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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "وحيد فرهمنديان آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  پیشگفتار
 ها بخشمختلف تشکیل شده است. از جمله این  يها بخش، فرآیندي است که از افزار نرمفرآیند تولید 

و تست اشاره نمود. لزوم انجام دقیق هریک از این  يساز ادهیپ، تحلیل، طراحی، یسنج امکانبه  توان یم
 شود یمیک از این مراحل، باعث هر چراکه رخداد اشتباه در  ؛مراحل، براي کسی پوشیده نیست

 بعضاًمنابع مالی نخواهد بود.  حاظبه لو همیشه ضرر  الزاماًبا ضرر روبرو شود. این ضرر  وکار کسب
مهمتر و اثرگذارتر از ضرري مالی  مراتب به، شود یمبخاطر اتالف زمان متحمل  وکار کسبضرري که 

تحلیل،  یصورتبهنیاز دارد  افزار نرمتولید، یک  يها نهیهزکاهش  منظور به. شود یمست که متحمل ا
، کمک افزار نرمطراحی و تولید شود که امکان نگهداري و توسعه در آن راحت باشد. الگوهاي طراحی در 

در سالیان گذشته، بتوان  افزار نرمتا با استفاده از تجارب افراد مختلف در صنعت تولید  کنند یم
رو سعی شده است با رویکرد ساده، قابل توسعه و نگهداري را تولید نمود. در کتاب پیش يافزار نرم

  ارائه شوند. افزار نرمکاربردي الگوهاي مهم طراحی موجود در تولید  ییها مثالهمراه با 

  ساختار کتاب
سپس در قالب یک  ،کوتاه الگو معرفی شوددر ارائه الگوهاي طراحی سعی شده است ابتدا با یک توضیح 

 يها نقشسناریوي کاربردي، الگوي طراحی همراه با مثال توضیح داده شده است. پس از اتمام سناریو، 
نکاتی که در  نیترممهوي طراحی آورده شده است. در بخش نکات قابل توجه، گموجود در ساختار ال

ات ک. در بخش مزایا و معایب، ناند شدهتوجه نمود، آورده آنها  وي طراحی باید بههر الگ يساز ادهیپ
گفته شده است که در بخش شرایط استفاده،  تاًینهااز هر الگو آورده شده است و  مثبت و منفی استفاده

  د.مفید واقع شو تواند یمهر الگوي طراحی در چه سناریوهایی 

  کدهاي منبع
 GitHub، از طریق مخزن اند شدهآورده  رودر کتاب پیشبه همراه نمودارهاي کالسی که  تمام کدها

  :باشند یمزیر در دسترس 
https://GitHub.com/VahidFarahmandian/.NET-DesignPatterns 

  ارتباط با نویسنده
  زیر اقدام نمود: GitHubاز طریق لینک  توان یمارتباط مستقیم با نویسنده  منظور به

https://GitHub.com/VahidFarahmandian/about-me 
 
 
 


