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سخن مرتجمین

کتاب پیش روی شام ترجمه کتاب Clean Architecture اثر Robert C. Martin )معروف 

به عموباب( می باشد. این کتاب شامل چند دهه تجربه برنامه نویسی و چگونگی رفتار در پروژه های 

مختلف برنامه نویسی است و خواندن آن برای ورود به دنیای حرفه ای برنامه نویس ها توصیه می شود. 

برنامه نویسی شی گرا،  ساخت یافته،  برنامه نویسی  معامری،  مانند  موضوعاتی  شامل  کتاب  فصل های 

و  کار  و  کسب  قوانین   ،DIP اصل   ،LSP اصل   ،OCP اصل   ،SRP اصل  تابعی،  برنامه نویسی 

رسویس ها است. 

خوانندگان عزیز توجه داشته باشند که در راستای فهم و درک بهرت مطالب، برخی مثال ها به گونه ای 

ترجمه شده است، تا کاربران فارسی زبان راحت تر بتوانند مطلب را درک کنند.

با توجه به دقت فراوانی که در جهت ارائه ترجمه مناسب و قابل فهم برای شام خوانندگان عزیز 

صورت گرفته است، ممکن است اشکاالتی هر چند کوچک نیز وجود داشته باشد. لذا از متام عزیزان 

خواهشمندیم که در صورت داشنت هر گونه پیشنهاد یا انتقاد جهت اصالح یا بهرت شدن این کتاب، از 

طریق سایت zerobook.ir ما را از نظرات خود مطلع منایید.

در پایان خداوند را سپاسگزاریم که توفیق به انجام رساندن این کار را به ما اعطا کرد و به امید آنکه 

شام خوانندگان گرامی در سایه الطاف خداوند متعال همواره سالمت و موفق باشید.

مهرداد عباسی
MehrdadLinux@gmail.com

سید مرتضی قائم مقامی
mortezaghaem@gmail.com
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پیشگفتار
وقتی*در*مورد*معماری*صحبت*می*کنیم،*در*مورد*چه*چیزی*صحبت*می*کنیم؟

مانند*هر*توصیفی،*توصیف*نرم*افزار*از*دیدگاه*معماری*به*همان*اندازه*که*گویا*است،*مبهم*هم*است.*
در*معماری*می*توانید*بیش*از*حد*توان*خودتان*قول*انجام*کاری*را*بدهید*که*در*نهایت*قادر*به*تحویل*
آن*کار*باشید*و*در*شرایط*دیگر*می*توانید*بیش*از*آنچه*قول*داده*اید*را*تحویل*دهید.*زیبایی*معماری*
در*ساختار*آن*است*و*ساختار*چیزی*است*که*پارادایم*ها1*و*بحث*های*مربوط*به*توسعه*نرم*افزار*مانند*
کامپوننت*ها،*کالس*ها،*توابع،*ماژول*ها،*الیه*ها*و*خدمات،*میکرو*یا*ماکرو*را*به*خود*اختصاص*داده*است.*
یا*درک*ما*هستند،*مانند* باور* از*سیستم*های*نرم*افزاری*معمواًل*برعکس* اما*ساختار*بدشکل*بسیاری*
طرح*هاي*سازماني*به*جامانده*از*اتحادیه*جماهیر*شوروي،*بلوک*های*چوبی*بازی*جنگا۲*که*رسیدنشان*
به*ابر*غیر*محتمل*است،*بخش*های*قدیمی*از*یک*سیستم*نرم*افزاری*که*معماری*قابل*فهم*ندارد3*و*
فراموش*شده*اند.*واضح*نیست*که*ساختار*نرم*افزار*به*همان*روش*ساختار*ساختمان،*از*برداشت*ذهنی*

ما*پیروی*می*کند.
در* آن*ها* اساس* و* پایه* ساختمان* خواه* هستند،* مشخص* فیزیکی* ساختار* یک* دارای* ساختمان*ها*
فضای* یا* بلند(* و* طبقه* )چند* باشند* بلند* طاق* یک* دارای* ساختمان*ها* خواه* بتون،* در* یا* باشد* سنگ*
بزرگ* بزرگ*و*وسیع(،*خواه*ساختمان*ها* دارای*فضای* باشند*)یک*طبقه*و* سرتاسری*و*جادار*داشته*
باشند*یا*کوچک،*چه*مجلل*باشند*یا*بی*زرق*و*برق.*ساختار*ساختمان*ها*انتخاب*های*کم*و*محدودی*
موادشان*هستند.* فیزیکی* قوانین* و* فیزیکی*گرانش* قوانین* با* این*ساختارها*مطابق* اما*همه* هستند،*
با*قوانین*طراحی*اصولی،*صرف*می*شود* از*سوی*دیگر،*در*مورد*نرم*افزار،*زمان*کمی*برای*مطابقت*
است؟* شده* ساخته* چیزی* چه* از* نرم*افزار* باشد.* اهمیت* دارای* نرم*افزار* که* مواردی* در* جز* به* البته*
نرم*افزار شوند،* ساخته* شیشه* و* فوالد* چوب،* بتن،* آجر،* از* است* ممکن* که* ساختمان*هایی* *برخالف*

1. Paradigms
۲.*بازی*جنگا*Jenga*از*۵۴*بلوک*چوبی*ساخته*شده*است*که*طول*هر*بلوک*باید*دقیقًا*سه*برابر*عرض*و*ضخامتش*هم*باید*یک*
پنجم*طولش*باشد.*برای*شروع*بازی*جنگا*Jenga*باید*بلوک*های*چوبی*رو*به*صورت*افقی*و*عمودی*روی*هم*بچینید*تا*یک*برج*
1۸*طبقه*چوبی*ساخته*بشود.*بعد*از*اینکه*برج*چوبی*تکمیل*شد،*بازیکنی*که*برج*را*چیده*باید*بازی*را*شروع*کند.*روش*بازی*به*این*
صورت*است*که*هر*بازیکن*به*نوبت*باید*یک*بلوک*چوبی*را*از*هر*جایی*غیر*از*دو*ردیف*اول*)باالی*برج(*بردارد.*هر*بازیکنی*که*برج*

را*خراب*کند،*باخته*است!*»مترجم«
big ball of mud*.3*یک*سیستم*نرم*افزاری*است*که*معماری*قابل*فهم*ندارد.*اگر*چه*از*دیدگاه*مهندسی*نرم*افزار*ناخوشایند*است،*
اما*چنین*سیستم*هایی*به*دلیل*فشارهای*تجاری،*بازده*توسعه*دهنده*و*آنتروپی*کد،*در*عمل*کاربرد*دارند.*آن*ها*یک*نوع*ضد*الگوی*

طراحی*هستند.*»مترجم«

پیشگفتار



معماری تمیز۲

از*نرم*افزار*ساخته*شده*است.*ساختارهای*نرم*افزاری*بزرگ*از*کامپوننت*های*نرم*افزاری*کوچک*تر*ساخته*
می*شوند*که*به*نوبه*خود*همچنان*از*کامپوننت*های*نرم*افزاری*کوچک*تری*ساخته*شده*اند*و*همین*طور*

ادامه*می*یابد.*کدنویسی*می*تواند*شبیه*یک*سلسله*مراتب*وابسته*به*یکدیگر*باشد.
زمانی*که*در*مورد*معماری*نرم*افزار*صحبت*می*کنیم،*نرم*افزار*ذاتًا*بازگشتی*و*فراکتال*است،*طرح*
در* جزئیات،* تنیده* در*هم* است.*سطوح* جزئیات* به* مربوط* چیز* ریخته*می*شود.*همه* کد* در* نرم*افزار*
معماری*ساختمان*نیز*وجود*دارد،*اما*صحبت*کردن*در*مورد*واحد*سنجش*فیزیکی،*در*نرم*افزار*بی*معنی*
است.*نرم*افزار*دارای*ساختارهای*بسیاری*است*-*حتی*انواع*بسیاری*از*ساختارها*را*دارد-*با*این*حال*
تنوع*ساختارهای*نرم*افزاری،*بیشتر*از*ساختارهای*فیزیکی*موجود*در*ساختمان*ها،*می*باشد.*شما*حتی*
فرآیندهای* معماری*ساختمان،* به* نسبت* نرم افزار* معماری* در* کنید*که* استدالل* درستی* به* می*توانید*
طراحی*و*تمرکز*بیشتری*وجود*دارد،*بدین*معنا*که*غیرمنطقی*نیست*وابستگی*به*معماری*در*معماری*

نرم*افزار،*بیشتر*از*وابستگی*به*معماری*در*معماری*ساختمان*باشد.
اما*مقیاس*فیزیکی*چیزی*است*که*انسان*ها*در*جهان*می*فهمند*و*به*دنبال*آن*هستند.

اگر*چه*از*لحاظ*دیداری*جذاب*است،*اما*مستطیل*های*موجود*در*یک*نمودار*پاورپوینت،*معماری*یک*
سیستم*نرم*افزاری*نیستند.*شکی*نیست*که*آن*ها*معماری*را*از*یک*دیدگاه*خاص*نمایش*می*دهند،*اما*
اشتباه*گرفتن*این*مستطیل*ها*با*تصویر*کلی1*برای*معماری،*از*دست*دادن*تصویر*کلی*در*معماری*است*
)اگر*دچار*چنین*اشتباهی*شویم،*مفهوم*معماری*را*به*خوبی*درک*نکردیم(.*معماری*نرم*افزار*شبیه*هیچ*
چیز*نیست.*نشان*دادن*با*شکل*ها،*تنها*یک*انتخاب*است،*نه*یک*روش*مشخص*و*معلوم.*این*کار*یک*
انتخاب*براساس*یک*مجموعه*از*انتخاب*هاست:*)انتخاب*هایی*مانند*اینکه(*باید*شامل*چه*چیزی*باشد،*
باید*چه*چیزی*را*حذف*کرد،*با*استفاده*از*شکل*یا*رنگ*روی*چه*چیزی*باید*تاکید*کرد،*از*طریق*هم*
شکلی*یا*نادیده*گرفتن*روی*چه*چیزی*نباید*تأکید*کرد.*هیچ*چیِز*ذاتي*یا*طبیعی*در*مورد*برتري*یک*

دیدگاه*نسبت*به*دیگري*وجود*ندارد.
هر*چند*که*ممکن*است*صحبت*کردن*در*مورد*فیزیک*و*مقیاس*فیزیکی*در*معماری*نرم*افزار*بی*معنی*
شبکه* باند* پهنای* و* پردازنده* سرعت* هستیم.* خاص* فیزیکی* محدودیت*های* برخی* نگران* ما* باشد،*
می*توانند*تاثیر*شدیدي*بر*بازدهي*و*عملکرد*نرم*افزار*داشته*باشند.*حافظه*و*رسانه*ذخیره*سازی*می*توانند

1. Big picture



3 پیشگفتار

زیاده*خواهی*های*هر*code base1*را*محدود*کنند.*نرم*افزار*می*تواند*ابزاری*باشد*که*ما*با*استفاده*از*آن*
رویاهایمان*را*عملی*می*کنیم،*اما*در*نهایت*در*جهان*فیزیکی*اجرا*می*شود*و*محدود*است.

این*شرارت*و*بی*عاطفگی*در*عشق*است،*بانو،*که*آرزو*بی*نهایت*است*و*اجرا*محدود*است؛*میل*بی*حد*
و*حصر*است*و*عمل*یک*برده*محدود*است.*

-*قسمتی*از*نمایش*نامه*تراژیک*ترویلوس*و*کرسیدا*)انگلیسی:*Troilus and Cressida(*اثر*ویلیام*
.Act III. Scene II*شکسپیر

جهان*فیزیکی*جایی*است*که*ما*و*شرکت*هایمان*و*اقتصادهایمان*در*آن*زندگی*می*کنند.*این*یک*
درجه*بندی*دیگر*به*ما*می*دهد*که*ما*می*توانیم*معماری*نرم*افزار*را*با*استفاده*از*آن*درک*کنیم،*به*جای*

دیگر*نیروها*و*کمیت*های*کمتر*فیزیکی*که*ما*می*توانیم*از*طریق*آن*ها*صحبت*و*استدالل*کنیم. 
معماری،*تصمیمات*مهم*طراحی*را*نشان*می*دهد*که*یک*سیستم*را*شکل*می*دهد،*در*این*جا*مهم*

بودن،*با*هزینه*تغییر،*اندازه*گیری*می*شود.*

- گریدی بوش 

زمان،*پول*و*تالش*)نیروی*انسانی(،*درکی*از*مقیاس*به*ما*می*دهند*که*برای*تمایز*قایل*شدن*بین*
بزرگ*بودن*و*کوچک*بودن*نرم*افزار*و*امکان*تشخیص*ماهیت*معماري*از*چیزهای*دیگر*را*برای*ما*
آیا* ما*می*گوید*که*چگونه*می*توانیم*مشخص*کنیم*که* به* اندازه*گیری*همچنین* این* فراهم*می*کنند.*
معماری*خوب*است*یا*خیر.*یک*معماری*خوب*نه*تنها*نیازهای*کاربران،*توسعه*دهندگان*و*مالکان*را*
در*یک*نقطه*معین*از*زمان*برآورده*می*کند،*بلکه*با*گذشت*زمان*نیز*نیازهای*آن*ها*را*برآورده*می*کند.

اگر*فکر*می*کنید*معماری*خوب*گران*است،*معماری*بد*را*امتحان*کنید.

برای*ساخت*یک*سیستم* اشاره*می*کند*که* منبع* از*کد* به*کل*مجموعه*ای* *)code base( یا* *codebase نرم*افزار،* توسعه* در* *.1
نرم*افزاری،*نرم*افزار*یا*component*نرم*افزاری*خاص*استفاده*می*شود.*به*طور*معمول،*codebase*شامل*تنها*فایل*های*کد*منبعی*
نوشته*شده*توسط*انسان*است.*بنابراین،*codebase*معموال*شامل*کد*منبع*ایجاد*شده*از*طریق*ابزار*)فایل*تولید*شده(*یا*کتابخانه*هاي*
دودویي*)object files(*نیست،*زیرا*آن*ها*مي*توانند*از*source code*اولیه*نوشته*شده*توسط*انسان*ساخته*شوند.*با*این*حال،*به*

طور*کلی*شامل*پوشه*های*configuration*و*property*files*می*شود،*زیرا*آن*ها*اطالعات*الزم*برای*ساخت*هستند.*»مترجم«



معماری تمیز۴

- برایان فوته و جوزف یودر

باشند*که* تغییراتی* نباید* به*طور*معمول*در*روند*توسعه*سیستم*تجربه*می*شوند،* تغییراتی*که* نوع*
به*جای* باشند*که* تغییراتی* نباید* باشد،* آن*ها*سخت* انجام* باشند*که* تغییراتی* نباید* هزینه*بر*هستند،*
اینکه*در*جریان*کاری*روزانه*و*هفتگی*جا*شوند،*مجبور*باشیم*پروژه*های*مدیریت*شده*ای*را*به*آن*ها*

اختصاص*دهیم.
این*نکته*ما*را*به*یک*مسئله*نه*چندان*کوچک*مرتبط*با*فیزیک*هدایت*می*کند:*سفر*زمان.*چطور*
می*توانیم*بدانیم*کدام*تغییرات*معمول*به*این*شکل*خواهند*بود*تا*بتوانیم*تصمیمات*مهمی*در*مورد*
آن*ها*انجام*دهیم؟*چگونه*می*توانیم*تالش*و*هزینه*های*آینده*برای*توسعه*را*بدون*گوی*های*شیشه*ای*

پیش*گو*و*ماشین*های*زمان*کاهش*دهیم؟ 
معماری،*تصمیماتی*است*که*می*خواهید*در*ابتدای*یک*پروژه*به*درستی*اتخاذ*کنید،*اما*لزومًا*و*به*

احتمال*زیاد*درست*تر*از*سایر*تصمیمات*اتخاذ*نمی*شوند.

- رالف جانسون

درک*گذشته،*به*اندازه*کافی*سخت*است؛*درک*ما*از*حال*حاضر،*در*بهترین*حالت*لغزان*و*بی*ثبات*
است؛*پیش*بینی*آینده*نامعلوم*است.

این*جایی*است*که*جاده*به*چندین*مسیر*منشعب*می*شود.*
استحکام* و* از*قدرت* پایدار* و* ایده*می*رسیم*که*معماری*قوی* این* به* تاریک ترین*مسیر،* پایان* در*
می*آید.*اگر*تغییر*گران*است،*تغییر*حذف*می*شود،*دالیل*آن*در*یک*کاغذبازی*سر*به*نیست*خواهند*شد*
و*معمار*اختیار*تام*و*دیکتاتوري*به*دست*می*آورد*و*معماری*به*یک*ویران*شهر۲,1*برای*توسعه*دهندگان*

و*به*یک*منبع*از*سرخوردگی*برای*همه*تبدیل*می*شود.*

1.*متضاد*آرمان*شهر.*»مترجم«
2. Dystopia



۵ پیشگفتار

رفتن*به*مسیر*دیگر،*حاکي*از*گمانه*زني*هاي*شدید*عمومی*است.*یک*مسیر*پر*از*حدس*هایی*که*
پیچیدگي* همچنین* و* بي*مصرف* کدهاي* از* گورستاني* بی*شمار،* پارامترهای* شده*اند،* *1hard-coded

تصادفي،*بیشتر*از*آنچه*که*شما*بتوانید*برای*آن*بودجه*تعمیر*و*نگهداری*در*نظر*بگیرید.
را* نرم*افزار* نرمی* این*مسیر* تمیز*ترین*مسیر*است.* داریم،* به*آن* را* بیشترین*عالقه* ما* مسیری*که*
این*مسیر* تشخیص*می*دهد*و*هدف،*حفظ*آن*به*عنوان*یک*ویژگی*درجه*اول*برای*سیستم*است.*
می*داند*که*ما*با*دانش*ناقص*کار*می*کنیم،*اما*همچنین*می*داند*که*به*عنوان*انسان*ها،*کار*کردن*با*
دانش*ناقص*کاری*است*که*همیشه*انجام*می*دهیم،*کاری*که*در*آن*تبحر*داریم.*این*کار*بیشتر*با*نقاط*
قوت*ما*منطبق*است*تا*با*نقاط*ضعف*ما.*ما*می*سازیم*و*کشف*می*کنیم.*ما*سؤال*می*کنیم*و*آزمایش*
می*کنیم.*یک*معماری*خوب*ناشی*از*شناخت*آن*بیشتر*به*عنوان*یک*سفر*است،*تا*اینکه*آن*را*به*عنوان*
یک*مقصد*در*نظر*بگیریم،*یک*روند*مستمر*از*پرس*وجو*است*تا*اینکه*آن*را*به*عنوان*یک*محصول*

ثابت*و*بدون*پیشرفت*در*نظر*بگیریم.
معماری*یک*فرضیه*است*که*باید*با*پیاده*سازی*و*اندازه*گیری*اثبات*شود.

- تام گیلب

راه*رفتن*در*این*مسیر*نیاز*به*مراقبت*و*توجه،*تفکر*و*مشاهده،*تمرین*و*قاعده*دارد.*این*کار*ممکن*
است*در*ابتدا*کند*به*نظر*آید،*اما*انجام*همه*این  کارها*در*راهی*که*شما*می*روید،*الزم*است.*

تنها*راه*برای*سریع*رفتن،*خوب*رفتن*است.*

- رابرت سی. مارتین 

از*سفر*لذت*ببر.*
Kevlin Henney*-

می*۲017*

Hard Coding*.1*)کدنویسی*استاتیک(
هاردکدینگ*یکی*از*آنتی*پترن*های*شناخته*شده*است*که*بیشتر*آموزش*های*توسعه*وب*هم*در*ابتدا*درباره*ی*آن*به*ما*هشدار*می*دهند.*
برای*مثال*هاردکدینگ*هنگامی*اتفاق*می*افتد*که*مثاًل*به*جای*گرفتن*شناسه*ی*کاربر*از*دیتابیس،*آن*را*به*صورت*دستی*-مثال*یوزر*
آی*دی*1۲-*وارد*کنیم.*گرچه*اپلیکیشن*ما*به*درستی*کار*خواهد*کرد*اما*این*در*حالی*است*که*کدهای*ما*فقط*در*محیط*خاص*به*

درستی*کار*می*کنند*و*وقتی*شرایط*تغییر*می*کند*ما*هم*باید*سورس*کدمان*را*معموال*در*جاهای*مختلف*اصالح*کنیم.*»مترجم«





مقدمه
عنوان*این*کتاب*معماری*تمیز*است.*این*یک*نام*جسورانه*است*بعضی*حتی*آن*را*متکبرانه*می*دانند.*

پس*چرا*این*عنوان*را*انتخاب*کردم*و*چرا*این*کتاب*را*نوشتم؟
من*اولین*خط*کدم*را*در*سال*196۴*در*سن*1۲*سالگی*نوشتم.*هم*اکنون*سال*۲016*است،*بنابراین*من*
برای*بیش*از*نیم*قرن*است*که*در*حال*نوشتن*کد*هستم.*در*آن*زمان،*من*نکاتی*در*مورد*چگونگی*ساخت*

سیستم*های*نرم*افزاری*یاد*گرفتم،*نکاتی*که*به*اعتقاد*من،*احتماال*برای*دیگران*هم*ارزشمند*هستند.
این*نکات*را*با*ساختن*بسیاری*از*سیستم*های*بزرگ*و*کوچک*آموختم.*من*سیستم*های*جاسازی*
شده*کوچک1*و*سیستم*های*پردازش*دسته*ای*بزرگ۲*را*ساخته*ام.*سیستم*های*بالدرنگ3*و*سیستم*های*
برنامه*های*کنترل*فرآیند7،*بازی*ها،* *،6GUI*برنامه*های برنامه*های*کنسول۵،* نیز*ساخته*ام.*من* وب۴*را*
بسیار* بسیار* و* نقاشی* برنامه*های* طراحی۸،* ابزارهای* مخابراتی،* سیستم*های* حسابداری،* سیستم*های*

برنامه*های*دیگری*را*ساخته*ام.
سنگین9،* فرایند* چند* با* برنامه*هایی* thread*ای،* چند* برنامه*های* thread*ای،* تک* برنامه*های* من*
داده،* پایگاه* برنامه*های* پردازنده11،* چند* برنامه*های* سبک10،* فرآیندهای* زیادی* تعداد* با* برنامه*هایی*

برنامه*های*ریاضی،*برنامه*های*هندسه*محاسباتی1۲*و*بسیار*بسیار*برنامه*های*دیگری*را*ساخته*ام.
من*برنامه*های*بسیاری*ساخته*ام.*سیستم*های*بسیاری*ساخته*ام*و*از*همه*آن*ها،*نکته شگفت*آوری*

آموخته*ام.
قوانین*معماری*یکسان*هستند!*

این*شگفت*آور*است*زیرا*سیستم*هایی*که*من*ساخته*ام،*کامال*متفاوت*هستند.*چرا*چنین*سیستم*های*

1. Small embedded systems
2. Batch processing systems
3. Real-time systems
4. Web systems
5. Console apps
6. Gui apps
7. Process control apps
8. Design tools
9. Heavy-weight processes
10. Light-weight processes
11. Multiprocessor apps
12. Computational geometry apps

مقدمه



معماری تمیز۸

معماری* قوانین* که* است* این* من* نتیجه*گیری* باشند؟* داشته* مشابهی* معماری* قوانین* باید* متفاوتی*
نرم*افزار*مستقل*از*هر*متغیر*دیگری*هستند.

این*حتی*شگفت*آورتر*است*وقتی*که*تغییرات*رخ*داده*در*سخت*افزار*در*همان*نیم*قرن*را*در*نظر*
دارای* که* کردم* آغاز* آشپزخانه* یخچال*های* اندازه* به* ماشین*هایی* با* را* برنامه*نویسی* من* می*گیرید.*
سرعت*پردازش*)کالک(*نیم*مگا*هرتز،*۴*کیلوبایت*حافظه*اصلی،*3۲*کیلوبایت*حافظه*جانبی*و*یک*
اینترفیس*برای*تایپ*10*کاراکتر*در*هر*ثانیه*بودند.*در*حال*حاضر،*من*این*مقدمه*را*در*یک*اتوبوس*
در*آفریقای*جنوبی*می*نویسم.*من*از*یک*مک*بوک*با*چهار*هسته*از*نوع*i7*با*سرعت*پردازش*)کالک(*
۲,۸*گیگاهرتز*استفاده*می*کنم.*دارای*16*گیگابایت*RAM،*یک*ترابایت*SSD*و*صفحه*نمایش*رتینا*

۲۸۸0×1۸00*است*که*توانایی*نمایش*ویدئو*با*کیفیت*باال*را*دارد.
بوک* این*مک* که* نشان*می*دهد* منطقی* تحلیل* هر* است.* گیج*کننده* محاسباتی* قدرت* در* تفاوت*

حداقل*10۲۲*برابر*قدرتمندتر*از*کامپیوترهای*اولیه*است*که*من*نیم*قرن*پیش*استفاده*می*کردم.
آلفا* تا* زمین* از* آنگستروم*ها* تعداد* این* است.* بزرگ* بسیار* عدد* و*یک* دو* و* بیست* مرتبه* از* اندازه*
قنطورس1*است.*این*تعداد*الکترون*های*در*حال*تغییر*در*جیب*یا*کیف*پول*شماست*و*در*عین*حال*این*

عدد،*حداقل،*افزایش*قدرت*محاسباتی*است*که*من*در*طول*زندگی*خود*تجربه*کرده*ام.
با*همه*این*تغییرات*گسترده*در*قدرت*محاسباتی،*چه*تاثیری*بر*روی*نرم*افزاری*که*نوشتم*داشته*
است؟*قطعا*بزرگتر*شده*است.*من*تصور*می*کردم*که*۲000*خط،*یک*برنامه*بزرگ*است.*باالخره،*این*
حجم*از*کد*معادل*یک*جعبه*پر*از*کارت*های*پانچ*بود*که*10*پوند*وزن*داشت.*با*این*حال،*در*حال*

حاضر،*یک*برنامه*تا*زمانی*که*بیش*از*100,000*خط*نداشته*باشد،*واقعا*بزرگ*نیست.*
دهه* در* که* دهیم* انجام* را* کارهایی* می*توانیم* امروزه* ما* است.* شده* هم* کارآمدتر* بسیار* نرم*افزار*
 The Moon Is a Harsh*،Forbin*1960*به*ندرت*می*توانستیم*رویای*آن*را*داشته*باشیم.*فیلم*پروژه
Mistress*و*فیلم*۲001:*یک*ادیسه*فضایی،*همه*سعی*کردند*آینده*ما*را*تصور*کنند،*اما*به*میزان*

قابل*توجهی*تصور*نادرستی*داشتند،*همه*آن*ها*ماشین*های*عظیمی*را*تصور*می*کردند*که*درک*و*حس*
داشتند.*آنچه*که*ما*در*عوض*داریم*ماشین*های*به*طرز*باورنکردنی*ای*کوچک*است*که*هنوز*...*فقط*

ماشین*هستند.*
در*حال*حاضر*در*مورد*نرم*افزاری*که*در*مقایسه*با*نرم*افزار*گذشته*داریم،*یک*چیز*دیگر*هم*وجود*

1.*ستاره*ای*در*صورت*فلکی*قنطورس:*نزدیکترین*ستاره*به*منظومه*شمسی
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*while*جمالت*انتساب1*و*حلقه*های*،if*دارد:*از*همان*دستورات*مشابه*ساخته*شده*است.*از*جمالت
ساخته*شده*است.

اوه،*شما*ممکن*است*اعتراض*کنید*و*بگویید*که*ما*زبان*های*بسیار*بهتر*و*پارادایم*های*برتری*داریم.*
هر*چه*باشد،*ما*با*جاوا،*#C*یا*Ruby*برنامه*نویسی*می*کنیم*و*از*طراحی*شی*گرا*استفاده*می*کنیم.*درست*
است،*ولی*این*کد*هنوز*هم*یک*مجموعه*سر*هم*شده*از*توالی۲،*انتخاب3*و*تکرار۴*است،*همان*طور*که*

در*دهه*1960*و*19۵0*بود.
هنگامی*که*شما*به*تمرین*های*برنامه*نویسی*کامپیوتر*ها*با*دقت*نگاه*می*کنید،*متوجه*می*شوید*که*
در*این*۵0*سال*تغییرات*بسیار*کمی*رخ*داده*است.*زبان*ها*کمی*بهتر*شده*اند.*ابزارها*فوق*العاده*بهتر*

شده*اند.*اما*بلوک*های*اصلی*سازنده*یک*برنامه*کامپیوتری*تغییر*نکرده*است.
اگر*من*یک*برنامه*نویس*را*از*سال*1966*به*سال*۲016*منتقل*کنم*و*آن*را*جلوی*مک*بوکم*در*
حال*اجرای*IntelliJ*بنشانم*و*جاوا*را*به*او*نشان*دهم،*ممکن*است*برای*بهبودی*از*شوک*وارد*شده،*
*C*به*۲۴*ساعت*زمان*نیاز*داشته*باشد.*اما*پس*از*آن*او*قادر*به*نوشتن*کد*خواهد*بود.*جاوا*متفاوت*از

یا*حتی*از*Fortran*نیست.
و*اگر*من*شما*را*به*سال*1966*برگردانم*و*به*شما*نحوه*نوشتن*و*ویرایش*کد*PDP-8*با*پانچ*کردن*
نوار*کاغذی*با*10*کاراکتر*در*ثانیه*را*یاد*بدهم،*شما*ممکن*است*به*۲۴*ساعت*زمان*برای*بهبودی*
از*ناامیدی*نیاز*داشته*باشید.*اما*پس*از*آن*شما*می*توانید*کد*را*بنویسید.*روش*کدنویسی*خیلی*تغییر*

نکرده*است.
این*راز*است:*عدم*تغییر*کد،*دلیل*سازگار*بودن*قوانین*معماری*نرم*افزار*برای*انواع*سیستم*ها*است.*
قوانین*معماری*نرم*افزار،*در*حقیقت*قواعد*سفارش*دادن*و*جمع*آوری*بلوک*های*سازنده*برنامه*ها*هستند*
و*از*آنجایی*که*بلوک*های*سازنده،*جهانی*)سراسری(*هستند*و*تغییر*نکرده*اند،*قوانین*مربوط*به*سفارش*

آن*ها*نیز*جهانی*)سراسری(*و*بدون*تغییر*هستند.
برنامه نویسان*جوان*ممکن*است*فکر*کنند*این*نامعقول*است.*آن*ها*ممکن*است*اصرار*داشته*باشند*
که*امروزه*همه*چیز*جدید*و*متفاوت*است،*قوانین*گذشته*متعلق*به*گذشته*هستند*و*عمرشان*سپری*

1. Assignment statements
2. Sequence
3. Selection
4. Iteration
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شده*است.*اگر*این*چنین*فکر*می*کنند،*متاسفانه*اشتباه*می*کنند.*قوانین*تغییر*نکرده*اند.*علی*رغم*تمام*
زبان*های*جدید*و*تمام*چارچوب*های*جدید*و*تمامی*پارادایم*ها،*هم*اکنون،*قوانین*مشابه*زمانی*هستند*

که*آلن*تورینگ*اولین*کد*ماشین1*را*در*سال*19۴6*نوشت.
اما*یک*چیز*تغییر*کرده*است:*در*آن*زمان،*ما*نمی*دانستیم*که*قوانین*چه*هستند.*در*نتیجه،*ما*بارها*و*
بارها*آن*ها*را*نقض*می*کردیم.*اکنون،*با*نیم*قرن*تجربه*در*پشت*سر*ما،*ما*آن*قوانین*را*درک*می*کنیم.
قوانینی هستند که در طول زمان تغییر نمی*کنند*)جاودان و ابدی هستند( و ثابت هستند که این کتاب 

در مورد این قوانین می*باشد.

1. Machine code



درباره نویسنده

بنیان*گذار*و* او* از*سال*1970*برنامه*نویس*بوده*است.* رابرت*سسیل*مارتین*)معروف*به*عمو*باب(*
رئیس*شرکت*Object Mentor،*یک*موسسه*بین*المللی*متشکل*از*مدیران*و*توسعه*دهندگان*نرم*افزار*
هستند.* پروژه*هایشان* انجام* جهت* در* شرکت*ها* به* کردن* کمک* متخصص* که* است* باتجربه* بسیار*
Object Mentor*مشاوره*های*بهبود*فرآیند،*مشاوره*در*طراحی*نرم*افزار*شیءگرا،*آموزش*و*خدمات*

توسعه*مهارت*را*به*شرکت*های*بزرگ*سراسر*جهان*ارائه*می*کند.
رابرت*مارتین،*چندین*مقاله*را*در*مجالت*تجاری*مختلف*منتشر*کرده*است*و*یکی*از*سخنران*های*

معمول،*در*کنفرانس*های*بین*المللی*و*نمایشگاه*های*تجاری*است.
او*کتاب*های*زیادی*را*تألیف*یا*ویرایش*نموده*است*از*جمله:

• 	Booch*شیءگرا*با*استفاده*از*روش*C++*طراحی*کاربردهای
• زبان*های*الگو*برای*طراحی*برنامه*)جلد*سوم(	
• 	C++**Gems*آشنایی*بیشتر*با
• برنامه*سازی*مفرط*)XP(*در*عمل	
• توسعه*نرم*افزاری*چابک*)Agile(:*اصول،*الگوها*و*تمرین*ها	

درباره نویسنده



معماری تمیز1۲

• UML*برای*برنامه*نویسان*جاوا	

• Clean Code*)کدنویسی*تمیز(	

کامپیوتری* مجله* سردبیر* عنوان* به* سال* سه* که* است* نرم*افزار* توسعه* در*صنعت* رهبری* مارتین،*
حرفه*ای*به*نام*C++ Report*خدمت*کرد*و*به*عنوان*اولین*رئیس*اتحاد*چابک*)Agile Alliance(*نیز*

فعالیت*کرده*است.
رابرت*یک*موسسه*مشاوره*با*نام*عمو*باب*نیز*ایجاد*کرده*است*)با*مسئولیت*محدود(*و*با*همکاری*

پسرش*میکاه*مارتین*نیز*شرکت*با*مسئولیت*محدود*The Clean Coders*را*تأسیس*نموده*است.

* * * * * * * *


