
 

 GoFسازی الگوهای طراحی جزئیات موازی

 الگوی طراحی نوع الگو
 سازیموازی

 ها )بین اجزای الگو(بین گره هر جزء الگو((در سطح گره 

 ایجادی

 (Abstract Factoryکارخانه انتزاعی )
های مستقل از هم گامساخت یک محصول متشکل از 

 به صورت موازی

ازای ساخت تعدادی محصول به صورت موازی به

 مشتریدرخواست یک یا چند 

 (Builderسازنده )
های مختلف یک محصول اجرای موازی ساخت قسمت

 های مختلف مستقل از هم باشند()درصورتی که قسمت

های ازای درخواستساخت شیء به صورت موازی به

 ی مختلفهامشتری

 اجرای موازی منطق درونی ساخت اشیای مختلف  (Factory Methodمتد کارخانه )
های ازای درخواستساخت شیء به صورت موازی به

 های مختلفمشتری

 (Singletonیگانه )

قابلیت اجرای موازی بررسی نوع شیئی که درخواست 

در صورتی که  ()𝑔𝑒𝑡𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒شده در داخل تابع 

های درون یک مایل باشیم از هر یک از کالس

 مراتب تنها یک نمونه داشته باشیم سلسله

ها به دهندهشده برای درخواستارسال شیء ساخته

 صورت موازی

 ساختاری

  منطق درونی توابع آداپتورقابلیت اجرای موازی  (Adapterآداپتور )

بطور  Adapteeفراخوانی متدهای اشیائی از نوع کالس 

های گویی همزمان به درخواستمنظور پاسخموازی به

 متعدد فراخوانی توابع

 (Bridgeپل )
سازی یک مفهوم در صورت مستقل پیاده اجرای موازی

 های آنبودن گام

-سازی یک مفهوم برای درخواستاجرای موازی پیاده

 های مختلف

 قابلیت اجرای موازی منطق درونی توابع هر گره (Composite)مرکب 
ازای هر برگ و جز های اجرایی جداگانه بهایجاد نخ

 مرکب 

 ها و عضوهای مرکب برگاجرای عملیات درون توابع  (Decorator) گرآذین
گرهای مختلف )درصورت آذیناجرای موازی عملیات 

 گرها(عدم وجود ترتیب خاص در اجرای آذین

 اجرای موازی منطق درونی توابع هر گره (Facadeنما )
برقرای ارتباط میان اجزاء مختلف داخل و خارج 

 زیرسیستم بطور موازی

 ندارد (Flyweightوزن )سبک
برای تعداد  Flyweightبررسی موازی درخواست شیء 

 دهنده زیادی درخواست

 رفتاری

 (Mediatorمیانجی )
بررسی موازی تمام اشیاء همکار جهت تعیین نوع شیئی 

 که تغییرات که را اعالم نموده
 به همکارهال مناسب العمارسال پیغامی حاوی عکس

 ندارد (Observerگر )مشاهده

گرها از تغییرات و ارسال تغییرات مطلع کردن مشاهده

ها بصورت موازی، دریافت تغییرات توسط هر به آن

  دین موضوعگر بصورت موازی و همزمان از چنمشاهده

 زنجیره مسئولیت 

(Chain of Responsibility) 

بررسی نوع شیء متناسب با درخواست بطور موازی و 

 تجمیع نتایج در انتها

ها دریافت تعداد زیادی درخواست و اجرای موازی آن

 هادرصورت مستقل بودن درخواست

 (Iteratorگر )پیمایش

های یک شیء بر روی ِالماناجرای موازی عمل پیمایش 

در صورت مستقل بودن عملیات هر پیمایش از سایر 

 ها پیمایش

های دهندهها برای درخواستاجرای موازی پیمایش

 مختلف

 ندارد اجرای موازی منطق درون توابع هر گره وضعیت (State) حالت

 ندارد اجرای موازی منطق درون توابع هر گره استراتژی (Strategy) مشیخط


