتاری   الگوهایاین الگو در درستتتتته

به آبجک  و   هاریکوئستت رفتار در یک آبجک  یا تفویض ک دن   ستتا یکپستتوله, یا هاآبجک به    هامستتلولی 

 را دارد. Cohesionو باالب دن  Coupling ک دنکمدر  مان اج ا با  هاآبجک م ی ی  بهت  تعامل 

 

Builder  -   یهاز یمکان  دغ غه  آف ینشتی بیشتت     الگوهای.  باشت میآف ینشتی    الگوهایاین الگو در درستته 

دو ایت ه اصتتتتیی دارنت  او  این کته   الگوهتاافزایش یتابت . این  reuseی و  پتذی انعطتافرا دارد تتا    هتاآبجکت تولیت  

ی هایکالس  Concreteسارته شون  و دیگ ی اینکه دانش را در مورد اینکه سیستم ا  چه    هاآبجک چطور  

 پنهان کن . کن میاستفاده 

 

 

  یها دغ غهآف ینشتتی هستتتن  که    الگوهایه  دو جزو   Abstract Factoryو   Builderدو الگوی    :مقایستته

 .باش میرفتاری  الگوهاینیس  و جزو  گونهنیا Iteratorیکسانی دارد اما 
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 ه ف

Abstract Factory  -  تتا ا  عنوان ک دن یتا   شتتتتودمیتفتاده استتتت   هتاآبجکت ا    یارتانوادهتولیت   این الگو ب ای

 .ها استفاده شود(آن سینت فیشود )ا  اآن جیوگی ی  Concreteکالس  ک دنمشخ 

 

Iterator  –    یادادهیتک ستتتتارتتار    یهتاالاتانتتا بتوان ب  روی    آوردمیدر واقع این امکتان را ف اهم  این الگو 

 .داریی آن سارتار را ب انیم اتیجزئپیچی ه پیاایش انجا  داد ب ون آن که 

 

Builder  –    یکستتتتان    یکت هتابتا    قت  بتهقت  ی پیچیت ه و بزرگ را  هتاآبجکت تتا    کنت میاین الگو بته متا کاتک

  انجا   هایی که ب  روی یک آبجک  را Stepبستتتتا یم. یعنی با یک ک ی که نوشتتتتته شتتتت ه بستتتتته به  

یعنی الگوریتم   ج ا شتت ه استت .  اتیجزئستتار  ا   ن یف امتفاوتی رواه  داشتت .    ییهاشیناا  میدهیم

ستتتتارت  کیی را تع ی  کنیم و آن را جت ا بگی یم و ستتتتا نت ه را تیت  هت ایت  یتک کتارگ دان بگتذاریم کته فقط  

 .ده میدستور 

 

در واقع ه  دو ب  روی آنکته یتک یتا چنت  آبجکت  را چگونته    Builderو    Abstract Factoryالگوی  :  مقتایستتتته

متفاوت اما ک  یکستتتتان, و   یهاق  ی پیچی ه با  هاآبجک با ستتتتارتن    Builder  مبالا بستتتتا ن  تا کز دارن , 

الگوی    حا نیباا.  کن میبه ما کاک    هاآبجک ا    یارانوادهبا ستتارتن   توان می Abstract Factoryالگوی  

Iterator  ه  سارتار تا کز دارد. یهاالاانروی پیاایش  ب 

 حو ه

Abstract Factory -  و ا  ط یق  و در  مان اج ا باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

Iterator –  و در  مان اج ا و ا  ط یق  باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

Builder -  و ا  ط یق  و در  مان اج ا باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 
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 .یابن میتیقق  delegationه  سه الگو در  مان اج ا و ا  ط یق : مقایسه

 کاهش وابستگی

Abstract Factory - هایکالسوابستتگی بین کالین  و میصتوالت ا  بین رفته و فقط ا  ط یق    کها آنجایی 

Factory   ار پایین هست ,  یبست   2پس وابستتگی این    ,آن هم ا  ط یق اینت فیس آن  میستا یرا ممیصتوالت

ستطح   هایکالسبای    Factory هایکالسها و میصتوالت بستیار باالست   ی ا   Factoryاما وابستتگی بین 

میصتتتوالت ج ی  به اینت فیس و تاا   ک دنکمهاچنین ااتتتافه یا   پایین میصتتتوالت را ببین  و با آن کار کن .

Factory   یک    ک دنکمولی ااتافه و   .شتودمیها منتشتProduct    در یک رانواده راص به کالین  منتشت

 .کن میچون کالین  فقط با اینت فیس آن کار  شودنای

 

Iterator – اما ا    کن میم کب و کالین  ا  بین رفته  ی ا کالین  فقط با پیاایشتگ  کار   ایاشت ستتگی بین واب

پیاایش ک دن عال  و  ایاشو پیاایشگ  بسیار باالس . قبل ا  آن وابستگی بین   ایاشط فی وابستتگی بین 

 بسیار باال بود. به عه ه کالین  بود که آن بود که

 

Builder  –    ی کوچک و بزرگ ا  بین رفته و فقط با  هاآبجک کالین  با   ارتباطا  آنجاییDirector   کن  میکار  ,

,  ده  میق ار  Directorو در ارتیار   ستتا دیمBuilder ی ا فقط یک ناونه ا    این وابستتتگی باالیی نیستت 

 Aggregate صتتتتورتبته)ولی آن را    کنت میا  ط یق اینت فیس آن کتار    Builderبتا    Directorهم چنین رود 

را   Builder هایکالسهم چنین کالین  نیز بای  انواع  شت ه دارل رود دارد( با  هم وابستتگی باالیی ن ارد,  

و میصتتو  باالستت ,  ی ا با تغیی  در   Builderمختی  بشتتناستت , اما وابستتتگی کالس    یهایک بن یپب ای 

را ا    Get Resultم چنین کالین  بای  مت  ه  .شتتتتودمیها منتشتتتت    Builderمیصتتتتو  این تغیی  به تاا   

 ها دارد. Concrete Builderرا اج ا کن  پس بای  دی  کامل به  Concrete Builderپایین  سطح هایکالس
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وابستتگی بین میصتوالت و کالین  ا  بین رفته اما  Abstract Factoryو   Builderب ای دو الگوی  :  مقایسته

 هایکالسو میصو  باالس   ی ا ه  دو با    Abstract Factoryو میصو  و هم چنین    Builderدر ه  دو بین  

در ستطح باال و اینت فیس   Get Resultمت    Builderهم چنین در الگوی    .کن میستطح پایین میصتوالت کار 

را انجا    این کارها دارد    Concrete Builderو آن هم با دی  مستتتقیای که به   تع ی  نشتت ه و فقط کالین 

داده شت ه  Aggregate Objectم کب به    ایاشت و  Iteratorوظیفه پیاایش به    Iteratorهم چنین در    ده .

کار  و با دارل آن)آن هم ا  ط یق اینت فیس( تا کالین  فقط با پیاایشتگ  کار کن    شتودمیو این باعث    است 

 ن ارد.

 

 افزایش چسبن گی

Abstract Factory - به   ین کارادیگ  کالین  درگی  ستار  میصتوالت نیست  و   کها آنجاییFactory  ها که

 .باالیی ب روردار اس  Cohesionهستن  میو  ش ه ا   این کارمتخص  

 

Iterator –  صتتورتبه ه ک ا م کب    ءیشتت  ایاشتت اگ  ف ض کنیم که  Cohesive    و تک کاره هستتتن , بع  ا

  ده میم کب داریم که فقط کار پیاایش آن را انجا     شتیءاعاا  الگو چون در واقع یک پیاایشتگ  ب ای ه  

داده  Iterator ی ا وظیفه پیاایش ا  کالین  ج ا شت ه و به    .پس چستبن گی بستیار روبی ب روردار است 

 باش . Cohesiveکه  شودمیش ه و باعث 

 

Builder  –  چون عاییات های م بوط به  با اعاا  این الگو در واقعStep    مستتقیم به    صتورتبههای ستار

Client   میو  نشتت ه وDirector ا   ده میرا انجا    این کار ,Cohesion   روبی ب روردار استت . هم چنین

ک دن هم چنین کارگ دان مخصتوص ه ای     .باشت می  هاقطعهستار  ریز فقط مستلو     Builderرود کالس  

 تک کاره و یکپارچه اس . صورتبههس   Builderو دستور دادن به 
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درستت  ,  ان شتت هباالیی دارن  یا باعث افزایش آن   Cohesion  یبه صتتورت  ه ک ا ه  ستته الگو  :  مقایستته

با ج استتا ی مستتلولی  ستتار  ا   Abstract Factory  مبالا مقصتتود متفاوتی دارن  اما  ه ک ا هستت  که  

با ج ا ک دن وظیفه ستتتتار    Builderپیاایش ا  کالین  و هم چنین   وظیفه  با ج ا ک دن  Iteratorپیک بن ,  

, بته آن    Director دن ا  ط یقو دستتتتتور دا Builderا  کالینت  و میو  ک دن آن بته هتاآبجکت و    هتاقطعته  زیر

 .ان ش ه Cohesionباعث کاهش چن کارگی و افزایش 

OCP 

Abstract Factory -  هایکالسدر  ( شتت نکم)ااتتافه و تغیی ات  Product    در واقع بهFactory   ها منتشتت

آن انجا  شتود اما تغیی ات در   ستا یپیادهتع ی  شتود و  Abstract Factoryچون بای  در اینت فیس    شتودمی

Factory   بهProduct  یس ستطح باالی آن فچون ارتباط ا  ط یق اینت   شتودنایپیک بن  یا کالین  منتشت     به

در  Productیک   ک دنکمااتافه و ولی    پس در جاهایی ب ق ار و در جاهای دیگ  رعای  نشت ه است .  است .

 .کن میفقط با اینت فیس آن کار  کالین  چون شودنایکالین  منتش  به  راص یک رانواده

 

Iterator – تغیی ات راح  صتورت    باشت میارتباط بین کالین  و پیاایشتگ  ا  ط یق اینت فیس آن    کها آنجایی

م کب به پیاایشتگ  و ب عکس منتش    شتیء, اما تغیی ات در  شتودنایموجود    یک هاو باعث تغیی     دیگیم

 در سطح پایین اس . پس این اصل رعای  نش ه. هاآنچون ارتباط  شودمی

 

Builder  – ارتباط بین   کها آنجاییDirector   وBuilder    ا  ط یق اینت فیس ستتتتطح باالیBuilder     هستتتت

 ار است , هم چنین تغیی ات و ب عکس پس این اصتل ب ق  شتودنایمنتشت    Directorبه    Builderتغیی ات ا  

نیز ا  ط یق اینت فیس  Directorو   کن میکار  Directorیعنی چون کالین  با    شتتودنایبه کالین  منتشتت  

اما ا  ط فی چون کالین  ب ای پیک بن ی و   پس این اصتل رعای  شت ه و ب ق ار است .  کن میکار   Builderبا  

ا  ط یق    هتاآنرا ببینت  و ارتبتاط    Concrete Builder  هتایسکالال   دارد تتا انواع    Get Resultهم چنین  
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هست     Dependency  صتورتبهاینت فیس نیست  و تغیی ات به کالین  منتشت  رواه  شت  )این وابستتگی  

 ها را بشناس (. Concrete Builderیعنی مانا نیس  اما با  هم بای  انواع 

 

در کم یا  Abstract Factoryاما در   پیک بن (   ا یغبه) تا ح  روبی رعای  شت ه  Builderدر الگوی  :  مقایسته

اما با  هم در ح  روبی رعای     شتتودمیموجود    یک هامیصتتو  ج ی  این تغیی  باعث تغیی    شتت نااتتافه

موجود قبیی   یکت هتابتاعتث تغیی     شتتتت تبته  دو ستتتتارتتار توارثی موا ی  تغیی ات  Iteratorشتتتت ه ولی در  

 .شودمی

LSP 

Abstract Factory  -   هایکالسب ق ار اس  چون  ی     کامالا  Abstract Factory  جایگزین    توان می  راحتیبه

Super class کن یماستفاده  هاآنا   راحتیبهکالین  ن شون  و آ. 

 

Iterator –  هایکالسب ق ار است  چون  ی   کامالا  Iterator پ ر رود استتفاده شتون  ب ون   جایبه  توانن یم

 این که تغیی ی در رفتار یا ک  ایجاد شود.

 

Builder  –  ب ایBuilder   کالینت  فقط بتا  ب ق ار استتتت   ی ا  کتامالا هتاDirector   و رود   کنت میکتارDirector 

د  مشتتتکیی ب ای او ایجا   Concrete Builderو با تغیی  کالس   کن میاستتتتفاده    Builderفقط ا  اینت فیس  

 .شودنای

 

 .سا ن ب ق ار میالگو این اصل را  3ه  : مقایسه
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DIP 

Abstract Factory  -  کالینت  و  اشتتتتاره شتتتت  ارتبتاط بین    ت قبتلکته    طورهاتانFactory    هتا فقط ا  ط یق

( میصتتتوالت این تغیی  به  ادشتتت نی )کم یا  استتت  پس این اصتتتل ب ق ار شتتت ه اما تغیی ات   هاآناینت فیس 

در وابستته شت ه است   Concrete  هایکالسبه    ی ا  شتودمیمنتشت   Factory  هایکالساینت فیس و  ی  

ب ق ار  DIP ی ا   شتتودنایاما بقیه تغیی ات به کالین  منتشتت     ب ق ار نیستت  Factoryب ای    این اصتتل  نتیجه

 .اس 

 

Iterator – آن   سا یپیادهارتباط بین کالین  و پیاایشگ  فقط ا  ط یق اینت فیس آن هس  و ا    کها آنجایی

در ستتتطح پایین و   شتتت تبهاطالعی ن ارد پس آن را رعای  ک ده اما ارتباط بین آبجک  م کب و پیاایشتتتگ   

Concrete . اس  و این اصل نقض ش ه اس 

 

Builder  –    چون کالینت  در واقع بتاDirector    و او بتا اینت فیس فقط بتا    کنت میکتارBuilder    این   کنت میکتار

ااتافه کنیم که این تغیی    Builderهای ج ی  به اینت فیس  Part  اصتطال بهاصتل رعای  شت ه, مگ  بخواهیم  

اما   رود ال   دارد. پس در این اصتتل رعای  شتت ه استت .  ستتا یپیادهبای  در اینت فیس هم انجا  شتتود و 

را ا  ط یق اینت فیس و  این کتاررا ببینت  و   Builder هتایکالسبتایت   ی   Get Resultکالینت  ب ای   هکت ا آنجتایی

در جاهای دیگ  که در باال ذک  شتتت    DIPاما رعای     شتتتودمی DIPباعث نقض    ده نایانجا    Directorیا  

 بیشت  م ن   اس .

 

هستت  در   Iterator و Factoryارتباط بین کالین  و آبجک  اصتتیی که به ت تیب    در دو الگوی او :  مقایستته

م کب در الگوی    شتتیءستتطح باال و اینت فیس استت  و این اصتتل ب ق ار استت , اما ارتباط بین پیاایشتتگ  و 

Iterator   ادشتتتت نیت  و هم چنین کم یتا Product    درAbstract Factory   و هم چنینPart    هتا درBuilder  

مستتلیه    Builderاما در    .ان نک دهرا رعای    DIP, پس در این حاالت  شتتودمیتغیی  در اینت فیس و ...  باعث  
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 هایکالسکه اشتاره شت  هاان دی  مستتقیای اس  که کالین  به  ی    طورهااندیگ ی هم وجود دارد که  

Builder .دارد 

ISP 

Abstract Factory -  ا    یارانوادهدر این الگو در ح  بستتتتیار روبی این اصتتتتل رعای  شتتتت ه  ی ا که ب ای

است  و این اصتل   یاشت هو تع ی     Specificمیصتوالت یک اینت فیس نوشتته شت ه است  و رییی مستلولی   

 را رعای  ک ده.

 

Iterator –   یکارها  روبیبهم کب ا  هم ج ا شتت ه و   ءیشتت پیاایشتتگ  و  هایاینت فیساین الگو در واقع 

 , یعنی این اصل رعای  ش ه.اس  افتهی یتخص هامسلولی تقسیم ش ه و 

 

Builder  –   که ال   هست  به آبجک  اصتیی ااتافه شتود در اینت فیس اصتیی    یاقطعهه  در این الگو ب ای

Builder  صورتبهمشخ  و  هامسلولی تع ی  ش ه و Specific . هس 

 

 .الگو این اصل را تا ح  روبی رعای  ک ده اس  3گف  ه   توانمی: مقایسه

CRP 

Abstract Factory  -     در این الگو چون وظیفته پیک بنت  استتتتت  کته اFactory  استتتتتفتاده کنت  تتا   ا یت موردن

و ا  ستتتتارتار توارثی ب ای ستتتتار    ق ار ده ( ن یکال  اریبستتتتا د )آن را در ارتا  میصتتتتوالت را   یارانواده

متفاوتی استتتفاده کن . پس این اصتتل رعای    Factoryا    توان میمیصتتوالت جیوگی ی ک ده و در  مان اج ا 

 نیا  اس . یتوارثسارتار  ها Factoryش ه اس  اما ب ای میصوالت و 
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Iterator –  ستتارتار توارثی ا  حال     جایبهبه ح  عالی این اصتتل رعای  شتت ه وDelegation    استتتفاده

آبجک  دیگ  به نا  پیاایشتتگ  میو  شتت ه   کیم کب به    شتتیء ی ا وظیفه پیاایش روی یک   شتت ه استت .

 اس  و ا  سارتار توارثی جیوگی ی ک ده اس .

 

Builder  – صتتتتورتبتهین الگو چون در واقع در ا  Delegation    کته هاتان رابطتهAssociation  بینDirector  و

Builder . هس  داریم ا  سارتار توارثی جیوگی ی ک ده و این اصل را رعای  ک ده اس 

 

 Abstractدر  مبالا اینکه بعضتی ا  جاها    بهباتوجه,  کنن میاین اصتل را رعای     روبیبهالگو    3ه   :  مقایسته

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

PLK 

Abstract Factory -   این اصتل توستط این الگو رعای  شت ه  ی ا کالین  فقط دستتور ستار  یک آبجک  ا

ه این  نجی ه دی  ت ایا نیستت  و ک  کن میو آن را دریاف     کن میم بوطه ارستتا    Factoryیک رانواده را به  

 ه ف این الگو سار  این آبجک  اس .

 

Iterator –  گف  که هم رییی رو  این اصل را رعای  ک ده هم نک ده,  ی ا پیاایشگ  رود آبجک     توانمی

امتا ا  ط فی    دهت میکالینت  پتاستتتتخ   یهتادررواستتتت و فقط بته   دهت نایم کتب را در ارتیتار کالینت  ق ار  

 اس . ناپذی اجتنا دی  کامل به آبجک  م کب دارد که این  پیاایشگ 

 

Builder  –   که مشتخ  است  ارتباط بین   طورهاان ی ا این اصتل ب ق ار است     روبیبهدر این الگوDirector 

 Getا  ستتتتوی دیگ  ب ای مت  ,  شتتتتودنایینت فیس آن هستتتت  و آبجکتی پاس داده  ا  ط یق ا  Builderو 

Result    هایکالسکه ا  ط یق کالین  و آن هم ا  Concrete Builder     میصتتتو     شتتتودمیهستتت  انجا

 نیس . PLKکه این هم نقض  شودمیب گ دان ه 
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که پیاایشتتتگ  دی  کامل به    Iteratorاین اصتتتل را رعای  ک ده مگ  در الگوی    روبیبهالگو    3ه  :  مقایستتته

 اس . ناپذی اجتنا آبجک  م کب دارد و این 

 بن یبسته

Abstract Factory - ن  در این الگو چوFactory    ا  میصوالت هستن  و داده   یارانوادهها متخصت  سار

 Concrete هایکالس. ولی در تاا   و این شتتتار  نقض نشتتت ه استتت   در کنار یک یگ  استتت   هاآنرفتار 

Factory   ستتتطح پایین میصتتتوالت   هایکالسباConcrete Product   ها کار شتتت ه, اما این کار فقط ب ای

 دانس . بن یبستهآن را نقض  تواننایاس ,  سا یناونه

 

Iterator –   م کب فقط ا  ط یق    شتتتتیءدر این الگو عالوه ب  این که دی  کالین  نستتتتب  به پیاایشتتتتگ  و

, اما چون ه  رعای  شت ه  روبیبه  بن یبستتهاینت فیس و ب ون اطالع داشتتن ا  اطالعات داریی آن است  

 نقض ش ه اس . بن یبستهم کب دی  دارد  شیءپیاایشگ  به طور کامل به حال  داریی یک 

 

Builder  –    در این الگو چونDirector    فقط ا  ط یق اینت فیس یتکBuilder    و اطالعی ا    کنت میبتا آن کتار

 Getمستقیم مت    صتورتبهولی پیک بن    رعای  شت ه است .  روبیبه  ستا یکپستولهرال  داریی آن ن ارد  

Result     را اConcrete Builder    نقض   توانمیهت فی کته الگو دارد    بتهبتاتوجتهکته این را    کنت میهتا اج ا

 در ن   نگ ف . بن یبسته

 

 ان ک دهرا رعای     ستا یکپستولهه  دو تا ح  بستیار باالیی   Abstract Factoryو   Builderالگوی  :  مقایسته

به راط  دی  مستتتتقیم به حال  داریی   Iteratorا  میصتتتوالت, اما   ستتتا یناونهمگ  یکجا آن هم فقط در  

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

 پیاایش و آبجک  م کب, ال   اس .
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 یپذی انعطاف

Abstract Factory  -  ون کالینت  در واقع ا  اینت فیس ستتتتطح بتاالی ه   در این الگو چFactory   استتتتتفتاده

نوع آن را عوض کن  و متوجه تغیی ی نشتتتود, هم چنین تع ی  رانواده ج ی ی ا    توان می  راحتیبه  کن می

میصتتوالت راح  استت  ولی تع ی  یک میصتتو  ج ی  تغیی ات منتشتت  شتتون ه دارد که در بخش م بوط به  

 ی روبی دارد.پذی انعطافداده ش ه اس , در کل  ی توایحتغیی پذی 

 

Iterator  –    و   کنت میدر این الگو نیز چون کالینت  در واقع بتا اینت فیس ستتتتطح بتاالی یتک پیاتایشتتتتگ  کتار

ا  چن ین پیاایشتتگ  هم  مان   توانمیهستت  و هم چنین   Concrete Iteratorکه ک ا  ناونه ا    دان ینا

,  شتود میولی تغیی ات در پیاایشتگ  و آبجک  م کب به یک یگ  منتشت     .روی یک آبجک  م کب استتفاده ک د

 ی روبی ب ق ار اس .پذی انعطافدر کل 

 

Builder  –    این الگو نیز چونDirector  صورتبه  Aggregate    دارای یکBuilder   هس  و ا  ط یق اینت فیس

متوجه    Directorرا عوض ک د و   Builder  توانمیدر  مان اج ا    راحتیبهگف  که    توانمی,  کن میکار با آن  

 ی باالیی دارد.پذی انعطاف, پس در کل شودنایآن 

 

 مبالا ی دارن  اما در شتت ایطی  پذی انعطافکه در باال اشتتاره شتت  ه  ستته تا ح  روبی    طورهاان:  مقایستته

و تغیی ات در بخش پیاایشتگ  یا آبجک    Iteratorو تع ی  میصتو  ج ی , یا ب ای  Abstract Factoryب ای 

 ب دارای تغیی ات منتش  شون ه هستیم که در پایین به آن اشاره ش ه اس .م ک
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 تغیی پذی ی/ انتشار تغیی ات

Abstract Factory -    ی منتشتت   جایبهات آن  رانواده ج ی ی تولی  ک د و تغیی   توانمی  راحتیبهدر این الگو

یک میصتتتو  ج ی  این تغیی  به تاا    ک دنااتتتافه(. اما ب ای Concrete Factory)با تع ی  یک    شتتتودنای

 .شودمیمنتش   پیک بن و هم چنین  Factory هایکالس

 

Iterator –   پیاایشتتتگ  و آبجک  م کب ا  دی  کالین  و ارتباط کالین  با در این الگو نیز به دلیل ج ا شتتت ن

تغیی ات    راحتیبهو   شتتودنایتغیی ات منتشتت  که    فقط ا  اینت فیس ستتطح باالی پیاایشتتگ  هستت   هاآن

ستتارتار توارثی موا ی پیاایشتتگ  و آبجک  م کب تاا  تغیی ات به یک یگ  منتشتت    2, اما در   دیپذیمانجا   

 .کن میبا یک یگ  کار  Concreteطح  ی ا در س شودمی

 

Builder  –    چون کالینت  بتا  اشتتتتاره شتتتت     قبالا کته   طورهاتاندر این الگوDirector    و ا  ط فی    کنت میکتار

Director   نیز با اینت فیس ستتطح باالیBuilder   تغیی ات در   کن میکارBuilder     شتتود نایبه آن منتشتت  ,

به   Add Part  یمت ها  شت نااتافه  به یک میصتو , در واقع باعث  ج ی  Partیک    ک دنااتافهولی ا  ط فی  

 هایکالسهم چنین پیک بن  دی  مستتتتتقیم به    رواه  شتتتت .  Concrete Builder هایکالسو  اینت فیس 

به او منتشت  رواه     مت هادارد و تغیی اتی مبل ااتافه و کم شت ن یا تغیی ات امضتای    Builderستطح پایین 

 ش .

 

 مبالا , اما شتتودنایی در ح  روبی استت , تغیی ات به کالین  منتشتت   تغیی پذی  تق یباا الگو    3ه  :  مقایستته

Abstract Factory  یا در   شتودمییک میصتو  ج ی  منتشت     شت نااتافهتغیی ات ب ایIterator   تغیی ات ا

 و ب عکس. شودمیپیاایشگ  به آبجک  م کب منتش  
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 پیک بن ی

Abstract Factory  -     هتایکالسپیک بنت  ثتالتث ال   استتتت  تتا بتوانت  یتک ناونته ا  Concrete Factory   را

 سارته و در ارتیار کالین  ق ار ده .

 

Iterator –    یک پیک بن  ثالث ال   استت  تا یک لیستت  یا آبجک  م کب بستتا د و ا  ط یق آن متCreate 

Iterator   را صتت ا بزن  و آن را در ارتیار کالین  ق ار ده , ارتباط کالین  با پیاایشتتگ  و آبجک  م کب فقط ا

 .باش می هاآنط یق اینت فیس 

 

Builder  –     هایکالسهس  انواع  یک پیک بن  که در واقع هاان کالین  Concrete Builder    شناس یمرا  

انواع مختی     Directorتتا بتا استتتتتفتاده ا     دهت میق ار    Directorو در ارتیتار  کنت می  ستتتتا یناونتهو آن را  

را   Builderستتطح پایین   هایکالسنقض استت   ی ا تاا    DIP. در مورد این کالین   ستتا درا می  هاآبجک 

 .بین می

 

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

 سارتار و رفتار

 در این قسا  تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

Abstract Factory 



82 

 

 

 Abstract Factory [7]سارتار الگوی   7شکل  

 

و   کن میبا آن کار  Abstract Factoryفقط ا  ط یق اینت فیس   Client   ینیبیم  7شتتتتکتل  که در    طورهاتان

ها, دستتت ستتی به مت   Concrete Factoryیعنی    ت نییپا, اما در ستتطح  ن میرا صتت ا   Createی  مت ها

Constructor     ب ای تولیConcrete Product    یعنی این ارتباط کای در ستتتطح پایین شتتتودمیها دی ه ,

ها  Concrete Factoryپیک بن  بای  انواع   را نقض ک ده است .  Encapsulationگف    تواننایهست  ولی  

م بوطه    هاقستا در  DIPی و تغیی پذی م بوط به    یهابیثکالین  ق ار ده .   اریدر ارترا بشتناست  و آن را 

 توایح داده ش ه اس . روبیبه

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 .
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Iterator 

 

 Iterator [8]سارتار الگوی  8.1  شکل

 

که   Collectionو   Iterator  هایکالس  هایاینت فیسمشتخ  است  کالین  با   18.شتکل  که در    طورهاان

 هتاآنمتوجته تغیی ات  ت تیتباینبته  کنت میدر واقع بته ت تیتب هاتان پیاتایشتتتتگ  و آبجکت  م کتب هستتتت  کتار  

متت    Collectionستتتتارتتار توارثی موا ی رابطته نیز وجود دارد,  ی ا ه     2کته در   مینیبیم. حتا  شتتتتودنای

تا بتوان ا    داردمیدر رود نگه  , ه  پیاایشتتگ  حال  پیاایش را  ستتار  و دریاف  پیاایشتتگ  را در رود دارد

ارتباط بین کالین  و آبجک    یا هاان آبجک  م کب استتفاده کنیم. Collectionچن ین پیاایشتگ  ب  روی یک  

باشت     Dependencyغی  مانا و   صتورتبه  توان می,  میاداده Collectionم کب که به آن در این شتکل عنوان  
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را صتتتت ا بزنت  و بتا آن کتار کنت . هم چنین   Create Iteratorپیک بنت  متت   پس ا  دریتافت  ا     توانت می ی ا فقط 

 باش . Dependency صورتبه توان میارتباط ا  سا  آبجک  م کب به پیاایشگ  هم به هاین دلیل 

 

 کتا  Iteratorسارتار الگوی  8.2شکل  

  صتورتبهها   Concrete Aggregateها و  Concrete Iteratorدر ستارتاری که در کتا  هست  ارتباط بین 

Association  2     ط فه نیست  و ا  ستاConcrete Aggregate    به ستاConcrete Iterator  صتورتبه  

Dependency   است   ی ا فقط    ت درست که غی  مانا هست  کشتی ه شت ه است , این ارتباطConcrete 

Iterator   توستتطConcrete Aggregate   نیستت .    هاآنم بوطه ستتارته شتت ه, و پس ا  آن ارتباطی بین

 که آن ماناس .(  Aggregate Concreteبه   Iterator Concrete)مگ  ا  سا  
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Builder  

 

 Builder [9]سارتار الگوی  9.1شکل  

 

 Concreteو در واقع یکی ا    کن میکار   Directorبا کالس  پی استتتت  کالین   19.شتتتتکلکه ا    طورهاان

Builder    ی  هتا آبجکت شتتتتت ه ب ای انواع  یی کته تع ی   متت هتاا  ط یق    و بعت   دهت میهتا را در آن ق ار

استتفاده کن  و آن آبجک    Build Partتا ا  عاییات های   کن میاستتفاده   Builder, ا  اینت فیس دانهدرشت 

چون ا  اینت فیس ستتطح باالی آن   شتتودنایمنتشتت    Directorبه    Builderرا بستتا د, در اینجا تغیی ات در 

و این کار ا  ط یق داشتتن دی    گ دان یب مرا   موردن  در واقع آبجک     Get Result. مت   شتودمیاستتفاده 

, ال   به ذک  است  که این دی   دیپذیمها دارد, انجا     Concrete Builderمستتقیم غی  مانا که کالین  به  

 و غی  مانا هس ,  ی ا الزامی به هایشگی بودن آن نیس . Dependency صورتبه
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 کتا   Builderوی سارتاری الگ 9.2شکل  

بین کالین  و    Dependencyبا سارتار کتا , رابطه  9.1سارتار  که مشخ  اس  تنها تفاوت  طورهاان 

Concrete Builder   اولیه و پاس دادن آن به  سا یناونه ها اس   ی ا عالوه بDirector   نیا  دارد تا در

 . باش می را ص ا کن . پس این ارتباط به ن   صییح  Get Resultصورت لزو  مت   

 

  ییهاز یمکانبا    موردن  ی  هاآبجک در حا  ستتتار     Builderو  Abstract Factoryدر الگوی    :مقایستتته

ی  ها آبجک ا  میصتتتوالت یا ستتتار    یارانوادهداریم, یعنی به ت تیب ب ای ستتتار     م ن  هستتتتیم که  

ی  ها آبجک ب ای پیاایش   Iteratorهای متفاوت. اما   Partیا  Stepیکسان اما با    یک هامتفاوت با سارتار  

 هااگ ا یدو در کنار الگو در باال    3م کب استتتتفاده شتتت ه استتت . تواتتتییات در مورد رفتار و ستتتارتار این 

 اس . مشاه هقابل

 کارایی ا  من   حاف ه

Abstract Factory -  هایکالسقبل ا  اعاا  الگو در  Factory   وجود ن اشتتت  اما بع  ا  انجا  آن ااتتتافه

 یاد نیستتتن  چون    هاآبجک اما این   ده میی موجود در حاف ه را افزایش  هاآبجک و این تع اد   شتتون می

 هم با آن ت کیب ک د. Singleton مبالا  توانمی
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Iterator –   در این الگو نیز هاتاننت  الگویAbstract Factory   هایکالسقبل ا  اعاا  الگو  Iterator    وجود

ی  ها آبجک ی م کب کم شتت ه و این وظیفه به  هاآبجک ن اشتتتن  اما بع  ا  آن کای ا  ان ا ه و ستتنگینی  

. البته این مواتتتوع که شتتتودمیی موجود در حاف ه بیشتتتت   هاآبجک ع اد  میو  شتتت ه پس ت  شتتتگ یاایپ

 یاد   یییریییرباشت  )تع اد   ستا مشتکل  توان میتع ادی پیاایشتگ  هم  مان داشتته باشتیم    میتوانیم

 نکنیم(. Disposeبسا یم و 

 

Builder  – در حال  قبل ا  انجا  الگو  Director  وBuilder    این ط یق سارتار توارثی  ها موجود نیستن  و ا

 یاد باشت  )تع اد کالس با تع اد آبجک     شت تبه  توان می  هاکالس, در حال  قبل تع اد شتودمیانجا    کار

 افزایش چشاگی ی ن اشته اس . هاآبجک متفاوت اس ( ولی تع اد 

 

اما به توجه به    ان دادهی موجود در ستتیستتتم را افزایش  هاآبجک الگو به مق ار کای تع اد    3ه     :مقایستته

استت . اما   گ فتن هینادقابل    کن میراص به ما   Contextو هم چنین کاکی که در آن    هاآنی  پذی انعطاف

را   شتگ هایاایپا    ستا یناونهدر واقع بای  دق  ال   در  Iteratorکه در باال اشتاره شت  در الگوی    طورهاان

 م.داشته باشی

 موارد کارب د

Abstract Factory 

و   شتون می Composeیا    ن یآیمی چگونه به وجود  هاآبجک وقتی ال   داریم تا ستیستتم ا  اینکه   -1

 مستقل باش .یا سارتار داریی آن چگونه اس , 

و ستیستتم را ال   است  با آن کانفیگ  وقتی نیا  داریم چن ین رانواده ا  میصتوالت داشتته باشتیم -2

 کنیم. 

 Factoryا  میصتوالت ط احی شت ه تا باهم استتفاده شتون  که ستیستتم را با آن   یارانوادهوقتی   -3

 .میکنیمکانفیگ 
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  هتاآناینت فیس    میرواهیمبستتتتتا یم ولی فقط    یهتاوداکت پ ا     Class Libraryیتک    میرواهیم -4

 .هاآن سا یپیادهمعیو  باش  نه 

Iterator 

 ب ای پیاایش جیوگی ی کنیم. duplicate codeا   میرواهیموقتی  -1

داده   polymorphic traverseا     میت رتواهت یمت وقتتتی   -2 رو  پتیتاتتایتش  یتتک  یتعتنتی  کتنتیتم  استتتتتتفتتاده 

 متفاوت اج ا کنیم. سارتارهای

 چن ین پیاایش روی یک آبجک  م کب داشته باشیم. میرواهیموقتی  -3

به اطالعات درون یک آبجک  م کب دستتتتت ستتتتی داشتتتتته باشتتتتیم ب ون آنکه    میرواهیموقتی   -4

 به حال  داریی آبجک  دست سی داشته باشیم. ااا یمستق

 یک داده سارتار پیچی ه را ا  کالین  مخفی کنیم )ب ای راحتی یا امنی (. میرواهیموقتی  -5

Builder 

 مختی  یک آبجک  پیچی ه ج ا و مستقل کنیم.  یهابخشالگوریتم سار  رو ا    میرواهیموقتی   -1

 داریی متفاوت ا  یک آبجک  داشته باشیم. یهاشیناا میرواهیموقتی  -2

 دوری کنیم. Telescopic constructor  ه  یپ ا   میرواهیموقتی  -3

  توانمی تق یباا گفته شت   قبالا که    طورهاانتاا  موارد کارب د مهم ذک  شت ,  تق یباا الگو    3ب ای ه    :مقایسته

رتانواده یتا چنت ین  صتتتتورتبتهی مختی  )حتا  هتاآبجکت ب ای تولیت    Abstract Factoryو   Builderگفت  کته  

 . شودمیداریی متفاوت( استفاده  یهاشینااآبجک  با 

 م تبط  الگوهای

Abstract Factory 

  subclassingاما با  ت ستتاده)  شتتودمیب ای تولی  میصتتوالت شتت وع  Factory Methodدر واقع با   -1

 ت (پذی انعطافاما  ت  هیچیپ) میرسیم Abstract Factory, Builder( و به شودمیبهت  هن   
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د  ستا  می  آنی  صتورتبها  میصتوالت را   یارانواده Abstract Factoryگفته شت     قبالا که   طورهاان -2

آبجکتت     Builderامتتا    گ دانتت یب مو   ا  ط یق     هیتت چیپیتتک    ک دنااتتتتتافتتهک دن و    Assembleرا 

Partسا دیم. 

3- Abstract Factory, Builder, Prototype  صورتبه توانمیرا Singleton ک د. سا یپیاده 

   ی سیستمدر    هاآبجک ا  آن استفاده ک د, منتها در جایی که فقط تولی     Facade  عنوانبه  انتومی -4

 ا  دی  کالین  مخفی کنیم. میرواهیم

استتتفاده ک د در جایی که یک ستت ی انتزاعات فقط با ستت ی راصتتی ا    Bridgeها اه با   توانمی -5

 کالین  مخفی کنیم. ا  دی این پیچی گی را  میرواهیمو  کن میکار  هاسا یپیاده

Iterator  

 را پیاایش ک د. Composite یهادرر استفاده ک د تا  توانمی Iteratorا   -1

متفاوت ب  استاس نوع آبجک  م کب   یشتگ هایاایپاستتفاده ک د تا   توانمی  Factory Methodا   -2

 ب گ دان ه شود.

 استفاده ک د تا حال  کنونی پیاایش را ذری ه ک د و آن را با گ دانی ک د. توانمی Mementoا   -3

 نیز ب ای این الگو صادق اس  و در ارتباط با یک یگ  هس . Visitorالگوی  سو مورد  -4

Builder  

 صادق اس .ذک  ش  ب ای این الگو نیز  Abstract Factoryمورد اولی که در  -1

 ذک  ش  ب ای این الگو نیز صادق اس . Abstract Factoryمورد دومی که در  -2

 ذک  ش  ب ای این الگو نیز صادق اس . Abstract Factoryمورد سومی که در  -3

دارد استفاده  یا هیچیپسار    ن یف اکه   Composite  یهادرر هنگا  تولی     Builderا    توانمی -4

 ک د.

 

م تبط    الگوهای و  شتباه   Builderو  Abstract Factoryموارد م تبط ذک  شت  و وااتح است  که    :مقایسته

  یادی دارن .
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 مزایا معایب

Abstract Factory  

ها انجا    Concrete Factoryو با تغیی    ا  میصتتوالت بستتیار راح  و ستتاده استت   یارانوادهتغیی   -1

 . این مزی  اس . دیپذیم

های متفاوت استتتفاده   Instanceا    توان میایزوله هستتتن  و کالین    کامالا  Concrete  هایکالس -2

 کن  ب ون آنکه متوجه شود.

 . این مزی  اس .کن میسا گاری بین میصوالت ارتقا پی ا  -3

 پیک بن و هم چنین ک    Factory  هایکالسنوع ج ی  میصتتو  باعث تغیی  اینت فیس و   ک دنااتتافه -4

 . این عیب اس .کن میتغیی  

Iterator 

 ب  روی یک آبجک  م کب داش . این مزی  اس . توانمیچن ین پیاایش را  -1

 ب  روی یک آبجک  م کب داش . این مزی  اس . توانمیانواع پیاایش را  -2

ستتتپ دیم. این مزی    Iterator ی ا وظیفه پیاایش به    شتتتودمی ت ستتتاده فیس آبجک  م کب  اینت -3

 اس .

. این شتودمیاپییکیشتن    Overkillی م کب ستاده استتفاده کن  باعث  هاآبجک اگ  ستیستتم فقط با   -4

 عیب اس .

  یاد اس . این عیب اس . Aggregate Objectو  Iteratorتغیی ات منتش  شون ه بین  -5

Builder 

 داریی متفاوت ایجاد ک د. این مزی  اس . یهاشیناابا  هاآبجک  توانمی -1

 سار  و ناایش داریی ج ا ش ه اس . این مزی  اس . ن یف ادر واقع  -2

. این مزی   ده میرا انجا    این کار  ق  بهق   Directorسار  داریم  ی ا  ن یف اکنت   بهت ی روی   -3

 .اس 
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که   trade-offمستتتلیه و  Context  بهباتوجه  توانمی  راحتیبهموارد در باال ذک  شتتت ه استتت  و   :مقایستتته

 را انتخا  کنیم. موردن  در ن   داشته باشیم الگوی  توانمی

 جعیی شیء

Abstract Factory -  ی هاآبجک کالس وFactory . هاه تصنعی هستن  و در قیا و مسلیه نیستن 

 

Iterator –   هایکالسآبجک  و Iterator   در قیا و مستلیه نیست  و ب ای تیقق الگو تولی  شت ه و جعیی

 اس .

 

Builder  –     ی  هتاآبجکت و    هتاکالستاتاBuilder    و هم چنینDirector   در قیا و مستتتتلیته نیستتتتتنت  و

 .هستن مصنوعی 

 

 .ان ک دهجعیی تولی   ءیش 3ه   :مقایسه

 هادغ غهج اسا ی  

Abstract Factory  -  را ا  کالینت  گ فتته و بته    هتاآبجکت در واقع وظیفته ستتتتارتن  این الگوریتمFactory    ها

 .کن میکار  هاآنداده و کالین  ا  ط یق اینت فیس با 

 

Iterator  – ی م کتب گ فتته و بته کالس پیاتایشتتتتگ  داده و کالینت  با  هتاآبجکت وظیفته پیاتایش را ا    این الگو

 .کن میکار  هاآناینت فیس 
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Builder  – سار  که به کالین  میو  ش ه بود ج ا ش ه و به    ن یف ا  واو بهBuilder   داده ش ه اس  تا

ستتتار  هستتتتن  و در   ن یف ا  ینوعبهکه   Add Partی  مت ها  به Directorدستتتتور دادن ا   با استتتتفاده ا 

Builder  سار  ا  ناایش داریی آن ج ا شود. ن یف ای پیچی ه را سارته تا هاآبجک  هستن ها موجود 

 

 .ان دادهرا انجا   این کار روبیبه الگو 3ه   :مقایسه

 سا یپیاده

Abstract Factory -  میکنیمرا شناسایی  هاآن یهارانوادهابت ا انواع مختی  پ وداک  ها و. 

 .میکنیم سا یادهپیمیصو   هایکالستع ی  و آن را در  هاآنیک اینت فیس ب ای 

 هایکالسیم و بع  آن را در  ستا دمیAbstract Factoryپ وداک  با نا   رانواده ا  اینت فیس ب ای تولی  ه 

Factory باش میب ای یک رانواده  سا یپیاده. ه  میکنیم سا یپیاده. 

 

Iterator –    یک اینت فیس ب ای پیاایشتتگ  با ح اقل متget Nextاین   ا هاینیم )بستتته به کار و ستتا دمی

 .(.شودمی ت  هیچیپاینت فیس 

 .میسینویمیم و در آن مت ی ب ای دریاف  پیاایشگ  سا می اینت فیس ب ای آبجک  م کب

, ه  پیاایشتتگ  بای  با یک آبجک  م کب میستت ینویمپیاایشتتگ  را ب ای آبجک  م کب  ستتا یپیادهستتپس  

 .شودمیجا  ( انمعاوالا پیاایشگ  ) سا ن ه  ا  ط یق  این کارلینک باش  که 

 سا یپیادهدر ارتیار کالین  ق ار ده     راحتیبهاینکه یک پیاایشگ  را    باه فبع  اینت فیس آبجک  م کب را  

 .میکنیم

 

Builder  –   توانمیکه   میکنیمابت ا اطاینان پی ا  Step    ماکن میصتتتوالت را تع ی    یهاشینااهای هاه

 کنیم.

 .میسینویم Builderاینت فیس  دررا  هاق  سپس این 
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 .میکنیم سا یپیادهرا  هاق  یم و این سا دمیConcrete Builderب ای ه  ناایش میصو  یک 

و آبجک     Builderبستا یم و میصتوالت ماکن را در آن با استتفاده ا  اینت فیس    Directorیک    میتوانیمحا   

Builder  بسا یم. که به آن پاس داده ش ه اس 

 

به دلیل آنکه دو ستتتتارتار توارثی موا ی دارد که به ها یگ  هم   Iteratorگف     توانمیبه ن      :مقایستتتته

Coupled   کار کن ( و هم چنین در بعضتی ا  آبجک  م کب ریی  با حال  داد ال   دارپیاایشتگ   هستتن  ) ی ا

کنت , پیچیت گی    یب ارث Enumeration موجود در قستتتتات    هتایکالسال   استتتت  ا     #Cمتاننت   هتا بتان

 بیشت ی دارد.

بته دلیتل    Abstract Factoryپیچیت گی متوستتتتطی دارنت , امتا    تق یبتاا   Abstract Factoryو    Builderامتا  

  یاد, پیچی گی بیشت ی دارد. هایکالسو  هاسینت فیامیصوالت و تع اد  سارتارهای
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و    Abstract Factory, Iteratorالگوی    3برای    GRASPبررسییییی الگوهیای  

Builder 

Information Expert 

Abstract Factory -    و ه    شودمیا  میصتوالت استتفاده   یارانوادهاین الگو ب ای تولیFactory   اطالعات

 پس این الگو نقض نش ه اس . ده میرا انجا   این کاررا دارد و  هاآن   ب ای تولی  ال

 

Iterator – صتورتبهم کب در واقع    آبجک این که ه     بهباتوجه  Aggregate  درون یک پیاایشتگ  وجود دارد

 و در واقع داده و رفتار در کنار هم نیس  این الگو نقض ش ه اس .

 

Builder  –   اگ  بخواهیم وظیفته ستتتتار  را به در این الگوDirector  نستتتتبت  دهیم )رود فقط ا  اینت فیس

Builder    امتا اگ  این وظیفته را بته    کنت می( این الگو را نقض  کنت میاستتتتتفتادهBuilder   نستتتتبت  دهیم و

Director رفتارهایو    ی ا اطالعات ستار  میصتو   کن ینانجی ق ار دهیم, این الگو را نقض  ارا بیشتت  می 

مستتقیم   صتورتبهرا حذف ک د و کالین   Director  توانمیصتورت    2هست . )در ه    Builderآن در کالس 

 کار کن .( Builderبا اینت فیس 

Creator 

Abstract Factory  -    یعنی اطالعتات ال   ب ای تولیت  و   کنت میبتا اولویت  پنجم این الگو را رعتایت   این الگو

initialize ک میصو  دارل ک دن یFactory   موجود هس  و هFactory  سا درا میمیصوالت رود. 
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Iterator  –  اولویت    ستتتتا درا میی م کتب را دارد و آن  هتاآبجکت ال   ب ای    یهتادادهکالینت     کتها آنجتایی(

  صتتتتورتبهه  پیاتایشتتتتگ  یک آبجکت  م کب در رود    کها آنجتاییپنجم( و در اینجتا الگو رعای  شتتتت ه. ولی 

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

 

Builder –     ا     یاناونتهدر این الگو کالینتBuilder   را در ارتیتارDirector    5  یت اولو, این یعنی  دهت میق ار  

است  بای  آن را   Builderمستتقیم در حا  استتفاده ا    صتورتبه Directorوجود دارد,  ی ا    باالت ی   یاولوکه  

 که نقض ش ه اس . 4  یاولوبسا د و این یعنی 

Coupling 

Abstract Factory -     یادی   تأثی که   شتویممیمتوجه    ب ای این الگو  کاهش وابستتگیبا رجوع به قستا 

 .کن میرا کم  Couplingدارد و  Graspب ای این الگوی 

 

Iterator –    ب ای   متوستطی  تأثی که   شتویممیمتوجه    ب ای این الگو  کاهش وابستتگی با رجوع به قستا

اما ارتبتاط بین آبجکت  م کب و پیاتایشتتتتگ  هنو  بستتتتیتار   کنت میرا کم  Couplingدارد و   Graspاین الگوی  

Coupled  هس. 

 

Builder  –    یادی ب ای این الگوی   تأثی که    ب ای این الگو  کاهش وابستتگی با رجوع به قستا Grasp   دارد

 .کن میرا کم  Couplingو 

 

Cohesion 

Abstract Factory  -     یادی   تأثی که    شویممیمتوجه    افزایش چسبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قسا 

 .رسان یمبه ح  روبی را  Cohesion تق یباا دارد و  Graspب ای این الگوی 
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Iterator –    یادی ب ای این   تأثی که    شتویممیمتوجه    چستبن گی ب ای این الگو  افزایشبا رجوع به قستا 

 .رسان یمبه ح  روبی را  Cohesion تق یباا دارد و  Graspالگوی 

 

Builder  –    یادی ب ای این   تأثی که    شتویممیمتوجه    افزایش چستبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستا 

 .سا دمیقق میدارد و آن را  Graspالگوی 

Controller 

Abstract Factory -  این الگو در واقع کارچ رانی ن ارد وController ن ارد. 

 

Iterator –  این الگو در واقع کارچ رانی ن ارد وController ستتا یناونهلی بع  ا  اینکه پیاایشتتگ   ن ارد و  

 اس . Iteratorم کب به عه ه  آبجک فه اعاا  عاییات روی ش , بع  ا  دریاف  ه  پیا  ا  کالین  وظی

 

Builder  –    در این الگوDirector  عنوانبه  use-case controller  در ن   گ فته شود  ی ا دررواس     توانمی

در   Get Resultبا ف اروانی    توان میپاستتخ  پس ا  آن و   ده می  Builderستتار  را ا  کالین  گ فته و به  

 .بگی دق ار ین  ارتیار کال

Polymorphism 

Abstract Factory -   این الگو با داشتتتن فوق کالس ب ایFactory  متفاوت ب  استتاس   یهایک بن یپ ها و

 , این الگو را رعای  ک ده.موردن  رانواده میصولی 

 

Iterator –  و ب ون مشتتکل ا  آن   راحتیبهپیاایشتتگ , کالین  این الگو با داشتتتن اینت فیس مشتتت   ب ای

 . این الگو رعای  ش ه اس .کن میی م کب متفاوت استفاده هاآبجک متفاوت و  سارتارهایب ای داده 
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Builder  – سدرون کال Director  ارتباط بین او وBuilder   ه هاین دلیل  ب در ستتتطح باال و اینت فیس استتت

را عوض ک د, در نتیجه این الگو رعای  شتتت ه   Builderمتوجه شتتتود آبجک    Directorب ون اینکه    توانمی

 اس .

Indirection 

Abstract Factory - کالین  با میصتوالت ا  ط یق اینت فیس که در ستارتار دی ه شت  ارتباط بین    طورهاان

Factory   و این یعنی   انجا  گ فتههاIndirection  داریم. ولی رابطه بین میصتوالت وFactory   صتورتبهها  

 مستقیم اس .

 

Iterator – مستتقیم   صتورتبهپیاایشتگ  و آبجک  م کب رود  که در ستارتار دی ه شت  ارتباط بین   طورهاان

ا  ط یق پیاایشتگ  و اینت فیس آن است  و این و در ستطح پایین است  اما ارتباط بین کالین  و آبجک  م کب  

 داریم. Indirectionیعنی 

 

Builder  – کالس   واستطهبهکه در ستارتار دی ه شت  ارتباط بین کالین  و میصتوالت    طورهاانBuilder   در(

. این یعنی  نت یبینارا    هتاآنشتتتتت ه و    غی مستتتتتقیم  Directorی رود    واستتتتطتهبته( یتا  Directorنبود  

Indirection .سا دینامستقیم میصوالت را  صورتبهیعنی دیگ  کالین   داریم. 

 

Pure Fabrication 

Abstract Factory -    یهاکالس  ی تاا  Abstract Factory   جعیی هستتتن  و ب ای راحتی حل مستتلیه

 .ان ش هتولی  
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Iterator –   هایکالستاا Iterator   ان ش هنیز جعیی هستن  و ب ای راحتی حل مسلیه تولی. 

 

Builder – هایکالس Builder  و کالسDirector   ان ش هب ای راحتی حل مسلیه تولی. 

Protected Variations 

Abstract Factory  -  ارتبتاط بین    کتها آنجتاییی گفتته شتتتتت   تغیی پتذی کته در بیتث    طوراتانهFactory   و

یک میصتو  باعث انتشتار تغیی ات و تغیی    ک دنااتافههست  و کم یا   Concreteمیصتوالت در ستطح پایین و 

یک رانواده ج ی  ا  میصتتتوالت    ک دنااتتتافهاما    .شتتتودمیکالین   و  Factory  هایکالساینت فیس و تاا  

. هم چنین تغیی ات به کالین  منتشتتت   شتتتودنایستتتیار ستتتاده و راح  استتت  و تغیی ی جایی منتشتتت   ب

 را رعای  ک ده اس . DIP روبیبهچون  شودنای

 

Iterator  –  کالینت  و آبجکت  م کتب ا  ط یق  ی گفتته شتتتتت  ارتبتاط بین  تغیی پتذی کته در بیتث    طورهاتان

اینت فیس ستطح باال و ب ون انتشتار تغیی  است , اما در دو ستارتار موا ی توارثی ب ای پیاایشتگ  و آبجک   

 .شودمیهس  این تغیی  منتش   Concreteمستقیم و در سطح  صورتبهم کب, چون ارتباط 

 

Builder  – چون  ن الگو  ی گفته شت  در ایتغیی پذی که در بیث    طورهاانDirector  با اینت فیس ستطح باالی

Builder   قطعه ج ی  باعث منتشت  شت ن  ک دنکمولی ااتافه یا    شتودنایتغیی ات به آن منتشت     کن میکار

. هم چنین کالین  شتتون میدچار تغیی    Builder  هایکالسکه در واقع اینت فیس و  ی    شتتودمیاین تغیی   

دیت  مستتتتتقیم امتا غی  متانتا دارد و اگ    Builder  هتایکالسبته  ی     Get Resultبته رتاط  متت     نتاچتاربتهنیز  

)و یا   Get Result)ب ای پیک بن ی( یا تغیی ات در امضتای مت     هاکالستغیی اتی مبل ااتافه و کم شت ن  ی  

, این تغیی ات بته پیک بنت  منتشتتتت  م(  نت اری  Directorدر حتالتی ا  الگو کته    Builderی  متت هتاحتی بقیته  

 .شودمی
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 Item Descriptionو    Memento, Flyweight  الگوهایمقایسه  

 نوع -دسته  

 

Memento  –  تخصتتتی     دغ غه  رفتاری بیشتتتت    الگوهای.  باشتتت میرفتاری   الگوهایاین الگو در درستتتته

به آبجک  و   هاریکوئستت رفتار در یک آبجک  یا تفویض ک دن   ستتا یکپستتوله, یا هاآبجک به    هامستتلولی 

 را دارد. Cohesionو باالب دن  Coupling ک دنکمدر  مان اج ا با  هاآبجک م ی ی  بهت  تعامل 

 

Flyweight – با در کنار هم ق اردادن   یستارتار  ی. الگوهاباشت یم  یستارتار  یالگو در درستته الگوها نیا

و    یپذستتارتارها را انعطاف  نیا  کهیدرحال  شتتودیت  مبزرگ  یستتارتارها   یا باعث تولهها و آبجک کالس

 .شودیم ارارتباطات باعث ساده ش ن سارت یی. در واقع با شناساداردیکارا نگه م

 

Item Description –  ییتا7 الگوهایاین الگو جزو دسته Coad باش می. 

 

در دسته الگوهای    Flyweightرفتاری و   الگوهایدر دسته    Mementoکه دی یم الگوی    طورهاان  :مقایسه

 Itemگف  چون    توانمی  .هستتتن  Coad  الگوهایدر دستتته   Item descriptionستتارتاری و هم چنین 

description  هستتتن ,    پذی انعطاف  ستتارتارهاک ده و هم چنین این   ت ستتادهدر واقع ستتارتار کالستتی را

 سارتاری نیز در ن   گ ف . الگوهایآن را در مجاوعه  توانمی
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 ه ف

Memento  – حال  یک آبجک  ب ون نقض ک دن   ستتتا یذری هEncapsulation   . ا  اه اف این الگو استتت

  توانمیداریی آن ناایان شود. یعنی    اتیجزئحال  آبجک  را ذری ه و با یابی ک د ب ون آنکه    توانمییعنی  

ا  آبجکت  نگته    Snapshotک د. در واقع یتک    Restoreبتوان بته آن    بعت اا حتالت  آبجکت  را ذری ه ک د تتا  

 .میداریم

 

Flyweight –   مشتتخ  با استتتفاده ا  تا در یک فضتتای    ده میالگویی ستتارتاری استت  که این امکان را

ی بیشتتتت ی هاآبجک ,  گذاردیمبه اشتتتت ا     هاآبجک های مشتتتت   را بین   Stateکه    Sharingمکانیز  

 .مشت   در ه  آبجک ( یهابخش سا یذری ه جایبه). ذری ه کن 

 

Item Description  –   استتتفاده ک د که    توانمیا  این الگو در جاییValue    های چن ینAttribute    ماکن

 Itemهتا تیت  عنوان    Attributeاین    Sharing  بتاهت فدر چنت ین کالس تک ار شتتتتود, و این الگو  استتتت   

Description ده میرا انجا   این کار روبیبه. 

 

و با یابی آن   بن یبستتتتهحال  داریی آبجک  ب ون نقض ک دن   ستتتا یذری هب ای  Memento :  مقایستتته

 تق یباا   Item Descriptionو  Flyweightه ف دو الگوی    کهدرحالی  .شتودمیده حال  در صتورت نیا  استتفا

با ج ا ک دن  Flyweight وجود دارد. هاآنبین  این شتباه     Sharingو  یگذاراشتت ا متفاوت است , اما در 

Intrinsic State    ذاتی آبجکت  هستتتتت , ا     یهتایژگیوکتهExtrinsic State    کته وابستتتتتته بتهContext 

 .شودمیدر مص ف حاف ه  ییجوص فهو باعث  ده میرا انجا   این کار باش می

 حو ه

Memento –  و ا  ط یق  و در  مان اج ا باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 
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Flyweight –  و در  مان اج ا و ا  ط یق  باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

Item Description -  و در  مان اج ا و ا  ط یق  باش می شیء حو ه  این الگو درdelegation باش می. 

 

 .یابن میتیقق  delegationه  سه الگو در  مان اج ا و ا  ط یق : مقایسه

 کاهش وابستگی

Memento  – قبالا   کها آنجایی  Memento   ها در د  رودOriginator   ال   استتت   ان شتتت هبوده و االن ج ا

نقض شود و این یعنی وابستگی    Encapsulation  ینوعبهکه ارتباط بین آن دو در سطح پایین حفظ شود و  

  Caretakerکتاهش پیت ا ک ده  ی ا   شتتتت تبته  Originatorو   Caretakerرابطته بین  بتاال, امتا در ط ف مقتابتل 

بین   Associationرابطته    البتته هنو   در ارتیتار دارد.  Memento فیس میت ود  را فقط ا  ط یق اینت  هتاحتالت 

Caretaker  وOriginator . موجود هس 

 

Flyweight –  ارتبتاط بین کالینت  وFlyweight  کته ا  بین رفتته و چته ب ای انجتا    ستتتتا یناونتههتا, چته ب ای

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

  ستتتتا یناونتهب ای ستتتتارتن و    Flyweight Factoryاینت فیس استتتت  یتا ا  بین رفتته استتتت . ولی فقط  

Flyweight  سطح پایین  هایکالسها نیا  دارد تا باFlyweight . کار کنن 

 

Item Description  – کیی وجود ن اشت  و فقط یک    صتورتبهقبل ا  اعاا  الگو وابستتگی ای   کها آنجایی

 Item Descriptionدر دارتل رود یتک کالس    Itemداشتتتتتیم, و بعت  ا  اعاتا  الگو ه  کالس    Itemکالس  

هستت , نیا  هستت  تا به    Item Descriptionدارل    Shared  صتتورتبهدارد و ب ای واکشتتی اطالعاتی که  

 اس . یافتهافزایشحال  داریی او دست سی داشته باش , پس وابستگی 

 



102 

 

کاهش چن انی   تق یباا کاهش و ا  ستتا  دیگ     یوابستتتگا  یک ستتا    Mementoب ای الگوی  :  مقایستته

صتتت ا بزن  و  Originatorرا ا    Restoreیا    Saveهنو  بای  عاییات های  Caretakerن اشتتتته استتت  ) ی ا 

ا  ط ف کالین  به ستتا    Flyweightهم چنین در  .  نیز هاین استت .(  هاآنبین    Associationعی  رابطه  

ها   Flyweightبه ستتتتا    Factoryولی ا  ستتتتا     استتتت   کاهش یافتهوابستتتتتگی    زدانهیری  هاآبجک 

 اس . یافتهافزایشستگی واب Item Descriptionاما در داریم.  Concrete هایکالسوابستگی در سطح 

 

 افزایش چسبن گی

Memento  – دیگ     کها آنجاییOriginator  درگی  ذری ه و با یابی حال  نیستت  وCaretaker   با استتتفاده

  Cohesive  ینوعبتهاستتتت  و    یتافتتهافزایش, تتک کتارگی دهت میرا انجتا     این کتار Mementoی  هتاآبجکت ا   

 .ان ش ه

 

Flyweight –   ی  هاآبجک قبل ا  اعاا  الگو کالین  وظیفه ستتتارتن و جستتتتجو درFlyweight  را دارد, اما

کاهش    دهن ه  نشتتتتان  کامالا داده شتتتت ه استتتت  که   Flyweight Factoryبع  ا  اعاا  الگو این وظیفه به  

 چن کارگی و افزایش چسبن گی اس .

 

Item Description  – گو هاانن  آن بوده استت  که دو کالس را ت کیب به قولی قبل ا  اعاا  ال  کها آنجایی

  صورتبهکالس ج ا و    2و بع  ا  اعاا  الگو این    میاش ههای مشت     Attributeو باعث این تک ار    میاک ده

Single-purpose  یافتهافزایشاستتتت   ی ا تک کارگی    یافتهافزایشگف  چستتتتبن گی    توانمی,  ان شتتتت ه  

 اس .

 

 .ان رسان هو به ح  روبی  ان دادهرا افزایش  Cohesion ینوعبهالگو  3ه  : مقایسه
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OCP 

Memento  –  در تغیی اتMemento   ها بهOriginator     ی ا در ستتطح پایین با یک یگ  کار   شتتودمیمنتشتت 

چون فقط با اینت فیس   Caretaker. اما ا  ستتا   نقض شتت ه استت   OCPو ب عکس, پس در اینجا    کنن می

Memento  این اصل رعای  ش ه اس . کن میکار 

 

Flyweight –  ارتباط بین کالین  و   کها آنجاییFlyweight    ا  ط یق اینت فیس ستتتطح باالی آن استتت  پس

DIP   ب ق ار استتتت  و در نتیجتهOCP  داریم. امتا رابطته بینFactory   وFlyweight   هتا در ستتتتطح پتایین و در

 ب ق ار نیس . OCPاس  پس  Concrete هایکالس سطح

 

Item Description  – که در بیث وابستگی گفته ش  چون یک رابطه    طورهاانAssociation    بینItem  و

Item Description   داریم و در واقع بتا نقضDIP   پس در نتیجته   دیپتذیماین کتار انجتاOCP   نقض شتتتت ه

 اس .

 

ا  یک ستا  این اصتل نقض شت ه ولی در ستا     Mementoکه اشتاره شت  در الگوی    طورهاان:  مقایسته

ب ق ار  DIPدر ستتتطح اینت فیس استتت  و   Mementoو   Caretakerرعای  شتتت ه  ی ا ارتباط    روبیبهدیگ   

این اصتل   Flyweightبه   Factoryکه در باال گفته شت  ا  ستا     طورهااننیز   Flyweightدر الگوی    است .

مستتقیم و در ستطح پایین   صتورتبه هاکالسنیز به دلیل اینکه   Item Description  یالگودر ست .  ب ق ار نی

 ب ق ار نیس . OCP کنن میبا یک یگ  کار 

LSP 

Memento  – هایاینت فیس  کها آنجاییکه در ستارتار و رفتار این الگو اشتاره رواه  شت    طورهاان  Wide 

& Narrow   ب ایOriginator  وCaretaker   ب ای کار باMemento    و آن دو با این   شتتتتودمیها ستتتتارته
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بت ون آنکته متوجته    استتتتتفتاده ک د  Mementoمختی     هتایکالسا   ی    توانمی,  کننت میکتار    هتاسینت فیا

با  ی  کالس عینی    Originator. )درستت  استت  که کنن میکار   Memento,  ی ا ه  دو با اینت فیس  شتتون 

Memento    رابطه دارد, اما این رابطه مانا نیستتتت  و ا  نوعDependency   هستتتت  و فقط ب ایInstance  

ب ق ار رواه  شتت  اما  LSPدر این صتتورت    (.میکنیماینت فیس تع ی    get State, و ب ایستتارتن استت 

 در این الگو این اصل ب ق ار نیس . رودرودیبه

 

Flyweight –   ارتباط کالین  با  ب ق ار است    کامالاFlyweight  ها ا  ط یق اینت فیس ستطح باالی آن است  و

به کالین  منتشت     هاکالس ی    ک دنکمو ااتافه و   Extension, پس  ده میفقط ا  ط یق او عاییات انجا   

 ب ق ار اس . LSPکار کن  و این یعنی  توان می هاآنبا  راحتیبهو  شودنای

 

Item Description –   راجع به این اصتتل صتتیب  ک د  ی ا که ستتارتار توارثی    تواننایاین الگو رییی  ب ای

ها بخواهیم با تع ی  یک ستتارتار   Item Descriptionب ای  مبالا   کهیدرصتتورت, اما  شتتودنایراصتتی دی ه  

این   را ستتتتتتارتتتاردهی کنیم,    Attributeتوارثی  پتت ر    Itemدر کالس    توانمیهتتا  ا  کالس   Itemهم 

Description  استفاده ک د وLSP  ن   راصی داد. تواننایب ق ار باش . اما در حال  کیی 

 

تع ی  شون ,    هاسینت فیاکه اشاره ش  این اصل در ش ایطی که    طورهاان  Mementoدر الگوی  :  مقایسه

ب ای الگوی  که گفته شتتت  این اصتتتل ب ق ار استتت .    طورهاان Flyweightب ای الگوی    ب ق ار رواه  شتتت .

Item Description   مگ  در شتت ایطی که الگو     راصتتی ک دیبصتت   تواننایکه گفته شتت     طورهاانهم

 ا  حال  معاو ( استفاده شود. ت ش فتهیپ مبالا دیگ ی ) صورتبه

 



105 

 

DIP 

Memento  –    ا  ستاOriginator    بهMemento   ستطح پایین یک یگ     هایکالسها ب ق ار نیست  چون با

ها ب ق ار استتت   ی ا فقط اینت فیس او را  Mementoبه    Caretakerدر حا  ارتباط هستتتتن , اما ا  ستتتا  

 .شناس یم

 

Flyweight –  ارتباط بین کالین  و   کها آنجاییFlyweight   . در ستطح اینت فیس است  این اصتل ب ق ار است

 هایکالسنیا  هست  تا این ارتباط در ستطح   Factoryدر دارل   Flyweightا    ستا یناونهب ای   ناچاربهاما 

Concrete . باش  و در اینجا این اصل نقض ش ه اس 

 

Item Description –  که در بیث    طورهاانOCP  در   هاکالسو وابستتتتگی تواتتتیح داده شتتت  چون ارتباط

 نقض ش ه اس . DIPس هس , سطح پایین و ب ون استفاده ا  اینت فی

 

 ب ق ار است   Mementoبه    Caretakerکه اشتاره شت  ا  ستا     طورهاان  Mementoدر الگوی  :  مقایسته

 Factoryا  ستا    Flyweightکه در باال گفته شت  ب ای   طورهاان  .مذکور(  هایاینت فیس)در صتورت تع ی  

 این اصل نقض ش ه اس . Item Descriptionهم چنین در این اصل ب ق ار نیس .  Flyweightبه 

ISP 

Memento  – چون دو اینت فیس    میدانیمکه    طورهاانWide   وNarrow    و عاییات های   شتتتتودمیتع ی

استت    ت گستتت دهکه   Wideدر   مبالا گف  این اصتتل ب ق ار استت .   توانمیه ک ا  با دیگ ی متفاوت استت  

ا  این  ه کت ا   .شتتتتودمیهستتتت  تع ی     Originatorکته مخت    set Stateو   get Stateعاییتات هتای  

 رعای  ش ه اس . اصلهستن  پس این  Specificو  Cohesive صورتبه هاسینت فیا
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Flyweight –   هتایاینت فیسکیی ب ای انجتا  عاییتات هتای رود ا    صتتتتورتبتهاین الگو Specific   و تتک کتاره

ها استت .    Flyweightهستت  که ا    ستتا یناونهکه بیشتتت  ب ای  Factoryمگ  در دارل    کن میاستتتفاده 

 گف  این اصل نیز ب ق ار اس . توانمیپس 

 

Item Description –   ارتباط در ستتطح پایین و ب ون استتتفاده ا  اینت فیس هستت  پس در مورد  در این الگو

 گف  این اصل رعای  نش ه اس . توانمیصیب  راصی ک د یا  تواننایاین اصل 

 

 این اصل ب ق ار اس . Flyweightو  Mementoی هادر الگو: مقایسه

CRP 

Memento  –   ا    واتو بهدر این الگوDelegation  جایبه  Inheritance   استتفاده شت ه پس این اصتل ب ق ار

 اس .

 

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

Flyweight   لیستی ا    مبالا ,   دیگیما  ط یق واسپاری انجا    کارهاها. بقیهFlyweight  ها درونFactory 

واستتپاری    صتتورتبه Flyweight  هایکالسیا   Contextها در  Stateآم ه استت , یا   Aggregate  صتتورتبه

 ش ه هستن  و نه سارتار توارثی. پس این اصل ب ق ار اس .

 

Item Description  – ستارتار توارثی ا    جایبهمشتخ  است  که    واتو بهDelegation  استتفاده شت ه

 رعای  ش ه اس . روبیبهاس  و این اصل 

 

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

Memento  –  کته هنگتا     میدانیمSave    وRestore   کتهCaretaker  ی  هتا آبجکت   کنت میرا ف اروانی   هتاآن

Memento   باشتن  و این نقض این   هاآبجک درون    هاحال , اما این ه ف الگو هست  تا  شتودمیپاس داده

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

 

Flyweight – ا یغبته   Factory    ا     ییهاناونتهکتهFlyweight    جتایی آبجکتی پتاس    گ دانت یمستتتتارتته و ب

ستارتن و کاررانه را دارد  نجی ه  وظیفه  چون   Factory. )در  شتودنایو  نجی ه دی  ت ایا دی ه    شتودنایداده 

 .( پس این اصل ب ق ار اس . یآینادی  ت ایا به وجود 

 

Item Description –  شودنایدر هیچ جای الگو  نجی ه دی  ت ایا دی ه. 

 

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

 بن یبسته

Memento  –    چون  در این الگوMemento     هتا در واقع در دOriginator  و ا  آن بی ون کشتتتتیت ه   انت بوده

, دستت ستی داشتته باشت   ب ای ذری ه و با یابی  Mementoون نیا  دارد به حال  درونی  چدر اینجا  , ان شت ه

نقض   بن یبستتهانجا  ده  تا    Wide Interfaceرا ا  ط یق   این کار  توان می)  نقض شت ه است   بن یبستته

 Originatorمستقیم با حال  داریی    صورتبه  Caretakerون قبل ا  اعاا  الگو  چا  ط ف دیگ   , اما  د(  نشو

)یعنی   دهت می  انجتا را    کتار ذری ه بتا یتابی Mementoولی االن فقط ا  ط یق اینت فیس میت ود   ک دیمکتار  

 . روبی رعای  ش ه اس تا ح  بن یبسته (restoreیا  save گوی می Originatorبه 
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Flyweight –    ارتباط بین کالین  و در این الگوFlyweight    ستا یکپستولهها ا  ط یق اینت فیس است  پس  

ب ای   توانمیدر ستتطح پایین استت  اما   Factoryرعای  شتت ه. ا  ط ف دیگ  ارتباط بین کالین  و   روبیبه

Factory یی  هم اینت فیس تع ی  ک د,  ی ا در حال  عادی هم کالین  به حال  دارFactory   دستتتت ستتتی

ها دستت ستی ن ارد و فقط   Flyweightبه حال  داریی   Factoryن ارد )مگ  نقض غ ض باشت (. هم چنین  

 در جایی نقض نش ه اس . بن یبستهکیی  صورتبه. کن می سا یناونهرا  هاآن

 

Item Description  – کها آنجاییعنوان شتت ,    قبالا که   طورهاان  Attribute   ها ا  د  Item   بی ون کشتتی ه

  بن یبستته, دستت ستی دارد Item Descriptionمستتقیم به حال  درونی    صتورتبه Itemو رود    ان شت ه

 نقض ش ه اس .

 

 کامالا   Mementoبه   Originatorرا ا  ستتا     بن یبستتتهدر شتت ایط معاو     Mementoالگوی  :  مقایستته

اما در قستتا  ستتارتار و رفتار به  ,  شتتودمیحفظ    Mementoو   Caretakerو یا در ستتا    کن مینقض  

که گفته   طورهاان  Flyweightدر الگوی    نقض نشتت ه استت .  بن یبستتتهکه   میپ دا یمحالتی ا  این الگو  

 رعای  نش ه اس . Encapsulationنیز  Item Descriptionدر رعای  ش ه اس .  بن یبستهش , 

 یپذی انعطاف

Memento  –   دیگ  رود  در این الگو چونOriginator  مجبور نیستتت  تا حاالت رود را ذری ه و با یابی کن  و

ی ب ای نیوه  پتذی انعطتافگفت     توانمی, دهت میانجتا     Caretaker واستتتتطتهبتههتا    Mementoرا    این کتار

 ی را افزایش ده .پذی انعطاف توان میمیو  ش ه و  Mementoو ... به  سا یذری ه

 

Flyweight  –    در این الگو نیز چون کالینت  در واقع بتا اینت فیس ستتتتطح بتاالیFlyweight    کنت میکتار  

را  کت هتابتایت    Factory. فقط ب ای شتتتتودنایآن را عوض ک د و کالینت  متوجته تغیی ات او    توانمی  راحتیبته
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کیی   صتتتتورتبته.  کنت میکتار    Flyweightستتتتطح پتایین    هتایکالسبتا نویستتتتی کنیم  ی ا این کالس بتا  

 ی روبی دارد.پذی انعطاف

 

Item Description  –   فقط اطالعات و   کها آنجاییصتتتتیب  راصتتتتی ک د,   تواننایی  پذی انعطافدر مورد

Attribute   های مشت   ا  دارلItem   ش ن   و یادکمیا    ی هایفو ب ای تغیی  نا  این  ان ش هبی ون کشی ه

  sharing و  ستا یذری هیی  کن  )این عیب را در مقابل استتفاده درست  ا  فضتای  تغ Itemبای  کالس   هاآن

یک ستارتار توارثی در   Item Descriptionاشتاره شت  اگ  ب ای    ت قبلکه    طورهاان.(. هم چنین  می یپذیم

داد و او بت ون آنکته متوجته    Itemانواع مختی  آن را حتی در  متان اج ا بته    توانمی  راحتیبتهن   بگی یم,  

 با آن کار کن . توان میشود 

 

 مبالا ی دارن  اما در شتت ایطی  پذی انعطافکه در باال اشتتاره شتت  ه  ستته تا ح  روبی    طورهاان:  مقایستته

, و بای  با نویستتی انجا  داد  دشتتومیج ی , این تغیی ات منتشتت    Flyweightتع ی  یک  و   Flyweightب ای 

 در باال توایح داده ش . لیتفصهب Item Descriptionب ای الگوی 

 تغیی پذی ی/ انتشار تغیی ات

Memento  – کها آنجایی  Memento     ها در واقع درون دOriginator و  ان شتت هو بی ون کشتتی ه    ان بوده

تا تغیی ات   شتتودمی, هاین دلیل باعث  شتتودمیدی ه   هاآنکه گفته شتت , وابستتتگی  یادی بین    طورهاان

 .کنن میسطح پایین یک یگ  کار  هایکالسمنتش  شود,  ی ا با  هاآنبین 

 

Flyweight –    دلیل ارتباط ستتتتطح پایی  در این الگو نیز بهFactory  وFlyweight   تغیی ات اFlyweight   به

Factory    اما تغیی ات در شتودمیمنتشت ,Factory   در صتورت تع ی  اینت فیس ستطح باال( و یا(Flyweight 

 .کنن می,  ی ا در سطح باال کار شودنای)در حال  عادی اینت فیس دارد( به کالین  منتش  
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Item Description  –    اطالعات مشت   ا  دارل  اشاره ش  چون    قبالا که    طورهااندر این الگوItem   بی ون

, تغیی ات کنن میدر سطح پایین با یک یگ  کار    2هس  و این    Item Descriptionکشی ه ش ه و در کالس  

 .شودمیمنتش   Itemها به کالس  Attributeمانن  کم ش ن یا تغیی  نا   Item Descriptionدر 

 

 مبالا , اما شتتودنایی در ح  روبی استت , تغیی ات به کالین  منتشتت   تغیی پذی  تق یباا الگو    3ه  :  مقایستته

Memento   و یاItem Description    به ت تیب به راط  ارتباط ستتطح پایینOriginator   وMemento  و هم

بین رود    Flyweight. هم چنین در  کننت میتغیی ات را منتشتتتت     Item Descriptionبتا    Itemچنین ارتبتاط  

Flyweight  وFactory  اس . گونهنیهابه راط  ارتباط سطح پایین نیز 

 پیک بن ی

Memento –   را انجتا   هاحال  ستتتتا یذری هنیتا  به پیک بنت  ثالث ن ارد و رود این مجاوعه کار پیک بنت ی و

 .دهن می

 

Flyweight –  یهاحال یک پیک بن  ثالث نیا  اس  تا Extrinsic  را درونContext . ذری ه کن 

 

Item Description  –  میقق  این الگو پیک بن ی راصتتتتی نیا  ن ارد و رود ستتتتارتار اصتتتتیی, ه ف الگو را

 .سا دمی

 

 نیا  به پیک بن  ثالث دارد.  استت  که Flyweightفقط  که ا  ستتارتار مشتتخ  استت     طورهاان ه:  مقایستت 

 را انجا  ده .( این کار Factoryا  ط یق  توان می)البته ب ون پیک بن  رارجی هم 

 سارتار و رفتار
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 در این قسا  تواییات تکاییی در شکل موجود اس .

Memento 

 

 Memento [10]سارتار الگوی   10.1شکل  

 

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

 

 اضافه شود.   Originatorبه سمت    Caretakerاز    Associationالزم است یک    هاشکلدر این  
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که   گوی می  Originatorهست  فقط به    Caretakerکالین  که هاان  میبینی     110.شتکل  که در    طورهاان

ه در ارتیارت میگذار  با گ دانی کن )این را ک Stateیا این    تا ذری ه کنم داریی ات را به من ب ه Stateاالن  

. اما (ده می Originatorدارل رود دارد به   Aggregation  صتتتتورتبه  هایی که Mementoحال  ها را ا  

 get ی مبلیمت هاسطح پایین باش  تا بتوان  ا    هایکالسبای  ا   Mementoو   Originatorبین رابطه ی  

State  (  هایاینت فیسمیبینی  در واقع    10.2شتتتتکل  که در    طورهاانآن استتتتتفاده کن  narrow & wide 

  کنت میرا نایبینت   ی ا اینت فیستتتتی کته بتا آن کتار    Mementoدارتل    Caretakerتع ی  شتتتتت ه انت  یعنی  

narrow   است  اما رودOriginator   ر واقع باعث نقض  و د  بین میآن راEncapsulation  .). نیز شت ه است  

و هم چنین   دهت می  Caretakerبته    Mementoیتک    Originatorدر واقع    State  ستتتتتا یذری هدر هنگتا   

 .کن میدریاف   Mementoهنگا  با گ دانی یک 

 

 [10] سا یکپسولهبا رعای   Mementoسارتار الگوی   10.3شکل  

 

نقض   Encapsulation  باعث شتتت ه تا  ا  این الگو  ستتتا یپیادهاین     ینیبیمکه در شتتتکل باال    طورهااناما 

 نشود.
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که   طورهاان( و میکنینا)به هاین دلیل دوباره به آن اشتاره   باشت میهاانن  ستارتار کتا    10.1ستارتار  

 ال   اس . Originatorو  Caretakerبین  Associationدکت  رامسین در کالس اشاره ک دن  ارتباط 

 

Flyweight 

 

 Flyweight [11]سارتار الگوی   11.1شکل  

 

  ن ه  یب گکه در  Contextدر واقع کالین  با استتتتتفاده ا  مشتتتتخ  استتتت    111.شتتتتکل  که در    طورهاان

Extrinsic State   یتا هاتانUnique State   هستتتت  بتا استتتتتفتاده اFlyweight Factory  نت ه  یب گکته در  

Flyweight Pool    هستتت  و داشتتتتن دی  مستتتتقیم بهFlyweight    و عاییات های آن )این دی  ا  ط یق

Context   الگوی  .(   یآیمبه وجود ,Flyweight  ک ده, و با ارستتتتا     ستتتتا یپیادهراUnique State    به مت
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operation   ب ای هFlyweight حتالت  ذاتی و وابستتتتتته بته ,Context    او را ت کیتب ک ده و عاییتات را انجتا

 .ده می

 

 کتا  Flyweightسارتار الگوی   11.2شکل  

که دکت  رامسین در کالس اشاره ک دن  ارتباط کالین  با  ی    طورهاان این سارتار الگو در کتا  اس  و 

ارتباط با  Flyweight Factoryاس , هم چنین  هان آنیس  و در واقع با اینت فیس  Flyweight هایکالس

 .کن می کار  Flyweightعینی  هایکالس ن ارد بیکه با  ی   هاآن اینت فیس 

و هاچنین تع ی  کالس ج ی     Flyweight, تع ی  اینت فیس ب ای11.1سارتار شکل تفاوت این سارتار با 

 .باش می  Contextک دن یا نگه اری آن در  Compute جایبه   Extrinsic Stateب ای 
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Item Description 

 

 Item Descriptionسارتار الگوی  12شکل  

 

 Itemیتک    توانت می  Itemه   یت استتتتت   پ  (Coad Yourdon Notation)  12شتتتتکتلکته ا     طورهاتان

Description     داشتتته باشتت  و هItem Description  صتتورتبه  توان می  Shared   بینItem  ها استتتفاده

های یکستان دارد را   Valueهایی که    Attributeکه    کن میعال    گونهنیا. این الگو  شتود, این مزی  است 

هتا نیز   Itemدر   توانت میو این آبجکت    گتذاردیم  Item Descriptionبی ون کشتتتتیت ه و در دارتل   Itemا   

Share .شود 

 

 Item Descriptionگف  دو الگوی   توانمیپ دارته شت .    لیتفصت بهالگو    3به ستارتار و رفتار این    :مقایسته

  تک ارشتتون هدر مصتت ف حاف ه و هم چنین ج استتا ی اطالعاتی که    ییجوصتت فهدر  در واقع  Flyweightو 

 شباه  دارن . هاآنک دن  Shareهستن  و 
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 کارایی ا  من   حاف ه

Memento  – ی  هاآبجک   کها آنجاییMemento  هم به تع د در ستتیستتتم ماکن استت  ثب  شتتون  و هم

 یاد کن , پس یک    شتت تبهمصتت ف حاف ه را   توان میماکن استت  بستتیار ستتنگین باشتتن ,   هاآبجک این  

 ها نیا  داریم. Mementoرو  ب ای م ی ی   Garbage Collectionمکانیز  

 

Flyweight –     در این الگو با مکانیزSharing    کهIntrinsic State    ذاتی آبجک     یهایژگیوکه وابستته به

 .شودمیاس , مص ف حاف ه کم 

 

Item Description  –   بستیار بزرگ و   هاآبجک در حال  قبل ا  انجا  الگوValue    اما   ان داشتتههای تک اری

. اما تع اد شتودمیو مصت ف حاف ه کم   ان درآم هاشتت اکی    صتورتبهمشتت      یهابخشپس ا  اعاا  الگو  

 ها را داریم. Item,  ی ا قبل ا  اعاا  الگو فقط شودمیی درون حاف ه بیشت  هاآبجک 

 

باعث افزایش مصت ف حاف ه شتود و نیا  به    توان میکه گفته شت    طورهاان  Mementoدر الگوی    :مقایسته

ب ون شتتت ط  Flyweightو   Item Descriptionهستتت . اما در  Garbage Collectionمکانیز  رو  ب ای 

 مص ف حاف ه ش ه اس . باعث کاهش 

 موارد کارب د

Memento  این(نشان یب هاشرط AND یعنی همه باهم باید وجود داشته باشند. هست) 

بخواهیم به آن  بع اا نیا  هستت  ذری ه کنیم تا   یا بخشتتی ا  حال  آبجک  را  Snapshotوقتی یک   -1

 با گ دانی داشته باشیم.

 مانی که یک اینت فیس مستتتقیم ب ای دستتت ستتی به حال  روی رود آبجک  تع ی  کنیم, باعث   -2

 .شودمیو دست سی به حال  داریی آبجک   بن یبستهنقض 
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Flyweight  این(نشان یب هاشرط AND د داشته باشند.یعنی همه باهم باید وجو هست) 

 یک اپییکیشن تع اد رییی  یادی آبجک  دارد. -1

 باال اس . هاآبجک به دلیل تع اد  یاد  ص فاا  هاآبجک  سا یذری ههزینه  -2

  توانمیداریم و حجم روبی هم دارنت  و هم چنین    Extrinsic Stateو    Intrinsic Stateاگ  حجم  -3

Extrinsic  راCompute   روبی هم داریم. ییجوص فهک د, در این حال 

 جایگزین ک د. Sharingمکانیز  با  هاآبجک با تع اد کای ا   توانمیرا  هاآبجک ا   ییهاگ وه -4

 اپییکیشن نبای  به هوی  آبجک  مبتنی باش . -5

Item Description 

 و تک اری هستن . شودمیها به چن ین آبجک  دی ه  Attributeبعضی ا   یمق ارها مانی که  -1

 

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

 م تبط  الگوهای

Memento 

 ب ای این الگو نیز صادق اس . Commandب ای الگوی  3مورد استفاده  -1

 ب ای این الگو نیز صادق اس . Iteratorب ای الگوی  3مورد  -2

استفاده ک د. به    Memento  جایبه Prototypeمبل    یت سادها  جایگزین    توانمیبعضی ا  مواقع   -3

وجود ن اشتته   هاآبجک ستنگین به منابع رارجی یا    یهانکیلشت طی که در حال  داریی آبجک   

 را دوباره ب ق ار ک د. هانکیلبتوان این  راحتیبهباش , یا 

Flyweight  

ک د تا کای ا  حاف ه    سا یپیاده  Flyweight  صورتبهرا    Compositeیک درر     یهاب گ  توانمی -1

Save .شود 

 .کن میب ای این الگو نیز ص ق  Item Descriptionمورد او  در الگوی هم چنین  -2



118 

 

Item Description  

ا  حاف ه استتتتتفاده   ییجوصتتتت فهو   هاآبجک ب ای   Sharingا  مکانیز    Flyweightاین الگو مانن   -1

 .کن می

 .ذک  ش در باال موارد م تبط  :مقایسه

 مزایا معایب

Memento  

  روبیبه  بن یبستته  Caretaker)ا  ستا     شتودمیرعای     روبیبه  بن یبستتهدر صتورت استتفاده  -1

میتویات    Originator, ولی رود  ن یبینارا   Mementoیا  originatorو میتویات    شتتودمیرعای   

 را بای  ببین .(. این مزی  اس . Mementoداریی 

2- Originator   ی ارنگه,  ی ا مستلولی   شتودمیستاده  Memento  هاآنو با یابی    ستا یذری هها و 

 ا  او ج ا ش ه اس . این مزی  اس . Garbage Collectionیا حتی  و

تولی  شتت ه,   هاآن مک راا د کن  چون ماکن استت  را  یا  هانهیهز  توان میها   Mementoاستتتفاده ا    -3

 این عیب اس .. رییی سنگین باش  توان می هاآبجک رود این 

ب ای اینکته مطالن شتتتتویم فقط    (narrow & wide)بتا  و بستتتتتته تولیت  ک د    هتایاینت فیسبتایت    -4

Originator  فقطMemento   این عیب اس .بین میها را . 

داشتتته باشتتیم  ی ا رود    Caretakerدر   Garbage Collectionنه ب ای ستتختگی ا  یهاتمیالگوربای    -5

Caretaker  نه  یهز  دان ینا  Memento    این عال انجا  شتتتود. این   موقعبهها چق ر استتت  و بای

 عیب اس .

Flyweight 

 در مص ف حاف ه, مزی  اس . ییجوص فه -1

 , این عیب اس .شودمیباعث هزینه ااافی  Extrinsic State  اک دنیپواکشی یا میاسبه یا  -2

 . این عیب اس .شودمی یاد  سا یپیادهپیچی گی در  مان  -3



119 

 

Item Description 

 در مص ف حاف ه که این مزی  اس . ییجوص فه -1

 استفاده ک د که این نیز مزی  اس . توانمی هاآبجک  Sharingا   -2

 هستن , این عیب اس . Coupledبه هم  هاالسک -3

که   trade-offمستتتلیه و  Context  هبباتوجه  توانمی  راحتیبهموارد در باال ذک  شتتت ه استتت  و   :مقایستتته

 را انتخا  کنیم. موردن  در ن   داشته باشیم الگوی  توانمی

 جعیی شیء

Memento –  ی هاآبجک کالس وMemento . هاه تصنعی هستن  و در قیا و مسلیه نیستن 

 

Flyweight –   هایکالسآبجک  و  Flyweight   وFlyweight Factory  در قیا و مستتتتلیه نیستتتت  و ب ای

 تیقق الگو تولی  ش ه و جعیی اس .

 

Item Description –   ی هاآبجک تااItem Description  هستن در قیا و مسلیه نیستن  و مصنوعی. 

 

 .ان ک دهجعیی تولی   ءیش 3ه   :مقایسه

 هادغ غهج اسا ی  

Memento  –  ذری ه و با یابی حال  یک آبجک  به  این الگوریتم در واقع وظیفهCaretaker    و با استتتفاده ا

Memento  انجا  ش ه اس . روبیبه هادغ غهها میو  ش ه اس . این یعنی ج اسا ی 

 

Flyweight  –    در مورد   تواننایدر مورد این الگو  یتادSeparation of Concerns   یتاد صتتتتیبت  ک د,  ی ا 

ای  را بتا ک  هاتان کتار, امتا بعت  ا  اعاتا  الگو  انت دادهیمقبتل ا  اعاتا  الگو کتار رود را انجتا     هتاآبجکت 
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ا    ستتتتا یناونتهو    هتاآبجکت . ولی وظیفته جستتتتتجو در  دهنت میدر مصتتتت ف حتاف ته انجتا    ییجوصتتتت فته

Flyweight    در صتتتتورت عت   وجود آن( بته عهت ه(Flyweight Factory    و   جستتتتتجو  وظیفته  استتتت  و این

 میو  ش ه بوده اس . Contextبه  قبالا  سا یناونه

 

Item Description –  اشتاره شت  حال  قبل ا  اعاا  الگو هاانن  آن است  که دو کالس   قبالا که   طورهاان

گف  بع  ا  اعاا  الگو با ج استا ی    توانمی,  های تک اری داریم  Attribute Valueآن    تبعبهت کیب شت ه و 

 .شودمیدو کالسی که ت کیب ش ه بودن  نیز ج اسا ی  یهادغ غه, هاصهیرصاین 

 

 Flyweight, اما در مورد  ان دادهرا انجا     این کار  روبیبه  Item Description  و  Mementoالگوی    :مقایسه

 ن   دقیقی داد. تواننایکه اشاره ش   طورهاان

 سا یپیاده

Memento –  میکنیمآن ذری ه شود را تعیین  یهاحال کالسی که ق ار اس  ابت ا. 

  صتتتتورتبتهم. )بهت  استتتتت  این کالس  یستتتتتا می  کالس متذکور در بتاال  ییت هتایفرا بتا    Mementoکالس  

Immutable  باش  و فقطState   را اConstructor  بگی د وset State ). ن اشته باش 

را فقط   get Stateیی مبتل متت هتاایجتاد ک د تتا   Mementoب ای   Wide & Narrow هتایاینت فیس  توانمی

 ق ار دهیم. Originatorدر ارتیار 

 Memento ستتا ن ه  رود را به مت     Stateیم که  ستتا دمیOriginatorتوستتط   Mementoمت ی ب ای تولی   

 .ده می

 یم.سا دمیها Mementoو لیستی ا   Originatorبه  Referenceرا با یک  Caretakerسپس 
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Flyweight  –  Attribute    هتای کالس را بته دو دستتتتتته کته یکی ذاتی(Intrinsic)    و دیگ ی بستتتتتته بته

Context   اس(Extrinsic)  میکنیمتقسیم. 

Intrinsic State  صتتورتبهاما توجه داشتتته باشتتیم که بهت  استت     میگذاریمرا دارل کالس  Immutable 

 مق اردهی شون . Constructorباش  و فقط ا  ط یق 

دارد و عاییات جستتجو و   Flyweight Poolیک    اصتطال بهیم که ستا دمیFlyweight Factoryیک کالس 

Instantiation  را در صورت نبودFlyweight   ده میقبیی, را انجا. 

 .ده میرا انجا   این کار Factoryی ریزدانه فقط ا  ط یق هاآبجک بع  ا  کالین  ب ای کار با 

 

Item Description –  ابت اAttribute Value  مینکیمهای تک اری را شناسایی. 

 .مینامیم Item Descriptionو آن را  میگذاریمرا در یک کالس دیگ   هاآن

 Item Descriptionبه   Reference  کیرا پا  ک ده و ستپس    هاصتهیرصت  نیا Item  یستپس در کالس اصتی

 (Aggregation. )میدهیمکالس ق ار  نیدر ا

 

بستتتته و   هایاینت فیسانواع مختیفی دارد و ب ای حالتی که بخواهیم    Memento ستتتا یپیاده  :مقایستتته

که ای   Originatorدر واقع کالس   Mementoوجود دارد چون بای  دارل    ی گیچیپگستتت ده بستتا یم کای  

  یها حال ج استتا ی    یهابیثهم در  Flyweight ستتا یپیاده  را هم ستتارته پاس ب هیم. Mementoآن  

Intrinsic   وExtrinsic   و مکانیز  جستتتجویی که درFactory راص    یهای گیچیپ,  شتتودمی ستتا یپیاده

 Item ستتا یپیادهپیچی گی متوستتطی دارد.   ستتا یپیادهرودش را دارد, اما ا  ن   ستتارتار کالستتی و 

Description . بسیار ساده اس 
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 Itemو    Memento, Flyweightالگوی    3برای    GRASPبررسییییی الگوهیای  

Description 

Information Expert 

Memento  – کها آنجایی  Memento     ها ا  دOriginator    عال   نگف  ای  توانمی ان شت هبی ون کشتی ه

 Memento)یک ن   دیگ  هست  که  چون داده و رفتار در کنار یک یگ  نیستتن     شتودمیباعث نقض این الگو  

ی ب ای ذری ه حتالت  یتک  هتایکالسهستتتتتنت  و نته حتالت  داریی بیکته    Originatorهتا نته عاییتات داریی  

 هستن , پس این الگو ب ق ار اس (. Encapsulationآبجک  ب ون نقض 

 این الگو ب ق ار اس . Caretakerهم چنین ا  سا  

 

Flyweight –     هااننItem Description   که در پایین به آن اشتتاره شتت ه استت  چون قستتاتی ا  داده که

Extrinsic State  ا  آن ج ا ش ه اس , این الگو را نقض ک ده اس .شودمینامی ه , 

 

Item Description –    در این الگوInformation Expert  ا  رفتار  هادادهقستاتی ا  نقض شت ه است   ی ا

 , ج ا ش ه اس .میا هینام Itemآبجک  اصیی که آن را 

Creator 

Memento  –   یعنی    شتودمیانجا    این کار  5نقض شت ه است   ی ا با اولوی   این الگوOriginator   هاحال  

  صتورتبه  Caretakerب ق ار است   ی ا    2, اما اولوی   ستا درا می  هاآنو   گذاردیمها   Mementoدر دارل  را 

Aggregation  ی هاآبجکMemento  داردمیرا نگه. 
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Flyweight  –   این الگو چون آبجک  Flyweight Factory   ی  هاآبجکFlyweight    صورتبهرا  Aggregation 

 بسا د و اولوی  باالت ی وجود ن ارد, پس این الگو رعای  ش ه اس .را  هاآن( بای  2دارد )اولوی  

 

Item Description –  کیی یک    صتتورتبه  کها آنجاییItem توان می  Description  داشتتته باشتت  یا نه, و

 Itemتع ی  ک د و ه  آیتم یتک یتا چنت     has-aیتک رابطته    صتتتتورتبته  توانمیهم    Aggregationتع ی   

Description   صتتتورتبهرا  Aggregate    ,ب ق ار استتت , اما در این   2گف  اولوی     توانمیدر دارل رود دارد

 الگو صیبتی ا  آن به میان نیام ه اس .

Coupling 

Memento  –     ا  ستتتتات   کته  شتتتتویممیمتوجته   ب ای این الگو  کتاهش وابستتتتتگیبتا رجوع بته قستتتتات

Caretaker   وMemento  کم شتت ه اما در ط ف دیگ   ی ا ارتباطMemento   وOriginator  در ستتطح پایین

 هستن . Coupled ش تبههس  

 

Flyweight –     ب ای   روبی  تأثی که    شتتویممیمتوجه    ب ای این الگو  کاهش وابستتتگی با رجوع به قستتا

 .کن میرا کم  Couplingدارد و  Graspاین الگوی 

 

Item Description  –    که    شویممیمتوجه    ای این الگوب   کاهش وابستگی با رجوع به قساCoupling 

 .اس  یافتهافزایش

 

Cohesion 

Memento  –    یادی ب ای  تأثی که    شتتویممیمتوجه    افزایش چستتبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستتا 

 .رسان یمبه ح  روبی  Cohesion تق یباا دارد و  Graspاین الگوی 
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Flyweight –     ب ای   روبی  تأثی که    شتویممیمتوجه    افزایش چستبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستا

 .رسان یمبه ح  روبی  Cohesion تق یباا دارد و  Graspاین الگوی 

 

Item Description  –    تأثی که    شتتتویممیمتوجه    افزایش چستتتبن گی ب ای این الگوبا رجوع به قستتتا 

 .سا دمیقق میدارد و آن را  Grasp یادی ب ای این الگوی 

Controller 

Memento –  این الگو در واقع کارچ رانی ن ارد وController ن ارد. 

 

Flyweight –   رانی ن ارد و این الگو در واقع کارچController  در مصتت ف    ییجوصتت فهبیشتتت  ب ای ن ارد و

 حاف ه نوشته ش ه اس .

 

Item Description –  این الگو در واقع کارچ رانی ن ارد وController ن ارد. 

Polymorphism 

Memento  – توانمیصتیب  شت ,  ستو  ا  این الگو در بخش ستارتار و رفتار ستا یپیادهکه در    طورهاان  

نیز در ستتتتطح   Mementoو    Originatorک د تتا ارتبتاط بین  ستتتتا یپیتادهرا   Narrowو    Wideدو اینت فیس 

در ستتتتطح اینت فیس باشتتتت  و هیچ آبجکتی حال  داریی   Mementoو   Caretakerاینت فیس و هم چنین  

ستتطح باالی یک یگ  کار  سینت فیافقط با    هاآبجک این هستت  که  این کارآبجک  دیگ  را نبین , مزی  دیگ   

 هتایکالسچنت ریختی در مورد  ی    شتتتتودمی( کته بتاعتث  Mementoا    ستتتتا یناونته)مگ  موقع    کننت می

Originator  وMemento یم و این الگو رعای  شود.داشته باش 
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Flyweight  –    ب ای آبجکت     ستتتتطح بتاالاین الگو بتا داشتتتتتن اینت فیسFlyweight  ن کالینت  و و کتار ک د

Factory  با آن این الگو را رعای  ک ده استتت . اما درونFactory   هایکالسما نیا  به دی  ستتتطح پایین به 

Concrete Flyweight  ب ایInstantiation  ,در نتیجه در این قسا  چن ریختی ب ق ار نیس .داریم 

 

Item Description  –   هایاینت فیس یاد راجع به چن ریختی صتتیب  ک د  ی ا ا    تواننایدر مورد این الگو  

م بوط به    LSPدر قستتا   که    طورهاان  Item Description, مگ  آنکه ب ای کن یناستتطح باال استتتفاده  

 اشاره ش , سارتار توارثی در ن   بگی یم. این الگو

Indirection 

Memento  – استتت  که    مشتتتاه هقابل  واتتتو بهIndirection  مستتتتقیم ا    صتتتورتبهب ق ار استتت   ی ا

Originator    ستتتتی که ا  کالین  آم ه و یا  توستتتط درروا این کارو   میکنیناحال  آن را ذری هCaretaker  

 . دیپذیمانجا   Mementoی هاآبجک دستور آن را داده, با کاک 

 

Flyweight –  ب ای ارتباط بین کالین    کها آنجاییتواتیح داده شت    قبالا و که در ستارتار دی ه شت    طورهاان

ااتافه شت ه است ,  Indirectionیک اینت فیس ستطح باال نوشتته شت ه است , یک ستطح ا   Flyweightو 

 Indirectionوجود دارد,   Flyweightمستتقیم به    صتورتبهچون ارتباط در ستطح پایین و  Factoryاما درون  

 .شودنایدی ه 

 

Item Description – اما اگ  یک کالین   صتتبی  راصتتی ک د  تواننایه ف الگو    بهباتوجهکیی   صتتورتبه

ها دارد دستتت ستتی پی ا کن , این کار  Itemبا بقیه   Itemمشتتت   این   صتتورتبهبخواه  به اطالعاتی که  

 . دیپذیمانجا   Item Descriptionو ا  ط یق  غی مستقیم صورتبه
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Pure Fabrication 

Memento –   هایکالستاا Memento ان ش هلی  جعیی هستن  و ب ای راحتی حل مسلیه تو. 

 

Flyweight –    هایکالستاتا Flyweight   وFlyweight Factory   نیز جعیی هستتتتتنت  و ب ای راحتی حل

 .ان ش همسلیه تولی  

 

Item Description – هایکالس Item Description   ان ش هب ای راحتی حل مسلیه تولی. 

Protected Variations 

Memento  – ی گفته شتتت  ارتباط بین  تغیی پذی که در بیث    طورهاانMemento  وOriginator    در ستتتطح

پس تغیی ات   ان شتتت ه Coupledپایین یا در ستتتطح اینت فیس گستتتت ده استتت  و این دو بستتتیار به یک یگ   

و با اینت فیس بستته    غی مستتقیم  صتورتبه  Caretaker  کها آنجایی, اما شتودمیمنتشت    هاآنبه    راحتیبه

, تغیی ات بته او  (  کنت میکتار    Originatorبتا   غی مستتتتتقیم صتتتتورتبته)در نتیجته  کنت میکتار    Mementoبتا  

 .شودنایمنتش  

 

Flyweight  –  ی گفتته شتتتت  ارتبتاط بین آبجکت   تغیی پتذی کته در بیتث    طورهاتانFactory    وFlyweight   در

 .شودمیمنتش   Factoryصورت پذی د, به  Flyweightاس  و تغیی اتی که در  Concreteسطح پایین و 

 .شودنایی منتش  جایبه, تغیی ات کن میچون در سطح باال و اینت فیس کار  Flyweightاما کالین  و 

 

Item Description –  در این الگو    ستتتارتار دی یمکه در بیث    طورهاانItem  صتتتورتبهدر ستتتطح پایین و  

منتشتتت    هاآنپس تغیی ات بین    کن میدی  دارد و با آن کار  Item Descriptionمستتتتقیم به حال  داریی  
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 Itemاستت , تغیی  کن  این تغیی  به    Item Descriptionنا  یک فیی  مشتتت   که در    مبالا . یعنی شتتودمی

 .شودمیمنتش  
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