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برخالف سيســتم معمول شماره هاى پيشــين اين بخش، در اين 
شــماره با يك فرد خاص سروكار نداريم. شايد نام نويسندگان كتاب 
Design Pa)  به صورت انفــرادى براى اغلب  ern) الگــوي طراحــي
برنامه نويسان يا دست اندركاران توســعه نرم افزار ناشناخته باشد. 
اما بعيد اســت كه اين افراد نامى از گروه چهارنفره يا GoF (ســرنام 
Gang of Four) نشــنيده باشــند. هرچنــد اعضاى ايــن گروه به رغم 

مطالعات فراوان و پروژه هاى متعددى كه در آن مشــاركت داشــتند، 
به شــهرت چندانى دســت نيافتند، اما گروه چهارنفره آن ها توانست 
يكى از تأثيرگذارترين كتاب ها را در زمينه توسعه نرم افزار به جامعه 
برنامه نويســان عرضه كند. كتابى كه اين چهار نفر به رشــته تحرير 
درآورده اند، به يكى از مهم ترين و اساسى ترين كتاب هاى مرجع براى 
برنامه نويسان و دانشجويان رشته هاى مختلف علوم كامپيوتر تبديل 
شده و نام GoF را در اذهان تمام برنامه نويسان جاودان كرده است.

نكته عجيب براى من اين بود كه به رغم شــهرت فراوان اين كتاب 
و نام «گروه چهار نفره» اطالعات موجود براى هر يك از اين اشخاص 
بســيار خالصه و در بســيارى از موارد بسيار قديمى بود. نكته جالب  
توجه اين كه براى ريچارد هلم، حتى مدخل ويكى پديا نيز وجود نداشت. 
شهرت جمعى و گمنامى انفرادى  آن ها شايد مؤيد اين نكته است كه يك 

به اضافه يك، گاهى بسيار بيشتر از دو خواهد شد. 
در ادامــه به اختصار و در حــد توان به معرفى اعضاى اين گروه 

چهار نفره خواهيم پرداخت:
 اريش گاما (Erich Gamma): در سال 1961 در زوريخ سوئيس 
متولد شــده و دكتراى خود را نيز در رشته علوم كامپيوتر از دانشگاه 
زوريــخ دريافت كرده اســت. وى هم اكنون مدير فنــى مركز فناوري 
ObjectTechnologyInterna در زوريخ اســت. از  onal نرم افزار در
 Eclipse آخريــن پروژه هاى وى مى توان به محيط توســعه نرم افزار
VisualAge MicroEdi يكى ديگر از محيط هاى  on ،(متعلق به آى بى ام)
توســعه آى بى ام و ULC (سرنام Ultra Light Client) زيرساختى براى 

Thin Client هاى جاوا اشاره كرد.

 ريچـارد هلـم (Richard Helm): وى تــا مدتــى قبــل در گروه 
مشاوران بوستون (BCG) در سيدنى استراليا مشغول كار بود. وى در 
اين شركت به فعاليت هاى مرتبط با تبيين راهبردهاي IT و پروژه هاى 
انتقالى IT براى شــركت هاى بزرگ مى پرداخت. كارى كه خود وى آن 
را بســيار دور از روزهاى رؤيايى همكارى با بخش تحقيقات آى بى ام 
توصيف مى كرد، اما وى به تازگي براى راه اندازى شــاخه استراليايى 
Object Technology Prac آى بى ام دوباره به اين شركت پيوسته  ce

 (Dr. Dobb’s Journal) اســت و به صورت مداوم با ژورنال دكتر داب
همكارى دارد.

 رالف جانسـون(Ralph Johnson): وى به مدت ده ســال روى 
فناورى شىء گرا و تأثير آن بر نحوه توسعه نرم افزار تحقيق مى كرده 
است و در توسعه برنامه هاى متعددى نظير يك سيستم عامل شىءگرا 
(Choices)، يك كامپايلر شىء گرا (Typed Smalltalk)، يك چهارچوب 
ويرايــش گرافيــك (HotDraw) و بســيارى از پروژه هاى ديگر نقش 
داشــته اســت. او يكى از اعضاى دپارتمان علوم كامپيوتر دانشــگاه 
ايلى نويز بوده و دكتراى خود را از دانشگاه كورنل دريافت كرده است. 
 جان وليسيدس فقيد (John Vlissides): وى كه متولد آگوست 
1961 بود، در دانشگاه هاى ويرجينيا و استنفورد به تحصيل در رشته 
مهندسى برق پرداخته و دكتراى خود را از دانشگاه استنفورد دريافت 
كرد. وى از ســال 1986 بــه عنوان يك مهندس نرم افزار، مشــاور و 
دستيار تحقيقات در دانشگاه استنفورد فعاليت مى كرد و همچنين مدتى 
به همكارى با مركز تحقيقات واتسون آى بى ام مشغول بود. زمينه هاى 
مطالعاتى وى شــامل ابزارها و روش هاي طراحى نرم افزار بودند. او 
در نوامبر 2005 و در سن 44 سالگى به واسطه ضايعات ناشى از يك 

تومور مغزى درگذشت. 
در پايان نيز الزم به ذكر اســت، پس از گذشــت حدود نه سال از 
انتشــار نخستين چاپ كتاب، در سي ام جوالى 2005 گروه تخصصى 
زبان هاى برنامه نويسى (SIGPLAN) از انجمن ماشين هاى كامپيوترى 
(ACM)، جايزه دســتاورد زبان هاى برنامه نويســى سال 2005 را به 
واسطه نوشتن كتاب الگوهاى طراحى به اين گروه چهار نفره اهدا كرد.

گروه چهار

 احمد شريف پور
 

دار و دسته چهار نفره
Gang Of Four 
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در حوزه مهندســى نرم افــزار، يك الگوى طراحــى در واقع راه حلى 
كلى و عمومى و با قابليت اســتفاده دوباره اســت كه براى حل مشكل هاى 
معمــول و متداول در طراحى نرم افزار ارائه مى شــود. يك الگوى طراحى، 
طــرح كاملى نيســت كه بتــوان آن را به طورمســتقيم به كدهــاى برنامه 
تبديــل كرد، بلكه توصيفى از روش حل مشــكل اســت كــه مى توان آن را  
در موقعيت هــاى مختلــف اســتفاده كرد و مهم ترين مرجــع در اين زمينه 
كتاب الگوهاى طراحى: اجزاى نرم افزارهاى شي ء گراى قابل استفاده مجدد
 (Design Pa erns: Elements of Reuseable Object-Oriented So ware)
است كه در اين شماره به معرفى آن مى پردازيم. در سايت آمازون درباره 
ايــن كتاب آمده اســت: «كتاب الگوهاى طراحى، اثرى كالســيك در زمينه 
برنامه نويســى شــيء گرا محسوب مى شــود كه راه حل هايى درخشان و 
بى زمــان را براى مشــكالت معمول در طراحى نرم افــزار ارائه كرده و به 
توضيح الگوهاى مورد استفاده در مديريت ساخت اشيا، تركيب (مجموعه 
Open Office) آن ها براى ايجاد ســاختارهاى بزرگ تر و هدايت سيســتم 

انتقال كنترل و داده بين اشــياي مختلف مى پردازد.» كتاب به دو قســمت 
اصلى تقسيم مي شود: قسمت نخست كه مشتمل بر دو بخش (فصل) نخست 
از پنج بخش كتاب اســت، به معرفى و بررســى قابليت هاى برنامه نويسى 
شــيء گرا و دام هايى كه در مســير توســعه دهندگان وجود دارد پرداخته، 
ســپس با ارائه يك نمونه موردى از دنياى واقعى توسعه نرم افزار، كاربرد 
عملى روش ها و آموزش هاى كتاب را به نمايش مى گذارد. قســمت دوم يا 
ســاير بخش هاى باقيمانده به معرفى الگوهاى كالســيك طراحى نرم افزار 
مى پردازد. مثال هاى اين كتاب با زبان هاى سي شارپ و Smalltalk نوشته 

شده اند. 
كتاب نخســتين بار در بيســت ويكم اكتبر 1994 منتشــر و در نشست 
«برنامه نويسى شى ءگرا، سيســتم ها، زبان ها و كاربردها» (OOPSLA) در 
پورتلند ايالت اوريگان عرضه شــد. اين كتاب به دليل اســتقبال بسيار زياد 
تا ماه آوريل ســال 2007 به چاپ سى وششــم رســيده بود. اين كتاب در 
عرصه مهندســى نرم افزار بسيار تأثيرگذار بوده و به عنوان يكى از منابع 
بســيار ارزشمند هم در تئورى طراحى شيء گرا و هم در پياده سازى هاى 
عملى محســوب مى شــود. تاكنون بيش از 500 هزار نسخه از اين كتاب به 

فروش رسيده است. 
بخش هاى مختلف اين كتاب به ترتيب عبارتند از:

Introduc) شـامل يك فصل: در اين بخش، توضيحاتى  on) مقدمه  
در باب برنامه نويسى شيء گرا، بازبينى اصول زيربنايى آن و ديدى فرانگر 

از الگوهاى طراحى و نحوه ارتباط آن ها با يكديگر ارائه مى شود.  
  مطالعه موردى (Case Stuby) شامل يك فصل: اين بخش به بررسى 

يــك نمونه مــوردى، يعنى طراحى يك 
ويرايشــگر WYSIWYG يا در واقع اپن 
آفيس مى پردازد. خواننده به كمك اين 
بخش مى تواند به راه حل هاى كاربردى 
براى مشكالت پيش روى برنامه نويسى 

در دنياى واقعى دست پيدا كند.
ايجـــــاد الگوهــــاى   
 5 شـامل   (Crea onal Pa erns) 
فصل: اين بخش به معرفى و بررســى 
الگوهاى بــه كار رفته در ايجاد اشــيا 
مى پــردازد. چگونگى آبســتره كردن 
اشيا در پس اينترفيس ها و ساده سازى 
ايجاد اشــيا جديد از نمونه مباحث اين 

بخش هستند.
ســـاختارى  الگوهــــاى   
Structural Pa) شامل 7 فصل:  erns)
اين مجموعه به بررسى الگوهاى مورد 
نيــاز براى ايجاد و نگه دارى يك گراف 
مرتب و تميز از اشــيا مى پــردازد. از 
نمونــه مطالب اين فصــول مى توان به 

اشــتراك اينترفيس ها و اشــيا براى اســتفاده دوباره و انتقال وظايف به 
زيركالس ها بدون به هم ريختن درخت اصلى كالس اشاره كرد. 

فصـل:  شـامل 11   (Behavioral Pa erns) رفتـارى الگوهـاى   
موضوعات اين فصل ها به نحوه ايجاد يك معمارى استاندارد براى اشيا و 
نسبت دادن وظايف به بخش درست اختصاص داده شده است. پياده سازى 
الگوريتم هــاى پيچيده و كنترل گردش كار در بين اشــياي مختلف از ديگر 

مباحث اين بخش است.
در انتهــاى كتــاب نيــز واژه نامــه اصطالحــات مــورد اســتفاده 
(ســرنام  Uml نشــانه گذارى  بــراى  راهنمايــى  آن  از  پــس  و 
Unified Modeling language) آورده شــده كه در آن كالس هاى پايه اى 

مربوط به مثال هاى كتاب نيز ذكر شــده اســت. در عمل اين بخش اضافى، 
اصول كار با Uml را به خواننده خواهد آموخت.

در مجمــوع ايــن كتــاب اثــرى برجســته در تاريخ برنامه نويســى 
اختصاصــى  فضايــى  احتمــال  بــه  و  شــده  محســوب  شــيء گرا 
خــود  آن  از  نرم افــزار  توســعه دهندگان  غالــب  كتابخانــه  در  را 

كرده است.

«اگر اين كتاب را در دور نخست مطالعه كامًال نفهميديد، نگران نشويد. خود ما نيز در دور نخست نوشتن، كامًال آن را درك نكرديم. به ياد داشته 
باشيد كه اين كتاب، كتابى نيست كه يك بار آن را مطالعه كنيد و در كتابخانه بگذاريد. اميدواريم كه شما بارها و بارها براى درك طراحى ها و الهام 

گرفتن به اين كتاب مراجعه كنيد.»« نقل از مقدمه كتاب»

الگوهاى طراحى: اجزاى نرم افزارهاى شي ء گراى قابل استفاده مجدد

عنـوان: الگوهــــاى طراحــــى: اجزاى 
نرم افزارهاى شــــيء گراى قابل استفاده 

دوباره
اريش گاما، ريچارد  نويسنده: گروه 4 – 

هلم، رالف جانسون، جان وليسيدس
ناشر: اديسون-وسلى اكتبر 1994

تعداد صفحات: 416 صفحه
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سرمشق هاي طراحي


