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مارتين فاولر متولد ســال 1963 والسال (Walsall) در انگلستان است. 
وى كه از اواسط دهه هشتاد وارد صنعت نوپاى آن زمان  يعني محاسبات 
شده است، از همان ابتداى ورود مجذوب زبان هاى برنامه نويسى شىء گرا 
شده و به گفته خودش بيشتر دهه نود ميالدى را صرف مشاوره، آموزش 
و كمك به افراد براى نوشتن برنامه هاى شىء گرا كرده است. در اين مدت، 
بيشتر تمركز وى بر نرم افزارها و كاربردهاى سازمانى بوده است. طراحى 
و تحليل سيستم هاى شىءگرا، UML ، الگوهاى توسعه و كدنويسى چابكانه 
Agile So) از حيطه هاى تخصصى وى اســت. وى  ware Development)
كار خــود را در زمينــه سيســتم هاى نرم افزارى ســازمانى با زبان هاى 
SmallTalk و ++C شــروع كرده و اكنون به جاوا، #C و روبى روى آورده 

mar) آورده است: «عالقه مندى اصلى  nfowler.com) است. او در سايتش
مــن درك نحوه طراحى سيســتم هاى نرم افــزارى و از اين طريق افزايش 
بهره ورى تيم هاى توسعه دهنده است.» به همين دليل، او به مطالعه الگوهاى 
توسعه درست نرم افزار پرداخته و به يكى از پايه گذاران و طرفداران سبك 
توســعه چابكانه يا Agile Development تبديل شــده اســت. فاولر كه از 
اعضاى گروه Agile Alliance اســت، به كمك پانزده عضو ديگر اين گروه 

در سال 2001 مانيفست توسعه چابكانه نرم افزار را منتشر كرده اند.
سابقه فاولر در زمينه نويسندگى درست به اندازه سابقه اش در حيطه 

برنامه نويسى درخشان است. او به مدت پنج 
 (Design) «سال نويسنده ستون «طراحى

IEEE So بوده است  ware در نشــريه
و در اواخر دهه 90 نيز ســتون ثابتى 
 Distributed Compu ng در مجلــه
الگوهــاى  كتــاب  داشته اســت. 
ســازمانى  برنامه هاى  معمــارى 

Pa) وى در سال 2003  erns of Enterprise Applica on Architecture)
برنده جايزه Jolt شــده است. وى تا كنون شش كتاب در زمينه هاى متعدد 
مرتبط با توســعه نرم افزار به رشــته تحرير درآورده اســت كه به ترتيب 

عبارتند از:
 1996- الگوهـاى تحليلـى: مدل هاى شــىء قابل اســتفاده دوباره 

(Analysis Pa erns: Reusable Object Models)
 1999- رى فكتورينگ: بهبود طراحى كدهاى موجود 
(Refactoring: Improving the Design of exis ng Code)

 2000- زمينه سازى برنامه نويسى حداكثرى
(Planning Extreme Programming) 

 2002- الگوهاى معمارى برنامه هاى سازمانى
 (Pa erns of Enterprise Applica on Architecture)

 2003- چكيده UML: راهنماى مختصر زبان استاندارد مدل سازى شىء
(UML Dis lled: A Brief Guide to the Standard Object Model Language) 

 2010- زبان هاى حوزه هاى خاص
(Domain-Specific Languages) 

او عالوه بر ارائه مشــاوره و نوشــتن كتاب، ســخنران خوبى نيز به 
 XP 2001 ،UML World ،OOPSLA شمار مى رود و در كنفرانس هايى نظير
تــا XP 2005 و همچنين Agile Universe جزء ســخنرانان يا هيئت داوران 

بوده است.
در انتها بد نيســت به Bliki سيســتم انتشار محتوايى كه فاولر در 
ســايت رسمى خود از آن استفاده مى كند نيز اشاره كنيم. اين سيستم 
تركيبى از قابليت هاى blog و wiki است. به اين معنى كه نوشته ها يا به 
اصطالح پست ها همانند وبالگ ها با ترتيب زمانى نزولى در يك صفحه 
مرتب مى شــوند، اما ويرايش آن ها با سيســتمى شبيه ويكى ها صورت 
مى گيرد. اگرچه ابداع اين اصطالح را به فاولر نسبت مى دهند، اما به اعتقاد 
خود وى، اين سيســتم و اين نام در حدود ســال هاى 2003 توسط يكى از 

بنيان گذاران ويكى، يعنى «وارد كانينگهام» ابداع شده است.
او پيش از مهاجرت به امريكا در ســال 1994 به مدت يك دهه 
در لندن زندگى مى كرده و از مارس 2000 نيز به عنوان دانشمند 
ارشــد در شركت ThoughtWorks مشغول كار است. شركت 
ThoughtWorks در زمينه يكپارچه ســازى سيســتم ها و 

همچنيــن ارائه خدمات مشــاوره فعاليت مى كند. وى هم 
اكنــون در مــل رز (Melrose) در نزديكى بوســتون 

زندگى مى كند.

مارتين فاولر

 احمد شريف پور

«هر ابلهى مى تواند كدى بنويسـد كه توسـط ماشـين قابل درك باشـد. برنامه نويسان خوب كسانى هستند كه 
«Refactoring كدهايشان براى انسان ها قابل درك باشد.» «نقل از كتاب

آشناي اشياء
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زبان هــاى خاص بنا بــه تعريف به زبان هايى بــا خوانايى محدود 
(بــراى افراد) گفته مى شــود كــه حيطه خاصى از محاســبات را هدف 
گرفته انــد. ايــن زبان ها اگر به درســتى انتخاب و به كار برده شــوند، 
مى تواننــد در حوزه كاربردى خود، كدهــاى پيچيده زبان هاى ديگر را 
بــه كدهاى ســاده و خوانا تبديل كرده، ارتباط مؤثرتر با مشــتريان را 
فراهــم كرده، بهره ورى را باالتر برده و گلوگاه هاى فرآيند كدنويســى 
را از بيــن ببرنــد. اين زبان ها معموًال كوچك هســتند و بر جنبه خاصى 
از يك سيســتم نرم افزارى متمركز شده اند. با اين زبان ها نمى توان يك 
برنامه كامل نوشــت، بلكه معموًال از چندين و چند زبان DSL (ســرنام
 Domain Specific Language) در يــك سيســتم نرم افــزارى كه خود 

معموًال با يك زبان چندمنظوره نوشته شده است، استفاده مى شود.
زبان هــاى DSL در دو فــرم كلــى ظاهر مى شــوند. نوع نخســت 
يــا DSLهــاى خارجــى، زبان هايى هســتند كه مســتقل از زبــان چند 
منظــوره ميزبان بررســى و كنترل (parse) مى شــوند. كدهاى CSS و

 Regular Expressions نمونه هاى بارز اين نوع زبان ها هستند. زبان هاى 
DSL خارجــى ســابقه اى طوالنــى در دنياى يونيكس دارنــد. در مقابل 

زبان هاى DSL داخلى فرم خاصى از APIها در زبان چندمنظوره ميزبان 
هســتند. كتابخانه JMock و بســيارى از مكانيســم هاى به كار رفته در

 Ruby On Rails از نمونه هاى اين نوع زبان ها هستند. اين زبان ها به ويژه 
در جامعه برنامه نويسان Lisp از سابقه اى طوالنى برخوردار است.

به رغم اين كه مدت مديدى از پديدار شــدن زبان هاى DSL مى گذرد، 
اما فقدان دانش برنامه نويســى با اين زبان ها مانع بزرگى در توســعه و 
فراگيرى آن ها است و به همان ميزان هم در كاهش سرعت و بهره ورى 
پروژه هاى خاص نرم افزارى مؤثر اســت. فاولر دقيقًا به همين دليل به 
سراغ اين بحث خاص رفته است كه كمتر توسط سايرين مورد بررسى 
و تفحص قرار گرفته اســت. كتاب روش هايي را براى توســعه برنامه با 
زبان هاى DSL داخلى و خارجى معرفى مى كند و به اين ترتيب اطالعات 
كافى را براى شروع كار و همين طور انتخاب بين نوع داخلى يا خارجى 
آن ها فراهم مى كند. همچنين در كتاب بر استفاده از زبان DSL به عنوان 
اليــه اى روى يك كتابخانه معمولى تأكيد فراوانى شــده اســت. به اين 
ترتيب، برنامه نويس اين دو مورد را با هم پيش برده و روش هايى را نيز 

Code Genera) ياد خواهد گرفت. on) در زمينه توليد كد
همان گونه كه پيش تر گفته شد، در ابتداى كتاب اطالعات الزم براى 
تصميم گيــرى در مورد زمان و همين طور لزوم يا عدم لزوم اســتفاده 
از زبان هاى DSL آورده شــده  اســت. هنگامى كه استفاده از اين زبان ها 
مناســب تشخيص داده شود، روش هاي ارائه شده در كتاب، شيوه هاي 

نزديك شــدن به مســئله و حل آن را 
بــه برنامه نويس آمــوزش مى دهد. 
ايــن روش ها بــا بيشــتر زبان هاى 
شــىء گراى مدرن قابل پياده سازى 
هستند. همچنين در اين كتاب مثال هاى 
متعددى با زبان هاى جاوا، #C و روبى 
آورده شده است و فصل هاى مختلف 
كتاب تا حد امكان مســتقل از يكديگر 

طراحى و نوشته شده اند.
مباحثى كه در اين كتاب پوشــش 

داده شده اند، عبارتند از:
- تفــاوت و شــباهت DSLهــا با 
فريم ورك  ها و كتابخانه ها چيســت و 
چه زمانى استفاده از اين جايگزين ها 

مناسب تر است.
- نحــوه اســتفاده از Parserها 
 Pars هــا بــراىParser Generator و

DSL كردن انواع خارجى زبان هاى
انتخــاب  و  مقايســه  درك،   -

DSL ساختارهاى مناسب يك زبان
- تعييــن نيــاز يا عدم نيــاز بــه Code Generatorها و مقايســه 

راهبردهاي مختلف اين فرآيند
- بررسى اجمالى ابزارهاى جديد براى ايجاد زبان هاى DSL جديد.
 برنامه نويسان زبان هاى DSL را دوست دارند، زيرا برنامه نويسى 
موارد خاص با يك زبان DSL  كه به خوبى طراحى شــده باشــد، بسيار

 ســاده تر از يــك كتابخانه توابع معمولى اســت و اين امــر بهره ورى 
برنامه نويــس را باالتر مى بــرد. اين افزايش بهــره ورى همواره براى 

برنامه نويسان ارزشمند است. 
از ســوى ديگــر، زبان هاى مختــص يك حوزه خــاص برقرارى 
ارتبــاط ميان توســعه دهندگان نرم افزار و متخصصــان آن حوزه (كه 
يكى از معضالت هميشــگى برنامه نويســى در محيط هاى خاص است) 
را نيز ســاده تر مى كنــد. با اين اوصاف، اگر در حال توســعه نرم افزار 
بــراى محيط هــاى ســازمانى يا صنعتى خاص هســتيد يا بــه اين نوع 
زبان هــا عالقه مند باشــيد، اين كتــاب اگر نگوييم تنهــا مرجع موجود، 
دســت كــم مشــهورترين و معتبرتريــن آن ها در حوزه فعاليت شــما 

به شمار مى رود.

معرفي عميق و كامًال كاربردي زبان هاي DSL كه با شيوه  اي الگو گرايانه براي برنامه نويسان مبتدي و 
متوسط نوشته شده است.

Domain Specific Languages 

عنوان: كتاب زبان هاى خاص
نويسنده: مارتين فاولر

تاريخ انتشار: اكتبر 2010
Addison-Wesley :ناشر
تعداد صفحات: 640 صفحه
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كتاب زبان هاى خاص


