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تقدیم به
تقدیم به تمام دوستتداران برنامهنویستی هه ممادهی استتفاده از تمام اابلیتهای خود برای
یادگیری هستند.
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با تشکر
از شتترهتت متدیریتت روشتتمنتد و متدیر تامتل خوبم جنتاب ماتای مهنتد

تادل فی

دلگرمیها و تشویقهایی هه در نوشتن هتاب به من داشتند بسیار سپاسگزارم.

بتابتت
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مقدمه
 CQRSپترنی استت که در پروژههای ستازاانی استتااده ایشتدد .و اشتل برر ی را از پروژههای نرمافراری ح
ایکند.
اتاستاانه استتااده از این پترن در شترکتهای نرمافراری ب تس یار احدود استت ودن افرادی که تدانایی کار با این
الگدی را در پروژه های واقعی داشته باشند بسیار کم هستند.
در اینترنتت اطالعتات تزیادی در ادرد  CQRSوجدد دارد ااتا اکثراً بته اعرفی الگدی  CQRSو ونتد اثتاا انتراعی
وگدن ه آن را در
بستتتنتده ایکننتد .در این کتتا شتتت تات یاد ای ی تری د کته ورا بتتای د از  CQRSاستتتتاتاده کنتی د و ت
پروژههای نرمافراری پیادهسازی ن ایید.
این کتا آادزش  CQRSرا به صدرت اختصر ،با اثاا هایع لی و بدون اقداههای طدالنی به ش ا یاد ایدهد
و ش ا را با اصدا  CQRSو ارایایی که برای اپلیلیشن به اراغان ایآورد آشنا ایکند.
بعد از اطالعه این کتا یاد ای یرید که  CQRSدقیقا ویستتت؟ وه اصتتدلی در پشتتت آن وجدد دارد؟ و وطدر
ایتدانید در پروژه های واقعی از اریتهای آن بهرهاند شدید.
پروژه این کتا را ایتدانید از اسیر  Githubپایین دانلدد کنید.
https://github.com/ZahraBayatgh/CQRSFundamentals
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فصل اول  :نگاهی به دیزاین پترن  CQRSو CQS
منچه خواهید مموخت:
➢  CQSچیست؟
➢  CQRSچیست؟
➢ چرا  CQRSانتخاب مناسبی است؟
➢ بررسی مشکالت اپلیکیشنهای سنتی
➢  Task Based Interfaceچیست؟
➢ انواع پیام در CQRS

www.takbook.com

 CQSچیست؟
قب از اینله بدانیم  CQRSویستتتت بیایید

ری بر ایدهی  CQSبرنیم ،ودن  CQRSبراستتتای این ایده بنا

شده است.
 CQSایدهایستت که تدست

 Bertrand Meyerاطرح شتد .در این ایده ای دید یک اتد یا باید Command

باشتتتد یا  ،Queryااا ن یتداند هر دوی این ع لیات را با هم انجام دهد .به طدر ستتتادهتر ،یک اتد تنها ایتداند
یلی از کارهای پایین را انجام دهد:
• یا  Stateرا تغییر میدهد.
• یا نتیجهی یک  Queryرا برمیگرداند.
ااا هر دوی این ع لیات را نباید با هم داشته باشد.
اا با این  Patternایتدانیم اط ئن شتدیم اتدی که Queryی را اجرا و اقداری را برای رداند ،هیچ اه State

یک آبجلت را تغییر نخداهد داد بنابراین هیچ دنه Side Effectی هم ندارد.

برای استتااده از این  Patternباید خروجی اتدهایی که  Stateآبجلت را تغییر ایدهند از ندع  voidباشتند در
غیر این صدرت ،اتد باید یک خروجی داشته باشد.
با این روش نه تنها خدانایی کد باال ایرود بلله با یک نگاه به  Signatureاتد ،هدف آن اعلدم ایشدد.
نکته!!
توجه داشتته باشتید هه دنبال هردن این ا تل همیشته امکان پذیر نیستت .گاهی مواعیتهایی پیش
میمید هه مجبور میشویم متدی بنویسیم هه هم مل  Readدارد و هم  .Writeبه طور مثال:
11

www.takbook.com

متد  Popدر  .Stackاین متد هم وظیفهی حذف مخرین نصتر وارد شتده به  Stackرا دارد و هم باید
من نصر را برگرداند.
بنابراین هم ملیاتی انجام میشتود و هم نتیجهای بازگشتت داده خواهد شتد پس این متد ا تل CQS

را نق

میهند.
;)(>var stack = new Stack<string
//Command

;)"stack.Push("value

//Both query and command

;)(string value = stack.Pop

اما…

 CQRSچیست؟
 CQRSیک  Patternبسیار ساده است که ایده  CQSرا در سطح باالتری پیادهسازی ایکند .این  Patternدر
ستاا  2010تدست

 Greg Youngاطرح شتد و براستای آن ،ع لیات  Readو  Writeباید در ستطح Domain

 Modelاز هم جدا شدند.
بنتابراین یتک  Domain Modelرا بته دو اتدا  Readو  Writeتقستتتیم ایکنیم کته در اتدا  Writeفق
 Commandاجرا ایشدد و در ادا  Readتنها  Queryخداهیم داشت.

12
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چرا  CQRSانتخاب مناسبی است؟
خب تا اینجا اتدجه شتدیم که  CQRSیک  Domain Modelرا به دو ادا  Readو  Writeتقستیم ایکند .ااا
اط ئنا این ادضدع به خددی خدد هدف نهایی این  Patternنیست.
پس هدف این  Patternچیست؟
برای پاسخ به این سداا ،بهتر است قب از هر کاری به ارایای این  Patternبپردازیم:
 )1اولین مزیت  Scalabilityاست.
ا ر به اپلیلیشتنهای ستازاانی نگاه کنید ،اتدجه خداهید شتد که ع

خداندن اطالعات بیشتتر از ع لیات

ایجاد ،ح ف و آپدیت استتااده ایشتدد بنابراین اهم استت که ع لیات خداندن اطالعات نستبت به ندشتتن
بیشتر  Scaleشدد .به طور مثال:
ع لیات ندشتن را تنها روی یک سرور  Hostکنیم و برای ع لیات خداندن ده سرور در نظر بگیریم.

 )2دومین مزیت  Performanceاست.
ا ر ادا  Readو  Writeرا از هم جدا کنیم ،حتی ا ر هر دو ادا هم در یک سترور  Hostشتدند باز هم
ایتدان تلنیکهای بهینهسازی را روی آنها اع اا کرد .به نوان مثال:
ایتدانید برای APIهای  Queryخدد  Cacheداشتته باشتید یا اینله دیتابی
جدا کنید و با این کار از ویژ یهای خاص دیتابی
13

 Readو  Writeرا از هم

استتااده ن ایید .البته تدجه داشتته باشتید این اریت با
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 Scalabilityارتباط دارد و با تدجه به تخصتتیت تعداد ستترور به ع لیات  Writeو  Readایتدان نتیجه
 Performanceرا نیر تغییر داد.
 )3سومین مزیت  Simplicityاست.
این اریت اه ترین اریت این  Patternایباشتتد Command .و  Queryدو نیاز اتااوت هستتتند که
وقتی هر دو در یک ادا قرار ای یرند ،پیچید ی ادا بیشتتر ایشتدد و در این صتدرت ادا ن یتداند به
هیچلدام از این نیازها به خدبی پاسخ دهد.
زاتانیلته ع لیتات  Readو  Writeرا از هم جتدا ایکنیتد پیچیتد ی کتد کم ایشتتتدد و ایتدانیم روی هر
کدام به طدر استق کار کنیم
نتیجه یری
 CQRSاص ت  Single Responsibility Principleرا در ستتطح اپلیلیشتتن اع اا ایکند .در این Pattern
ش ا دو ادا دارید که هر کدام تنها یک کار را انجام ایدهند.
 CQRSتصتتت ی تات اتا را برای ادقعیتتهتای اختل بهینته خداهتد کرد و اتا ایتدانیم ستتتطدح اختلای از
 Consistencyداشتته باشتیم .عالوه بر این ارایا ،اا ایتدانیم دیتابی  Commandو Queryرا نیر جدا کنیم
که این جداستازی باع ایشتدد تا بتدانیم برای ع لی اث خداندن اطالعات که نیاز به واکشتی اطالعات با سترعت
باال دارد ،از دیتابیسی اث  ElasticSearchاستااده کنیم.
نلته!!
 Consistencyیعنی در ستیستتمهای تدزیع شده ،دادههایی که در Nodeهای اختل هستند باید یلسان باشند
تا کالینتهایی که به این Nodeها اتص ایشدند ه گی یک دیتا را ببینند.

مشکل اپلیکیشنهای سنتی چیست؟
باش د که :مشتکل اپلیکیشتنهای ستنتی چیستت هه باید از الگوی
شتاید این ستداا در نهن شت ا پیم آاده ت
 CQRSاستفاده هنیم؟
قب از بررسی اشل اپلیلیشنهای سنتی بیایید ببینیم که  CRUDچیست؟
 CRUDتفکری است هه میگوید:
 )1ملیات یک شی باید یکی از ملیات  Create, Read, Update, Deleteباشد.
14
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 )2ما برای تمامی ملیات باید از یک مدل مشترک استفاده هنیم.
 )3و معموال این تفکر با  Anemic Domain Modelهمراه است.
نلته!!
 Anemic Domain Modelبه ادلی اته ایشدد که :
 )1فق  Propertyداشته باشد.
 )2هیچ ع لیات یا اعتبارسنجی درون آن انجام نشدد.
ان اطئنم که شت ا با اپلیلیشتنهای  CRUD Basedخیلی کار کردهاید ااا شتاید تا حاال اتدجه نشتده باشتید که
این روش اشلالتی با خدد به ه راه دارد.
اما مشکل چیست؟
• اولین مشکل  Scalabilityاست.
ودن در اپلیلیشتنهای  CRUD Basedادا  Readو  Writeاا یلی استت پ

ن یتدانیم قست تی از

اپلیلیشن را به طدر جدا انه  Scaleکنیم.
• دومین مشکل  Performanceاست.
در این اپلیلیشتتتنهتا ،اتا برای ع لیتات  Readو  Writeاز یتک اتدا استتتتاتاده ایکنیم کته این برای
ستیستتمهای  CRUD Basedبه خدبی کار ایکند ااا در اپلیلیشتن پیچیده این روش Performance

خدبی ندارد .بهطور مثال:
اع دال حجم کاری  Readو  Writeاطالعات یلی نیستتتت و ا ر از یک ادا استتتتاتاده کنیم باع افت
 Performanceخداهد شد.
• سومین مشکل پیچیدگی است.
در یک اپلیلیشن Queryهای اختلای وجدد دارد که هر کدام خروجی خددشان را دارند که این خروجی
با ادا  Writeیلی نیست .به نوان مثال:
فیلدهای کدئریی که از  Joinشدن وند جدوا بدست ایآید با ادا  Writeیلی نیست.

15
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از طرف دیگر ا لن استت اعتبارستنجی و انطپ پیچیدهای برای ورود اطالعات اپلیلیشتن داشتته باشتید ااا
هنگام خداندن اطالعات نیازی به این پیچید ی نداریم.
نلته!!
یلی از نشتانههای تالر  CRUDاین استت که از DTOهایی استتااده ایکنید که پر از فیلدهایی هستتند که در
 100درصد ادارد بال استااده ایباشند.
این فیلدها فق در سناریدهای خاص استااده ایشدند و در سایر ادارد کاربردی ندارند.
اما مشکل اپلیکیشنهای سنتی چیست؟
ه انطدر که ایدانید ،یلی از اشتتلالت تدستتعهنرم افرار این استتت که برنااهندیستتان دادهها را تغییر ایدهند و
ه یشه اشلالت در تغییرات بدجدد ایآیند.
کلیه ع لیات در یک اپلیلیشتن ستنتی در یلی از وهار دستته  Create, Read, Update, Deleteیا اصتطالحا
 CRUDقرار ای یرند که این کار از نظر فنی درستت استت ااا ه انطدر که باالتر هم تدضتیح دادیم استتااده از
آن ایده خدبی نیست.
 CRUD Basedبودن تاثیر بدی رو سیستم میگذارد چون:
• نگهداری پروژه را سخت ایکند.
• کاربران از اپلیلیشن اا تجربه خدبی نخداهند داشت.
به طور خال ه اپلیکیشنهای سنتی  3مشکل اساسی دارند:
 )1رشد بی رویه پیچیدگی:
این اپلیلیشتتنها اع دال  CURD Basedهستتتند و بیشتتتر اتدهایشتتان وندین ع لیات را با هم انجام
ایدهند به ه ین دلی وقتی تغییری در کدهای پروژه ایجاد کنید ،اپلیلیشتتتن پر از بای ایشتتتدد و ن ی
تدانید به ادقع پروژه را تحدی دهید .این استئله خیلی زودتر از آنچه که فلر کنید بر ستر شت ا خداهد آاد
حتی ا ر برنااه ش ا خیلی خیلی هم ساده باشد.
 )2مشکل دوم این است هه نگاه مشتری با نگاه برنامهنویس متفاوت است:
اشتتری با اصتطالحات  CRUDصتحبت ن یکند و ا ر هم صتحبت کند بخاطر این استت که شت ا به او این
اصطالحات را آادزش دادهاید .برای مثال:
16
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فرض کنید وارد یک ادستسته آادزشتی شتدهاید و ادیر ادستسته ایخداهد شت ا را ببتنام کند .اط ئنا او به
شت ا ن ی دید که ان باید شت ا را در ستیستتم  Createکنم ودن این کل ه برای شت ا بیاعنی استت .او به
ش ا ای دید که ش ا را باید ببتنام کنم.
بهترین روش برای رفع این اشتتتل  ،وجدد یک زبان اشتتتتر

و یلپاروه استتتت که هم برنااهندی

و هم

اشتتتری بتدانند با آن صتتحبت کنند .به این زبان که یلی از اصتتدا  Domain Driven Designاستتت
اصطالحا  Ubiquitous Languageای دیند.
در صتدرتیله از این زبان اشتتر

استتااده نلنید با رشتد پیچید ی و استائ اربدط به نگهداری کد اداجه

خداهید شتد زیرا بین کد شت ا و زبان اشتتری ستاز اری وجدد ندارد و شت ا اجبدرید صتحبتهای اشتتری را
ترج ه کنید .این باع ایشدد ادضدع را درست در

نلرده و دقت کار پایین بیاید.

بتا این زبتان مشتتترکنته تنهتابتایتد تتلبتت هنیتد بلکتهبتایتد در هتدهتا و APIهتای خود هم از من
استفاده هنید.
اما این زبان مشترک چطور ملیات را تو یف میهند؟
به یاد داشتتته باشتتید که عندان هر APIی که با یلی از ع لیات  CRUDنااگ اری شتتدد یک پروم قرار
استت و هر اه خداستتید APIی خدد را با این اصتطالحات نااگ اری کنید ،از خدد بپرستید میا فقط همین
ش ت یا نام دیگری هم وجود دارد؟ با این کار ،شتت ا ایتدانید در
نام را میتوان برای این  APIگذا ت
ع یقی در ادرد ادضدعی که روی آن کار ایکنید به دست آورید.
تنها راه پیدا کردن این اصتتطالحات ،پرستتیدن زیاد از اشتتتری استتت تا بتدانید اثال به جای اتن کل هی
 ،Createکل ه  Registerرا به کار ببرید.

نلته!!

17
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جالب استتت بدانید تالر  CRUDاز  Object Oriented Programmingنشتتات ای یرد .در  OOPای دید
ه ه ویر یک شتی استت و ودن برنااهندیستان دوستت دارند ه ه ویر را یلی کنند ،این تالر و این ستیستتم را
ت یر ایبینند و احستای ایکنند این ستیستتم جایی استت که ه هی APIها دارای یک هدف کااالً تعری شتده
هستند .ااا یادتان باشد:
تنها باید با اشتری صحبت کنید ،اصطالحات اناسب را کش و تالر خدد را بر این اسای تنظیم ن ایید.

اما مشکل سوم مسیب رساندن به تجربهی هاربری از اپلیکیشن است:
اشتل تالر  CRUDفق به کدهای ست ت  Backendختم ن یشتدد ،این ادضتدع روی  UIهم تابیر ای ارد.
به طور مثال:
اط ئنا یک اتد  Updateکه وندین کار را با هم آپدیت ایکند نیاز به طراحی یک  UIپیچیدهتر هم دارد .ش ا
با تالر  CRUDاین اتد آپدیت را ایندیسید ااا کاربران به سختی این  UIرا اتدجه ایشدند.
در ستتتیستتتتمهتای پیچیتده ،کتاربران حتی پ

از اتدتهتا کتار بتا نرمافرار هم ن یتداننتد بته ه تهی قستتت تتهتای

اپلیلیشن اسل شدند ودن  UIسیستم پیچیده است و ن یتداند کاربران را قدم به قدم راهن ایی کند.
نلته!!
تدجه داشتته باشید تالر  CRUDه یشه هم بد نیست بعضی اداقع که اپلیلیشن زیاد پیچیده نیست یا اینله در
آینده ن یخداهید آن را نگهداری یا تدسعه دهید این رویلرد خد است.

 Task Based Interfaceچیست؟
اا فه یدیم که رویلرد  CRUDپیچیده است و اشلالتی هم دارد ااا راهحل این مشکالت چیست؟
پاسخ این سوال را رویکرد  Task Based Interfaceمیدهد.
این رویلر برعل

رویلرد  CRUDایباشتتتد .در این رویلرد باید کارهایی که قرار استتتت با آبجلتهای برنااه

انجام شدد را :
 )1شناسایی،
18
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 )2سپس به چند هار هوچکتر شکسته،
 )3و در نهایت این هارهای هوچک پیادهسازی شود.
ودن در این رویلرد اتدهای برری و پیچیده شتتلستتته و هر کدام استتئدا انجام یک کار ایباشتتند بنابراین اا
ایتدانیم اتدها را سادهتر بندیسیم و به اص  Single Responsibility Principleپایبند باشیم.
نتیجه یری:
برنااهندیستی به ستبک  Task Base Interfaceباع ایشتدد تا اا اتدهای برری نندیستیم پ در نتیجه به
راهح های دقیپ و ستادهتری برستیم و نرمافرار را بهتر پیادهستازی ن اییم .از ه ه اه تر ودن هر  Taskتنها یک
کار را انجام ایدهد بنابرین اا به ساد ی ایتدانیم اپلیلیشن خدد را تدسعه دهیم.

نلته!!
تدجه داشتته باشتید  Task Based Interfaceپیمنیاز  CQRSنیستت ااا ایتداند در کنار  CQRSاستتااده
شدد.

انواع پیام در CQRS

در ستیستتم  CQRSاپلیلیشتن از یک ستری پیام تشتلی شتده که اشتخت ایکند کالینت وه کاری ایخداهد
انجام دهد .به طدر کلی این پیامها که ه گی بخشی از  Domain Modelهستند به سه دسته تقسیم ایشدند:
 Command : Command )1پیاای است که به اپلیلیشن دستدر انجام یک کار را ایدهد.
 Query : Query )2پیاای است که از اپلیلیشن ایخداهد ویری را ن ایم دهد.
 Event : Event )3پیاای استتت که اپلیلیشتتن اا برخی تغییرات رد داده شتتده را با استتتااده از آن به
قس تهای اختل اطالع ایدهد.
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نتیجه یری
به طدر کلی کالینت برای انجام یک ع لیات در ستیستتم ،یک  Commandایفرستتد و برای پرستید یک ستداا
یک  Queryرا درخداستت ایکند .از طرف دیگر بعد از اجرای  Commandاپلیلیشتن با یک  Eventایتداند با
اپلیلیشنهای بیرونی ارتباط برقرار کند و تغییرات درون برنااه را اطالع دهد.

تا اینجا تااوت این سه پیام را اتدجه شدیم اما چطور باید این پیامها را نامگذاری هنیم؟
قب از نااگ اری باید تااوت  Eventو  Commandرا بدانیم.
تفاوت بین  Commandو  Eventچیست؟
 Command )1کتاری استتتت کته بتاعت

ایجتاد یتک تغییر در  Domain Modelایشتتتدد و Event

نتیجهی ه ان تغییر است.
 Command )2را کاربر ایفرستد در حالیله  Eventتدس اپلیلیشن فرستاده خداهد شد.
 )3در  Commandکالینت به ستترور دستتتدر انجام یک کار را ایدهد و ستترور با تدجه به شتترای
ایتداند آن را انجام یا رد کند .به طور مثال:
20
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ستیستتم ایتداند درخداستت ببت ستاارش را به دلی نااعتبر بددن احصتدا رد کند .ااا اپلیلیشتن
ن یتدانتد یتک  Eventرا رد کنتد زیرا  Eventکتاری استتتت کته قبال انجتام شتتتده و فق جنبته
اطالعرسانی دارد .پ

ش ا ن یتدانید اتااقی که قبال افتاده را تغییر دهید.

با این سته مقایسته نتیجه میگیریم نامگذاری این پیامها بستیار مهم استت و باید به درستتی انجام
شود .پس بیایید با هم دستورالعملهای نامگذاری را بررسی هنیم:
 )1نام  Commandه یشه بایتد دستتدری باشتد زیترا ایتن کتالی ه یشته دستتدر انجتام یتک کتار را
به اپلیلیشن ایدهد .به طور مثال:
 CreateOrderCommandکه دستدر ایجاد ساارش را ایدهد.
 )2نتام  Queryاع تدال بتا کل ته  Getشتروع اتتیشتدد وتدن  Queryاز اپلیلیشتن درخداستت ن تتایم
برختتی اطالعتتات را اتتیکنتتد و بتته نظتتر اتتن

اشتتتن کل تتهای غیتتر از  Getاناستتب نیستتت .بتته

نوان مثال:
 GetOrderByIdQueryکه ن ایم یک ساارش را براسای  Idآن درخداست ایکند.
 )3و ااا نام  Eventه یشه باید طدری

اشتته شتدد کته اشتاره بته کتاری باشتد کته در

شتته انجتام

شده .برای مثال:
 OrderStartedDomainEventکه اشاره به این دارد که ساارشی شروع شده است.
 )4و در پایتتان بایتتد بگتتدیم کتته در نتتام ت اری ایتتن ستته پیتتام بهتتتر استتت از پستتدندهای ،Command
 Queryو  Eventاستتتااده کنیتتد زیتترا ایتتن پستتدندها ن ایتتانگر ایتتن ستته نتتدع پیتتام هستتتند و حتتتی
ا ر در نااگ اری درست ع

نلترده و قتدانین بتاال را رعایتت نلنیتد بتاز هتم اپلیلیشتن انظتدر پیتام

ش ا را اتدجه خداهد شد.
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فصل دوم  :استارت اپلیکیشن  Orderingو ایجاد الیهی
Domain
منچه خواهید مموخت:
➢ ساختار الیههای اپلیکیشن
➢ ایجاد الیه Domain

➢ ایجاد  SeedWrokاپلیکیشن
➢ افزودن Domain Modelها

www.takbook.com

ساختار الیههای اپلیکیشن
قب از ندشتن هر دنه کدی ابتدا باید بدانیم الیهبندی چیست؟
الیتهبنتدی راهی استتتت کته اتا یتک اپلیلیشتتتن پیچیتده را بته واحتدهتای کدولتر ایشتتتلنیم .در حقیقتت الیتههتا،
پارتیشتنهای ع ددی برنااهی اا هستتند که برای اشتخت کردن ستطدح اختل

 Abstractionو حاظ Single

 Responsibility Principleاستااده ایشدند.
هدف الیهبندی این است که اهارت برنااهندی
برنااهندی

با کاری که انجام ایدهد یلی باشد .به طور مثال :

 Backendاجبدر به انجام کارهای  Frontنشدد.

قبال یک اع اری سه الیه وجدد داشت که از سه الیهی زیر تشلی ایشد:
 : User Interface Layer )1که ن ایانگر اینترفی

اپلیلیشن بدد.

 : Business Layer )2که شاا انطپ بیرینسی اا بدد.
 : Data Access Layer )3که شاا انطپ  Readو  Writeدیتابی

بدد.

این اع اری فق اناستب یک اپلیلیشتن  CRUDاستت و جدابگدی یک  Domain Modelپیچیده نیستت .عالوه
بر این ،ابهااات زیادی در ادرد اح قرار یری الیهی  Domainبا الیهی  Applicationوجدد دارد .این استتئله
باع به وجدد آادن یک اع اری وهار الیهی  Domain Drivenشد.
معماری  Domain Drivenچهار الیه دارد :
 : Presentation Layer )1که ن ایانگر  User Interfaceاپلیلیشن است.
 : Application Layer )2که شاا Use Caseها و کدهای اجرایی اپلیلیشن ایباشد.
 : Domain Layer )3که شاا  Domain Logicاست.
 : Infrastructure Layer )4این الیه شاا کدهای زیرساختی و کدهای ارتباط با دیتابی

ایباشد.

اثاا این کتا یک سیستم  Orderingاست که ایخداهیم با استااده از الگدی  CQRSآن را پیادهسازی کنیم.
اع اری این اثاا  4الیه استتت ااا اا با  UIکاری نداریم یعنی  Presentation Layerرا ح ف کردیم و ت رکر
اصلی این اپلیلیشن را بر روی Backend

اشتیم.
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این اپلیکیشن نیاز به سه الیهی  API, Domainو  Infrastructureدارد :
• الیهی  : Domainاین الیه شتاا Domain Modelهای ااستت و استئدا ادیریت اااهیم بیرینستی
ایباشد .این الیه به هیچ الیهای وابستگی ندارد.
• الیتهی  : Infrastructureدادههتایی کته در Domain Entityهتای اتا قرار رفتته تدستتت این الیته در
دیتابی

نخیره ایشتتتدد بنابراین این الیه به الیه  Domain Modelوابستتتته استتتت و باید ت ام زیر

ساختهای دادهای و تلندلدژی احدر نرمافرار را در آن پیادهسازی کنیم.
• الیتهی  : APIاین الیته انطپ نرمافرار را اتدیریتت و پیتادهستتتازی ایکنتد و کالینتت از طریپ این الیته بتا
اپلیلیشن ارتباط برقرار ایکند .این الیه به دو الیهی باال وابسته است.
بیایید شروع هنیم...
ایجاد الیه Domain

یک سیستم نرمافزاری از دو بخش ا لی ایجاد شده است :
 : Application Logic )1این قستتت تت بخشتتتی از نرمافرار استتتت کته بته Use-Caseهتایی کته بتایتد
پیادهسازی شدند وابسته است.
 : Domain Logic )2این بخم شتتتتاات ااتاهیم و قدانین بیرینستتتی بدده و کتااال از جرئیتات فنی
جدا ایباشد.
ه انطدر که باالتر اتیم وظیاهی اصتلی  Domain Layerاااهیم و قدانین بیرینستی استت بنابراین Domain

 Logicدر طراحی یک نرمافرار باید در الیهی  Domainقرار یرد.
این الیه به نوان الب نرمافزارهای تجاری شتناخته میشتود پس باید من را به بهترین نلوه طراحی
هنیم.
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بیایید با هم این الیه را طراحی هنیم.
•  Visual Studio 2019را باز ،سپس بر روی  Create New Projectهلیک نمایید.

• حاال در هادر باز شده ) Class Library (.NET Coreرا انتخاب و بر روی  Nextهنید.
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•

تام پروهه را Ordering.Domain
در هتادر بعتدینتام  Solutionرا  CQRSFundamentalsو ن

بگذارید و سپس بر روی  Createهلیک هنید.

تبریک! پروهه  APIشما با موفقیت ایجاد شد.

ایجاد  SeedWrokاپلیکیشن
اولین ام این پروژه ح ف کدهای تلراری در Domain Classهاستتت بنابراین باید تعدادی کالی پایه داشتتته
باشیم تا Entityهای اا با ارثبری از آنها ،نیاز به  Copy/Pasteکدهای اضافه نداشته باشند.
پ

در اینجتتا اتتا فدلتتدری بتته نتتام  SeedWorkایجتتاد و ستتتپ
 ValueObjectو اینترفی

کالیهتتای ،Enumeration ،Entity

 IUnitOfWorkو  IAggregateRootرا در آن اضافه ایکنیم.
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: Entity
باید یک کالی پایه وجدد داشتتته باشتتد که بتدانید کدهای

هدهای هال

 استتت پEntity یک اپلیلیشتتن شتتاا تعدادی

 ه ان کالستتی استتت کهEntity  کالی. تلرار ایشتتدد را در یک کالی ج ع کنیدEntity اشتتترکی که در هر
.ها را در خدد نگه ایداردDomain Entity در
using System;
namespace Ordering.Domain.SeedWork
{
public abstract class Entity
{
int? _requestedHashCode;
int _Id;
public virtual int Id
{
get
{
return _Id;
}
protected set
{
_Id = value;
}
}
public bool IsTransient()
{
return this.Id == default(Int32);
}
public override bool Equals(object obj)
{
if (obj == null || !(obj is Entity))
return false;
if (Object.ReferenceEquals(this, obj))
return true;
if (this.GetType() != obj.GetType())
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return false;
Entity item = (Entity)obj;
if (item.IsTransient() || this.IsTransient())
return false;
else
return item.Id == this.Id;
}
public override int GetHashCode()
{
if (!IsTransient())
{
if (!_requestedHashCode.HasValue)
_requestedHashCode = this.Id.GetHashCode() ^ 31; // XOR
return _requestedHashCode.Value;
}
else
return base.GetHashCode();
}
public static bool operator ==(Entity left, Entity right)
{
if (Object.Equals(left, null))
return (Object.Equals(right, null)) ? true : false;
else
return left.Equals(right);
}
public static bool operator !=(Entity left, Entity right)
{
return !(left == right);
}
}
}

: IAggregateRoot هدهای اینترفیس
. ااستDomain هایAggregateRoot جهت اشخت کردن

این اینترفی

 چیست؟Aggregate
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 Agregregateیک  Patternاستت که وندین  Entityارتب به هم را در یک  Entityج ع ایکند و هدف آن
حاظ Invariantهای  Domain Modelایباشد .به نوان مثال :
 OrderItem ،Orderو  Addressبه هم ارتب هستند بنابراین باید در یک  Agregregateباشند.
 AggregateRootچیست؟
هر  Agregregateباید یک  Rootداشتتته باشتتد تا کالیهای بیرونی برای استتتااده از این کالیهای داخلی،
فق بتا آن در ارتبتاط بتاشتتتنتد پ

اتا در اینجتا  Orderرا بته عندان  AggregateRootاین ستتته کالی در نظر

ای یریم.
اما این  Patternچه مشکلی از ما را حل میهند؟
 )1هر  Aggregateتعدادی  Invariantدارد که باع ایشتتدد ه یشتته  Entityدر وضتتعیت درستتت قرار
یرد.
 )2ه چنین اا با این  ،Patternدستترستی به Entityها را احدود و تنها با  Rootآن االانپ یر ایکنیم.
این باع ایشتدد تا Invariantهای درون  Agregregateشتلستته نشتدد و  Stateستیستتم در وضتعیت
 Invalidقرار نگیرد .به نوان مثال:
اجتازه در OrderItemی کته هندز برای آن Orderی ببتت نشتتتده را ن یدهیم و اتا تنهتا درون Order

ایتدانیم Itemهای آن را ببت کنیم .این کار باع ایشدد تا نگهداری اپلیلیشن سادهتر شدد.
 )3حاظ  : Consistencyاین یعنی ،دادهها ه یشه باید یلپاروه باشند .به طور مثال:
برای Orderی که وجدد ندارد  Itemزده نشدد.
خب حاال که اتدجه ارایای این  Patternشدید باید کالیهای  Agregregateرا با یک اینترفی

عالات

برنیم.
namespace Ordering.Domain.SeedWork
{
} { public interface IAggregateRoot
}

هدهای اینترفیس : IUnitOfWork
 Unit of Workپترنی استتتت کته اع دال بتا  Repository Patternاستتتتاتاده ایشتتتدد .این دو پترن الیتهی
 Infrastructureرا کپسدله ایکنند و باع جداسازی این الیه از الیههای  Domain Modelو  APIایشدند.
29

www.takbook.com

using System;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace Ordering.Domain.SeedWork
{
public interface IUnitOfWork : IDisposable
{
Task<int> SaveChangesAsync(CancellationToken cancellationToken =
default(CancellationToken));
Task<bool> SaveEntitiesAsync(CancellationToken cancellationToken =
default(CancellationToken));
}
}

: Enumeration

هدهای هال

 استت که با استتااده از آن ایتدانید اقادیر کاربر را احدودInteger  بر روی ندعWrapper  یکEnumeration
: برای اثاا کاربر فق ایتداند اقادیر پایین را بپ یرد.کنید
1= Submitted
2= Awaiting
3= Validation
4= Paid
5= Shipped
6= Cancelled

: ایکند با این تااوت که

•
•
•
•
•
•

 عEnum  ه انندPattern این

 که، استتااده ایکنید باید بعضتی اعتبارستنجیها را به صتدرت دستتی به کد خدد اضتافه ن اییدEnum زاانیله از
 ااا این پترن قابلیت اعتبارستتنجی را در کالیهای فرزند کپستتدله. ایشتتددCode Smell این کار باع ایجاد
.ایکند
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Reflection;

namespace Ordering.Domain.SeedWork
{
public abstract class Enumeration : IComparable
{
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public string Name { get; private set; }
public int Id { get; private set; }
protected Enumeration(int id, string name)
{
Id = id;
Name = name;
}
public override string ToString() => Name;
public static IEnumerable<T> GetAll<T>() where T : Enumeration
{
var fields = typeof(T).GetFields(BindingFlags.Public |
BindingFlags.Static | BindingFlags.DeclaredOnly);
return fields.Select(f => f.GetValue(null)).Cast<T>();
}
public override bool Equals(object obj)
{
var otherValue = obj as Enumeration;
if (otherValue == null)
return false;
var typeMatches = GetType().Equals(obj.GetType());
var valueMatches = Id.Equals(otherValue.Id);
return typeMatches && valueMatches;
}
public override int GetHashCode() => Id.GetHashCode();
public static int AbsoluteDifference(Enumeration firstValue,
Enumeration secondValue)
{
var absoluteDifference = Math.Abs(firstValue.Id secondValue.Id);
return absoluteDifference;
}
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public static T FromValue<T>(int value) where T : Enumeration
{
var matchingItem = Parse<T, int>(value, "value", item => item.Id
== value);
return matchingItem;
}
public static T FromDisplayName<T>(string displayName) where T :
Enumeration
{
var matchingItem = Parse<T, string>(displayName, "display name",
item => item.Name == displayName);
return matchingItem;
}
private static T Parse<T, K>(K value, string description, Func<T,
bool> predicate) where T : Enumeration
{
var matchingItem = GetAll<T>().FirstOrDefault(predicate);
if (matchingItem == null)
throw new InvalidOperationException($"'{value}' is not a
valid {description} in {typeof(T)}");
return matchingItem;
}
public int CompareTo(object other) =>
Id.CompareTo(((Enumeration)other).Id);
}
}

: ValueObject

هدهای هال

ها الراایستتت ااا با این حاا در ستتیستتتم آبجلتهایی همEntity  برایId ه انطدر که باالتر اته شتتد
 هستتتتنتد یعنی نبتایتد در طدا ع ر آبجلتت تغییرImmutable نتدارنتد وIdentity وجدد دارنتد کته نیتاز بته
.کنند
Entity هایشتان شتناخته ایشتدند بنابراین ا ر دو آبجلت از ندعProperty اقادیر

این آبجلتها تدست

ها ا ر دو آبجلت ت امValue Object  یلستان باشتند این دو آبجلت با هم برابر هستتند ااا درId دارای
: برای مثال.هایشان با هم یلسان باشند این دو آبجلت با هم برابر هستندProperty اقادیر
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 طراحی شتتتدد ودن هیچگتاه دو آدری بتا هم یلیValue Object  ایتدانتد در قتالتب یتکAddress
.نیست اگر اینله ت ام اشخصههای آنها با هم یلی باشند

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace Ordering.Domain.SeedWork
{
public abstract class ValueObject
{
protected static bool EqualOperator(ValueObject left, ValueObject
right)
{
if (ReferenceEquals(left, null) ^ ReferenceEquals(right, null))
{
return false;
}
return ReferenceEquals(left, null) || left.Equals(right);
}
protected static bool NotEqualOperator(ValueObject left, ValueObject
right)
{
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return !(EqualOperator(left, right));
}
protected abstract IEnumerable<object> GetAtomicValues();
public override bool Equals(object obj)
{
if (obj == null || obj.GetType() != GetType())
{
return false;
}
ValueObject other = (ValueObject)obj;
IEnumerator<object> thisValues =
GetAtomicValues().GetEnumerator();
IEnumerator<object> otherValues =
other.GetAtomicValues().GetEnumerator();
while (thisValues.MoveNext() && otherValues.MoveNext())
{
if (ReferenceEquals(thisValues.Current, null) ^
ReferenceEquals(otherValues.Current, null))
{
return false;
}
if (thisValues.Current != null &&
!thisValues.Current.Equals(otherValues.Current))
{
return false;
}
}
return !thisValues.MoveNext() && !otherValues.MoveNext();
}
public override int GetHashCode()
{
return GetAtomicValues()
.Select(x => x != null ? x.GetHashCode() : 0)
.Aggregate((x, y) => x ^ y);
}
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)(public ValueObject GetCopy
{
;return this.MemberwiseClone() as ValueObject
}
}
}

افزودن Domain Model

در طراحی  Domainدو ا طالح رایج وجود دارد :
 : Anemic Domain Model )1این  Domain Modelبر روی  Stateآبجلتتهتا ت رکر کرده و
شتاا تعدادی  Propertyاستت .در حقیقت این ادا بدون  Behaviorطراحی ایشتدد پ

ایتدان

ات که این ادا طراحی ،شتتی را نیستتت و ارایایی واقعی یک  Domain Modelرا ارائه ن یدهد.
این ادا اناسب برای یک اپلیلیشن ساده  CRUDاست.
 : Rich Domain Model )2برعل

اتدا بتاال این اتدا بر روی Behaviorهتا و Business Logic

ت رکر دارد بنابراین ایتداند هنگام دستتیابی به هر اج دعهای ،اعتبارستنجیها ،اتغیرها و قدانینی را
اع تاا کنیتد .این اتدا یتک طراحی شتتتی را استتتت و ارایتایی واقعی یتک  Domain Modelرا ارائته
ایدهد .ا ر قصد ایجاد یک اپلیلیشن پیچیدهتر را دارید حت ا از این ادا استااده کنید.
بنتابراین از آنجتایی کته اتا ایخداهیم یتک ستتتیستتتتم  CQRSطراحی کنیم  Rich Domain Modelانتختا
اناسبتری است.
خب ادم بعدی ایجاد Domain Modelهای اپلیلیشتن استت بنابراین یک فدلدر به نام AggregatesModel

ایجتاد و ستتتپ

درون این فدلتدر دو فدلتدر دیگر بتا نتامهتای  OrderAggregateو  BuyerAggregateاضتتتافته

ن ایید.
قب از ایجاد کالیهای درون این فدلدرها ،ایخداهم وند اصطالح را تدضیح دهم :
 : Aggregate )1ه انطدر که باالتر اشتاره کردم  Aggregateبه اج دعه ای از Entityهای ارتب
ایشدد که جهت کنترا تغییرات ،درون یک  Entityج ع ایشدند.
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هر  Aggregateیک  Aggregate Rootدارد که یلی از Entityهای  Aggregateایباشتتد و هدف
اصتتلی آن ض ت انت  Consistencyدرون  Aggregateاستتت .این  Entityنقطهی ورودی برای آپدیت
 Aggregateایباشد و تنها شیء است که اشیاء بیرونی ایتدانند به آن دسترسی داشته باشند.

 Entity : Entityبه اشتیایی اته ایشتدد که  Idداشتته باشتند Entity .یک کالی استت که تعدادی Property

و  Behaviorدارد و از آنجاییله پایه و استتای یک اداEntity ،ها ایباشتتند بنابراین باید با دقت شتتناستتایی و
طراحی شدند.

 Repository : Repository Pattern )2واستطی بین  Domainو الیهی  Data Accessاستت یا به
عبارتی ایتدان ات Repository :پترنی استتت که ه هی ارتباطات با دیتابی
باع ایشدد :
36

را کپستتدله ایکند و

www.takbook.com

• دسترسی به دادهها متمرهز شود.
•

نگهداری هد سادهتر شود.

•

دسترسی به دیتابیس از  Domain Modelجدا شود.

برای پیادهستتازی این پترن ،اا براستتای اصتت  ،Separated Interface Patternاینترفی

و پیادهستتازی

 Repositoryرا از هم جدا ایکنیم تا کالینت وابسته پیادهسازی نشدد.
و از آنجاییله الیهی  APIتنها باید به نیازاندیهای تعری شتده در  Domain Modelوابستتگی استتقیم داشتته
باشتد و نباید به طدر استتقیم وابستته به الیهی  Infrastructureشتدد بنابراین اا اینترفی

 Repositoryرا در

 Domainو پیادهسازی آن را به الیهی  Infrastructureاحدا ایکنیم .به نوان مثال :
ایتنتتترفتیت

 IOrderRepositoryرا در الیتته  Domainتعتریت

 Infrastructureایسپاریم.
خب حاال بیایید هال های موردنظر را ایجاد هنیم :
فدلدر  OrderAggregateشاا کالیهای پایین است:
•

یک  AggregateRootبه نام Order

•

یک  Entityبه نام OrderItem

•

یک  ValueObjectبه نام Address

•

یک  Enumerationبه نام OrderStatus

•

یک اینترفیس به نام IOrderRepository

فدلدر  BuyerAggregateاا شاا کالیهای پایین است:
•

یک  AggregateRootبه نام Buyer

•

یک اینترفیس به نام IBuyerRepository
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: Address

هدهای هال

 بتاRich Domain Model هتا یلی از اه ترین ابرارهتایی هستتتتنتد کته در ستتتاختن یتکValue Object
. باال به ش ا ک ک ایکنندEncapsulation
 داشتته باشتیم کهValue Object  ا لن استت اا تعدادیAggregate ه انطدر که باالتر اته شتد درون یک
 استت کهValue Object  یکAddress  در این ستیستتم. داشتته باشتندId  این آبجلتها نباید، براستای تعری
. هم نداردId  را در خدد نگه ای دارد و... وCountry/Region, Street, City اطالعات
ی استتت که درون آنEntity  این استتت که طدا ع ر آنها وابستتته بهValue Object یلی از ویژ یهای اهم
های ادجددEntity قرار رفته و در اصت آنها ن یتدانند به تنهایی زند ی کنند و ه یشته باید اتعلپ به یلی از
.در برنااه باشند
using Ordering.Domain.SeedWork;
using System.Collections.Generic;
namespace Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate
{
public class Address : ValueObject
{
public string Street { get; private set; }
public string City { get; private set; }
public string Country { get; private set; }
public string ZipCode { get; private set; }
public Address() { }
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public Address(string street, string city, string country, string
zipcode)
{
Street = street;
City = city;
Country = country;
ZipCode = zipcode;
}
protected
{
yield
yield
yield
yield
}

override IEnumerable<object> GetAtomicValues()
return
return
return
return

Street;
City;
Country;
ZipCode;

}
}

: OrderStatus
. را ایدهد6  تا1 ایکند و برای وضعیت ساارش اجازه ورود اعداد

هدهای هال

 عEnum این کالی اانند یک

using Ordering.Domain.SeedWork;
public class OrderStatus : Enumeration
{
public static OrderStatus Submitted = new OrderStatus(1,
nameof(Submitted).ToLowerInvariant());
public static OrderStatus AwaitingValidation = new OrderStatus(2,
nameof(AwaitingValidation).ToLowerInvariant());
public static OrderStatus StockConfirmed = new OrderStatus(3,
nameof(StockConfirmed).ToLowerInvariant());
public static OrderStatus Paid = new OrderStatus(4,
nameof(Paid).ToLowerInvariant());
public static OrderStatus Shipped = new OrderStatus(5,
nameof(Shipped).ToLowerInvariant());
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public static OrderStatus Cancelled = new OrderStatus(6,
nameof(Cancelled).ToLowerInvariant());
public OrderStatus(int id, string name)
: base(id, name)
{
}
}

: OrderItem

هدهای هال

 ه انطدر که باالتر اته شتد این کالی باید از.این کالی جهت نخیره اطالعات اقالم ستاارش تعری شتده استت
 ادرد استتتتاتاده قرار یرد ااتا بیرین هتای اربدط بتایتد از طریپ اتتدهتای درون خددشOrder طریپ کالی
.پیادهسازی شدد
using Ordering.Domain.SeedWork;
using System;
namespace Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate
{
public class OrderItem : Entity
{
private string _productName;
private string _pictureUrl;
private decimal _unitPrice;
private decimal _discount;
private int _units;
public int ProductId { get; private set; }
protected OrderItem() { }
public OrderItem(int productId, string productName, decimal unitPrice,
decimal discount, string PictureUrl, int units = 1)
{
if (units <= 0)
{
throw new Exception("Invalid number of units");
}
if ((unitPrice * units) < discount)
{
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throw new Exception("The total of order item is lower than
applied discount");
}
ProductId = productId;
_productName = productName;
_unitPrice = unitPrice;
_discount = discount;
_units = units;
_pictureUrl = PictureUrl;
}
public string GetPictureUri() => _pictureUrl;
public decimal GetCurrentDiscount()
{
return _discount;
}
public int GetUnits()
{
return _units;
}
public decimal GetUnitPrice()
{
return _unitPrice;
}
public string GetOrderItemProductName() => _productName;
public void SetNewDiscount(decimal discount)
{
if (discount < 0)
{
throw new Exception("Discount is not valid");
}
_discount = discount;
}
public void AddUnits(int units)
{

41

www.takbook.com

if (units < 0)
{
throw new Exception("Invalid units");
}
_units += units;
}
}
}

!!نلته
 به طدر. اع اا کردیمDomain با تعری برخی اتدها در این کالی قابلیت کنترا و اعتبارستتنجی فیلدها را در
:اثاا
 قب از اع اا تخای جدید باید ابلغ تخای اعتبارستنجی شتدد تا عدد زیر صتارSetNewDiscount در اتد
.نباشد
: Order

هدهای هال

 تنها از طریپAddress, OrderStatus, OrderItem  است که آبجلتهایAggregateRoot این کالی یک
.آن قاب دسترسی هستند
using
using
using
using

Ordering.Domain.SeedWork;
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;

namespace Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate
{
public class Order : Entity, IAggregateRoot
{
private DateTime _orderDate;
public Address Address { get; private set; }
public int? GetBuyerId => _buyerId;
private int? _buyerId;
public OrderStatus OrderStatus { get; private set; }
private int _orderStatusId;
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private string _description;
private bool _isDraft;
private readonly List<OrderItem> _orderItems;
public IReadOnlyCollection<OrderItem> OrderItems => _orderItems;
public static Order NewDraft()
{
var order = new Order();
order._isDraft = true;
return order;
}
protected Order()
{
_orderItems = new List<OrderItem>();
_isDraft = false;
}
public Order(string userId, string userName, Address address,
int? buyerId = null) : this()
{
_buyerId = buyerId;
_orderStatusId = OrderStatus.Submitted.Id;
_orderDate = DateTime.UtcNow;
Address = address;
}
public void AddOrderItem(int productId, string productName, decimal
unitPrice, decimal discount, string pictureUrl, int units = 1)
{
var existingOrderForProduct = _orderItems.Where(o => o.ProductId ==
productId).SingleOrDefault();
if (existingOrderForProduct != null)
{
if (discount > existingOrderForProduct.GetCurrentDiscount())
{
existingOrderForProduct.SetNewDiscount(discount);
}
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existingOrderForProduct.AddUnits(units);
}
else
{
var orderItem = new OrderItem(productId, productName, unitPrice,
discount, pictureUrl, units);
_orderItems.Add(orderItem);
}
}
public void SetBuyerId(int id)
{
_buyerId = id;
}
public void SetAwaitingValidationStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.Submitted.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.AwaitingValidation.Id;
}
}
public void SetStockConfirmedStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.AwaitingValidation.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.StockConfirmed.Id;
_description = "All the items were confirmed with available
stock.";
}
}
public void SetPaidStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.StockConfirmed.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.Paid.Id;
_description = "The payment was performed at a simulated
\"American Bank checking bank account ending on XX35071\"";
}
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}
public void SetShippedStatus()
{
if (_orderStatusId != OrderStatus.Paid.Id)
{
StatusChangeException(OrderStatus.Shipped);
}
_orderStatusId = OrderStatus.Shipped.Id;
_description = "The order was shipped.";
}
public void SetCancelledStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.Paid.Id ||
_orderStatusId == OrderStatus.Shipped.Id)
{
StatusChangeException(OrderStatus.Cancelled);
}
_orderStatusId = OrderStatus.Cancelled.Id;
_description = $"The order was cancelled.";
}
public void SetCancelledStatusWhenStockIsRejected(IEnumerable<int>
orderStockRejectedItems)
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.AwaitingValidation.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.Cancelled.Id;
var itemsStockRejectedProductNames = OrderItems
.Where(c =>
orderStockRejectedItems.Contains(c.ProductId))
.Select(c => c.GetOrderItemProductName());
var itemsStockRejectedDescription = string.Join(", ",
itemsStockRejectedProductNames);
_description = $"The product items don't have stock:
({itemsStockRejectedDescription}).";
}
}
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private void StatusChangeException(OrderStatus orderStatusToChange)
{
throw new Exception($"Is not possible to change the order status from
{OrderStatus.Name} to {orderStatusToChange.Name}.");
}
public decimal GetTotal()
{
return _orderItems.Sum(o => o.GetUnits() * o.GetUnitPrice());
}
}
}

!!نلته
 استتتااده کنید یاPrivate  قاب دستتترستتی نباشتتد ایتدانید از فیلدEntity ا ر ایخداهید پراپرتی در خار از
: به طدر اثاا. ن اییدPrivate  راSetter اینله سطح دسترسی
:ه انطدر که در کالی باال ایبینید
 تعری شتتده بنابراین بیرون از کالی قاب دستتتریPrivate _ داریم که به صتتدرتorderItems اا یک فیلد
 این پراپرتی بیرون از کالی. داریم که شتاا اقدار این فیلد استتOrderItems  و ه چنین یک پراپرتی.نیستت
_ بایدorderItems  و اا برای اضتافه کردن یک آیتم به این فیلدReadOnly قاب دستتری استت ااا به صتدرت
. ک ک بگیریمAddOrderItem از اتد
: Buyer
using Ordering.Domain.SeedWork;
using System;
namespace Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate
{
public class Buyer : Entity, IAggregateRoot
{
public string IdentityGuid { get; private set; }
public string Name { get; private set; }
protected Buyer()
{
}
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public Buyer(string identity, string name) :this()
{
IdentityGuid = !string.IsNullOrWhiteSpace(identity) ? identity :
throw new ArgumentNullException(nameof(identity));
Name = !string.IsNullOrWhiteSpace(name) ? name : throw new
ArgumentNullException(nameof(name));
}
}
}

: IOrderRepository هدهای اینترفیس
. داشته باشید.. ح ف و،  اث لیستی است که ایخداهید در آن اتدهایی برای درRepository
 ای ت اریم و در الیته بعتدی این ع لیتات راIRepositoryX

بنتابراین اتا این ع لیتات را در یتک اینترفی
.پیادهسازی ایکنیم

using Ordering.Domain.SeedWork;
using System.Threading.Tasks;
namespace Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate
{
public interface IOrderRepository
{
IUnitOfWork UnitOfWork { get; }
Order Add(Order order);
void Update(Order order);
Task<Order> GetAsync(int orderId);
}
}

: IBuyerRepository هدهای اینترفیس
using Ordering.Domain.SeedWork;
using System.Threading.Tasks;
namespace Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate
{
public interface IBuyerRepository
{
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IUnitOfWork UnitOfWork { get; }
Buyer Add(Buyer buyer);
Buyer Update(Buyer buyer);
Task<Buyer> FindAsync(string BuyerIdentityGuid);
Task<Buyer> FindByIdAsync(string id);
}
}
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Infrastructure  ایجاد الیهی: فصل سوم
:منچه خواهید مموخت
Infrastructure ➢ افزودن الیهی

 چیست؟Table Mapping ➢
Repository ➢ پیادهسازی
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افزودن الیهی Infrastructure

خب ارحله اوا این اپلیلیشتتن با ادفقیت انجام شتتد حاال باید وارد الیهی  Infrastructureشتتدیم .اا در الیهی
 Domainتعدادی  Entityایجاد کردیم و ساختار  Domain Modelخدد را ساختیم ااا این Entityها به تنهایی
کاری انجام ن یدهند و اا باید با دیتابی

ارتباط برقرار کنیم.

ه تانطدر کته بتاالتر اتیم دادههتایی کته در Domain Entityهتای اتا قرار رفتته بتایتد تدستتت الیتهای دیگر در
دیتتابی

نخیره شتتتدنتد بنتابراین اتا بتایتد یتک الیتهی  Infrastructureایجتاد کنیم تتا زیرستتتاختتهتای دادهای و

تلندلدژی احدر نرمافرار را در آن پیادهسازی ن اییم.

پس بیایید این الیه را ایجاد هنیم.
• بر روی  Solutionراست هلیک و سپس  Add new Projectرا انتخاب نمایید.
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• حاال ) Class Library (.NET Coreرا انتخاب و بر روی  Nextهلیک هنید.
• در هتادر بعتدی نتام پروهه را  Ordering.Infrastructureبگتذاریتد و بر روی  Createهلیتک
نمایید.
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. داریمORM و کار با دیتاستت بنابراین برای این اتصتاا اا نیاز به انتخا یک

 اتصتاا به دیتابی،هدف این الیه

 قاب، ستتبک: ORM  استتت ودن اینEntity Framework Core  پیشتتنهادی این کتا استتتااده ازORM
. باالیی داردPerformance تدسعه و از ه ه اه تر
. باید پلیجهای زیر را به پروژه اضافه ن اییدORM برای استااده از این

پ

 شتتویتد وTools→NuGet Package Manager→Package Manager Console وارد مستتیر
.دستورات پایین را یکی یکی اجرا هنید
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 3.1.4 ProjectName Ordering.Infrastructure

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 3.1.4 ProjectName Ordering.Infrastructure

 راستتتDependencies  پس روی. استتتDomain  از پروههReference • مرحلته بعتد گرفتن یتک
. را انتخاب هنیدAdd Reference هلیک و سپس
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. هلیک هنیدOK  را انتخاب و سپس بر رویDomain • حاال پروهه
 بنتابراین بته ریشتتته پروژه یتک. خدد را تعری کنیمDbContext  بتایتدDomain  بته پروژهReference از
.کدهای پایین را در آن قرار دهید

 اضافه و سپOrderingContext کالی به نام

using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
using Ordering.Domain.SeedWork;
using System;
using System.Data;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace Ordering.Infrastructure
{
public class OrderingContext : DbContext , IUnitOfWork
{
public const string DEFAULT_SCHEMA = "Ordering";
private IDbContextTransaction _currentTransaction;
public DbSet<Order> Orders { get; set; }
public DbSet<OrderItem> OrderItems { get; set; }
public DbSet<Buyer> Buyers { get; set; }
public DbSet<OrderStatus> OrderStatus { get; set; }
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public OrderingContext(DbContextOptions<OrderingContext> options) :
base(options) { }
public IDbContextTransaction GetCurrentTransaction() =>
_currentTransaction;
public bool HasActiveTransaction => _currentTransaction != null;
public async Task<IDbContextTransaction> BeginTransactionAsync()
{
if (_currentTransaction != null) return null;
_currentTransaction = await
Database.BeginTransactionAsync(IsolationLevel.ReadCommitted);
return _currentTransaction;
}
public async Task CommitTransactionAsync(IDbContextTransaction
transaction)
{
if (transaction == null) throw new
ArgumentNullException(nameof(transaction));
if (transaction != _currentTransaction) throw new
InvalidOperationException($"Transaction
{transaction.TransactionId} is not current");
try
{
await SaveChangesAsync();
transaction.Commit();
}
catch
{
RollbackTransaction();
throw;
}
finally
{
if (_currentTransaction != null)
{
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_currentTransaction.Dispose();
_currentTransaction = null;
}
}
}
public void RollbackTransaction()
{
try
{
_currentTransaction?.Rollback();
}
finally
{
if (_currentTransaction != null)
{
_currentTransaction.Dispose();
_currentTransaction = null;
}
}
}

public async Task<bool> SaveEntitiesAsync(CancellationToken
cancellationToken = default(CancellationToken))
{
var result = await base.SaveChangesAsync(cancellationToken);
return true;
}
}
}

!!نلته
. استTransaction برخی اتدهای باال اربدط به ع لیات

 چیست؟Table mapping
ها ایجادDomain Entity را از روی

 ایتدان یک دیتابیEF Core در کد باال دیدید که وطدر با استتتااده از

 ندع، نام جدوا، اشتخت شتدن کلید اصتلی:  دارد که برخی ع لیات اثConvention  تعدادیEF Core .کرد
:  برای مثال. را اشخت ایکند...ستدنهای جداوا و
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طبق  : Conventionدر  Domain Entityهر پراپرتی که ناام  Idباشتد به عندان کلید اصتلی درنظر رفته
ایشدد.
برخی از این Conventionها به صتدرت اع دا به Domain Entityها اضتافه ایشتدندماث اشتخت شتدن کلید
اصتتتلی) ااتا برخی از آنهتا را بتایتد از طریپ Data Annotationهتا یتا اضتتتافته کردن  Fluent APIدر اتتد
 OnModelCreatingکالی  DbContextساارشی ن دد.
Data Annotationهتا را بتایتد بته کالیهتای  Domain Entityاضتتتافته کنیم ااتا این کتار بتاعت
زیرستتتاختتهتای دیتتابی

ایشتتتدد

وارد  Domain Entityشتتتدد بنتابراین  Fluent APIروش بهتری استتتت ودن این

زیرساختها درون ه ان کالی  DBContextانجام ایشدد.
تا اینجا اتدجه شتدیم که بهتر استت  Conventionاربدط به هر  Entityرا در اتد  OnModelCreatingاضتافه
کنیم ااا از آنجایی که تعداد این Conventionها زیاد استت و باع شتلدغی و بهم ریختگی در این اتد ایشتدد،
بهتر استتتت کته  Conventionهر  Entityرا در یتک کالی جتدا تانته قرار داد و ستتتپ

این کالیهتا را در اتتد

 OnModelCreatingاضافه ن دد.
پس بیایید برای هر  Entityیک هال

 Configurationایجاد هنیم.

در ریشتتته پروژه یتک فدلتدر بته نتام  EntityConfigurationsایجتاد و ستتتپ

ه تاننتد تصتتتدیر پتایین کالیهتای

ادردنظر را اضافه ن ایید.

 Configurationبرای هال

: Buyer
;using Microsoft.EntityFrameworkCore
;using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders
;using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate
namespace Ordering.Infrastructure.EntityConfigurations
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{
class BuyerEntityTypeConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Buyer>
{
public void Configure(EntityTypeBuilder<Buyer> buyerConfiguration)
{
buyerConfiguration.ToTable("Buyers",
OrderingContext.DEFAULT_SCHEMA);
buyerConfiguration.HasKey(b => b.Id);
buyerConfiguration.Property(b => b.Id)
.UseHiLo("buyerseq", OrderingContext.DEFAULT_SCHEMA);
buyerConfiguration.Property(b => b.Id)
.UseHiLo("buyerseq", OrderingContext.DEFAULT_SCHEMA);
buyerConfiguration.Property(b => b.IdentityGuid)
.HasMaxLength(200)
.IsRequired();
buyerConfiguration.HasIndex("IdentityGuid")
.IsUnique(true);
buyerConfiguration.Property(b => b.Name);
}
}
}

: Order  برای هالConfiguration
using
using
using
using
using

Microsoft.EntityFrameworkCore;
Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders;
Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
System;

namespace Ordering.Infrastructure.EntityConfigurations
{
class OrderEntityTypeConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Order>
{
public void Configure(EntityTypeBuilder<Order> orderConfiguration)
{
orderConfiguration.ToTable("Orders",
OrderingContext.DEFAULT_SCHEMA);
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orderConfiguration.HasKey(o => o.Id);
orderConfiguration.Property(o => o.Id)
.UseHiLo("orderseq", OrderingContext.DEFAULT_SCHEMA);
orderConfiguration
.OwnsOne(o => o.Address, a =>
{
a.WithOwner();
});
orderConfiguration
.Property<int?>("_buyerId")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("BuyerId")
.IsRequired(false);
orderConfiguration
.Property<DateTime>("_orderDate")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("OrderDate")
.IsRequired();
orderConfiguration
.Property<int>("_orderStatusId")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("OrderStatusId")
.IsRequired();
orderConfiguration.Property<string>("Description").IsRequired(fal
se);
var navigation =
orderConfiguration.Metadata.FindNavigation(nameof(Order.OrderItem
s));

navigation.SetPropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field);
orderConfiguration.HasOne<Buyer>()
.WithMany()
.IsRequired(false)
// .HasForeignKey("BuyerId");
.HasForeignKey("_buyerId");
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orderConfiguration.HasOne(o => o.OrderStatus)
.WithMany()
// .HasForeignKey("OrderStatusId");
.HasForeignKey("_orderStatusId");
}
}
}

: OrderItem

 برای هالConfiguration

using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
namespace Ordering.Infrastructure.EntityConfigurations
{
class OrderItemEntityTypeConfiguration
: IEntityTypeConfiguration<OrderItem>
{
public void Configure(EntityTypeBuilder<OrderItem>
orderItemConfiguration)
{
orderItemConfiguration.ToTable("OrderItems",
OrderingContext.DEFAULT_SCHEMA);
orderItemConfiguration.HasKey(o => o.Id);
orderItemConfiguration.Property(o => o.Id)
.UseHiLo("orderitemseq");
orderItemConfiguration.Property(o => o.Id);
orderItemConfiguration.Property<int>("OrderId")
.IsRequired();
orderItemConfiguration
.Property<decimal>("_discount")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("Discount")
.HasColumnType("decimal(18,2)")
.IsRequired();
orderItemConfiguration.Property<int>("ProductId")
.IsRequired();
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orderItemConfiguration
.Property<string>("_productName")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("ProductName")
.IsRequired();
orderItemConfiguration
.Property<decimal>("_unitPrice")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("UnitPrice")
.HasColumnType("decimal(18,2)")
.IsRequired();
orderItemConfiguration
.Property<int>("_units")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("Units")
.IsRequired();
orderItemConfiguration
.Property<string>("_pictureUrl")
.UsePropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field)
.HasColumnName("PictureUrl")
.IsRequired(false);
}
}
}

: OrderStatus

 برای هالConfiguration

using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders;
namespace Ordering.Infrastructure.EntityConfigurations
{
class OrderStatusEntityTypeConfiguration
: IEntityTypeConfiguration<OrderStatus>
{
public void Configure(EntityTypeBuilder<OrderStatus>
orderStatusConfiguration)
{
orderStatusConfiguration.ToTable("Orderstatus",
OrderingContext.DEFAULT_SCHEMA);
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orderStatusConfiguration.HasKey(o => o.Id);
orderStatusConfiguration.Property(o => o.Id)
.HasDefaultValueSql("1")
.ValueGeneratedNever()
.IsRequired();
orderStatusConfiguration.Property(o => o.Name)
.HasMaxLength(200)
.IsRequired();
}
}
}

. معرفی هنیمOnModelCreating  را در متدConfiguration حاال باید این هال های
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
modelBuilder.ApplyConfiguration(new

OrderEntityTypeConfiguration());
OrderItemEntityTypeConfiguration());
OrderStatusEntityTypeConfiguration());
BuyerEntityTypeConfiguration());

: OrderingContext
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
using Ordering.Domain.SeedWork;
using Ordering.Infrastructure.EntityConfigurations;
using System;
using System.Data;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace Ordering.Infrastructure
{
public class OrderingContext : DbContext , IUnitOfWork
{
public const string DEFAULT_SCHEMA = "Ordering";
private IDbContextTransaction _currentTransaction;
public DbSet<Order> Orders { get; set; }
public DbSet<OrderItem> OrderItems { get; set; }
public DbSet<Buyer> Buyers { get; set; }
public DbSet<OrderStatus> OrderStatus { get; set; }
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public OrderingContext(DbContextOptions<OrderingContext> options) :
base(options) { }
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
OrderEntityTypeConfiguration());
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
OrderItemEntityTypeConfiguration());
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
OrderStatusEntityTypeConfiguration());
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
BuyerEntityTypeConfiguration());
}
public IDbContextTransaction GetCurrentTransaction() =>
_currentTransaction;
public bool HasActiveTransaction => _currentTransaction != null;
public async Task<IDbContextTransaction> BeginTransactionAsync()
{
if (_currentTransaction != null) return null;
_currentTransaction = await
Database.BeginTransactionAsync(IsolationLevel.ReadCommitted);
return _currentTransaction;
}
public async Task CommitTransactionAsync(IDbContextTransaction
transaction)
{
if (transaction == null) throw new
ArgumentNullException(nameof(transaction));
if (transaction != _currentTransaction) throw new
InvalidOperationException($"Transaction
{transaction.TransactionId} is not current");
try
{
await SaveChangesAsync();
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transaction.Commit();
}
catch
{
RollbackTransaction();
throw;
}
finally
{
if (_currentTransaction != null)
{
_currentTransaction.Dispose();
_currentTransaction = null;
}
}
}
public void RollbackTransaction()
{
try
{
_currentTransaction?.Rollback();
}
finally
{
if (_currentTransaction != null)
{
_currentTransaction.Dispose();
_currentTransaction = null;
}
}
}

public async Task<bool> SaveEntitiesAsync(CancellationToken
cancellationToken = default(CancellationToken))
{
var result = await base.SaveChangesAsync(cancellationToken);
return true;
}
}
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}

پیادهسازی

Repository

 Repositoryکالستی استت که انطپ ادردنیاز برای دستترستی به  Data Sourceرا  Encapsulateایکند.
این کالی باع ایشتتدد تلندلدژی ادرد استتتااده برای دستتترستتی به دیتابی

را از الیهی  Domainجدا و

نگهداری کد بهتر شدد.
ه تانطدر کته در فصتتت قبت دیتدیتد اتا در الیتهی  Domainبرای هر  Aggregate Rootیتک اینترفی
 Repositoryایجاد کردیم تا الیه  APIبه طدر استقیم به الیهی  Infrastructureوابسته نباشد.
اتا ایتدانیم بتا این جتداستتتازی و استتتتاتاده از  Dependency Injectionدر کنترلرهتا ،این Repositoryهتا را
 Mockکنیم و یک داده  Fakeبه جای واکشی اطالعات از یک دیتابی
خب االن باید در این الیه این اینترفی ها را پیادهستازی کنیم پ
سپ

بر ردانیم.

یک فدلدر به نام  Repositoriesایجاد کنید

دو کالی  BuyerRepositoryو  OrderRepositoryرا به آن اضافه ن ایید.

هدهای درون هال

: OrderRepository
;Microsoft.EntityFrameworkCore
;Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate
;Ordering.Domain.SeedWork
;System
;System.Linq
;System.Threading.Tasks

using
using
using
using
using
using

namespace Ordering.Infrastructure.Repositories
{
public class OrderRepository : IOrderRepository
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{
private readonly OrderingContext _context;
public IUnitOfWork UnitOfWork
{
get
{
return _context;
}
}
public OrderRepository(OrderingContext context)
{
_context = context ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(context));
}
public Order Add(Order order)
{
return _context.Orders.Add(order).Entity;
}
public async Task<Order> GetAsync(int orderId)
{
var order = await _context
.Orders
.Include(x => x.Address)
.FirstOrDefaultAsync(o => o.Id == orderId);
if (order == null)
{
order = _context
.Orders
.Local
.FirstOrDefault(o => o.Id == orderId);
}
if (order != null)
{
await _context.Entry(order)
.Collection(i => i.OrderItems).LoadAsync();
await _context.Entry(order)
.Reference(i => i.OrderStatus).LoadAsync();
}
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return order;
}
public void Update(Order order)
{
_context.Entry(order).State = EntityState.Modified;
}
}
}

: BuyerRepository
using
using
using
using
using
using

Microsoft.EntityFrameworkCore;
Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
Ordering.Domain.SeedWork;
System;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.Infrastructure.Repositories
{
public class BuyerRepository : IBuyerRepository
{
private readonly OrderingContext _context;
public IUnitOfWork UnitOfWork
{
get
{
return _context;
}
}
public BuyerRepository(OrderingContext context)
{
_context = context ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(context));
}
public Buyer Add(Buyer buyer)
{
if (buyer.IsTransient())
{
return _context.Buyers
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.Add(buyer)
.Entity;
}
else
{
return buyer;
}
}
public Buyer Update(Buyer buyer)
{
return _context.Buyers
.Update(buyer)
.Entity;
}
public async Task<Buyer> FindAsync(string identity)
{
var buyer = await _context.Buyers
.Where(b => b.IdentityGuid == identity)
.SingleOrDefaultAsync();
return buyer;
}
public async Task<Buyer> FindByIdAsync(string id)
{
var buyer = await _context.Buyers
.Where(b => b.Id == int.Parse(id))
.SingleOrDefaultAsync();
return buyer;
}
}
}
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فصل چهارم  :الیهی  Applicationو پیادهسازی
Commmand
منچه خواهید مموخت:
➢ افزودن الیهی Application
➢ نصب و راه اندازی MediatR
➢ پیادهسازی  Commandو CommandHandler
➢ پیادهسازی Fluent Validation
➢ تست برنامه در مرحله Command

www.takbook.com

افزودن الیهی Application
الیته  Applicationجتایی استتتت کته الیتهی  Presentationرا از الیتهی  Domainجتدا کرده و در آن بتایتد Use

Caseهای اپلیلیشتتتن را پیادهستتتازی کنید .این الیه باید دیتای ادردنیاز الیهی  Presentationرا آااده و در
قالب ادردنظر بر رداند.
• برای ایجاد این الیه بر روی  Solutionراست هلیک و  Add new Projectرا انتخاب نمایید.

•

حتاال همتاننتد تصتتویربتاال ASP.NET Core Web Application ،را انتختاب و بر روی Next

هلیک هنید.
• در هادر بعدی نام پروهه را  Ordering.APIبگذارید و بر روی  Createهلیک نمایید.
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• در هادر بعد گزینهی  APIو  .NET Core 3.1را انتخاب هنید.

ساختار پروهه :
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در این پروژه بتایتد قبت از هر کتاری از دو پروژه  Ordering.Infrastructureو Ordering.Domainرفرن
بگیریم پ

روی  Dependenciesراستت کلیک و  Add Referenceرا برنید و ستپ

هر دو پروژه را انتخا و  OKکنید.
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MediatR نصب و راهاندازی

 نبایدQuery . باشتتدQuery  یا،Command  یا بایدCQRS  هر ع لیاتی در،ه انطدر که در فص ت اوا اتیم
 استتتQuery

 دقیقا برعلCommand را تغییر دهد و حت ا باید یک اقدار را بر رداند ااا
.را تغییر ایدهد و هم نباید ویری را بر رداند

 دیتابیState

 دیتابیState یعنی هم

 یک کتابخانه کدوک و ستادهMediatR . استتااده کردهایمMediatR  ازCQRS در این کتا برای پیادهستازی
.است که به ش ا االان ارساا پیامهای داخ حافظه را ایدهد
Tools→NuGet Package Manager→Package Manager  وارد استتتیترMediatR بترای افترودن

. شدید و دستدرات پایین را اجرا کنیدConsole
Install-Package MediatR -Version 8.0.1 -ProjectName Ordering.API

Install-Package MediatR.Extensions.Microsoft.DependencyInjection -Version
8.0.0 -ProjectName Ordering.API

 کنیم بنتابراین بته اتتدRegister  خددDI Container  را درMediatR بعتد از نصتتتب پلیجهتای بتاال بتایتد
. رفته و دستدر پایین را در آن وارد ن اییدStartup.  کالیConfigureServices
services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());

: Startup
using
using
using
using
using
using

MediatR;
Microsoft.AspNetCore.Builder;
Microsoft.AspNetCore.Hosting;
Microsoft.Extensions.Configuration;
Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
Microsoft.Extensions.Hosting;
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using System.Reflection;
namespace Ordering.API
{
public class Startup
{
public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}
public IConfiguration Configuration { get; }
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());
services.AddControllers();
}
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
app.UseHttpsRedirection();
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapControllers();
});
}
}
}
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پیادهسازی Command

حاال اتدهای اپلیلیشتن باید اطابپ با الگدی  CQRSبه دو قست ت  Commandو  Queryتقستیم شتدند ستپ
برای هر اتتد  Commandیتا  Queryیتک کالی ایجتاد ن تاییم و در پتایتان هر کتدام از این کالیهتا،
اینترفی

 IRequestادجدد در  MediatRرا پیادهسازی کنند.

تدجه!!
از آنجایی که تعداد کالیهای  Commandزیاد استتت ان یک ادرد را تدضتتیح ایدهم و باقی ادارد را در کد
 GitHubقرار خداهم داد.
ختب بیتاییتد یتک فدلتدر بته نتام  Applicationایجتاد و ستتتپ

درون این فدلتدر دو فدلتدر دیگر بتا نتامهتای

 Commandsو  Queriesاضافه کنید.

اتا بتا اتتد  CreateOrderشتتتروع ایکنیم .این اتتد یتک  Commandاستتتت زیرا درخداستتتت تغییر State
اپلیلیشن را دارد و به کالینت هیچ دادهای به جر اعالم ادفقیت یا عدم ادفقیت ع لیات برن ی رداند.

برای پیتادهستتتازی این  Commandبته یتک کالی نیتاز داریم کته دادههتای ادردنیتاز برای انجتام این ع لیتات را در
خدد نگه دارد .ااا قب از ایجاد این کالی باید یک کالی  Basketو یک کالی  OrderItemDTOایجاد ن اییم
زیرا این دو کالی پراپرتیهای ادردنیاز این  Commandهستند.
بنابراین در فدلدر  Applicationیک فدلدر به نام  Modelsو یلی با نام  DTOsایجاد کنید و ستتتپ

در فدلدر

 Modelsیک کالی به نام  BasketItemو در فدلدر  DTOsیک کالی با نام  OrderItemDTOاضافه ن ایید.
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: BasketItem

هدهای درون هال

: OrderItemDTO

هدهای درون هال

namespace Ordering.API.Application.Models
{
public class BasketItem
{
public string Id { get; set; }
public int ProductId { get; set; }
public string ProductName { get; set; }
public decimal UnitPrice { get; set; }
public decimal OldUnitPrice { get; set; }
public int Quantity { get; set; }
public string PictureUrl { get; set; }
}
}

namespace Ordering.API.Application.DTOs
{
public class OrderItemDTO
{
public int ProductId { get; set; }
public string ProductName { get; set; }
public decimal UnitPrice { get; set; }
public decimal Discount { get; set; }
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} ;public int Units { get; set
} ;public string PictureUrl { get; set
}
}

قب از ایجاد کالی  CreateOrderCommandایخداهم ادضدعی را با هم بررسی کنیم.
بتاالتر اتیم  Commandبتایتد نتیجته ادفقیتت یتا عتدم ادفقیتت یتک ع لیتات را بر ردانتد و بهترین ندعی کته
 Commandایتداند بر رداند یک  boolاست.
فرض کنید ایخداهید Commandی برای کنس کردن  Orderخدد بندیسید :
 )1اولین هاری هه باید انجام دهید این است هه  Idاین  Orderرا در دیتابیس جستجو هنید.
 )2سپس در ورتی هه مقداری بازگشتی null ،باشد باید یک اهسپشن  Throwشود.
 )3در غیر این ورت باید سفارش را هنسل نمایید و مقدار  Trueرا برگردانید.
در اینجا  Throwشتدن  Exceptionراه ح خدبی نیستت ودن Exceptionها ایتدانند از الیههای اختل کد
عبدر کننتد و ه ین بتاعت

پیچیتده شتتتدن کتد ایشتتتدد .بته عبتارت دیگر وقتی برای کنترا جریتان برنتااته از

Exceptionها استااده ایکنید اشابه دستدر  GOTOع

این ایید.

پیشتنهاد ان برای ح این اشتل  ،بر رداندن یک کالی  Resultبه جای ندع  boolاستت .با این کار ایتدانیم
بته جتای  Throwشتتتدن یتک  ،Exceptionیتک اقتدار انطقی را ،کته ن تایتانگر ادفقیتت یتا عتدم ادفقیتت یتک ع ت
است بر ردانیم.
ااتا برای راحتی کتار بته جتای اینلته یتک کالی  Resultایجتاد کنیتد ایتدانیتد از یتک  NuGetبته نتام
 CSharpFunctionalExtensionsاستتااده ن ایید .این  NuGetیک کالی  Resultدارد که با استتااده از آن
ایتدانید Exceptionها و نتایج ع لیات را به به درستی ادیریت کنید.
برای اضتافه کردن این  NuGetوارد استیر Tools→NuGet Package Manager→Package Manager

 Consoleشدید و سپ

دستدرات پایین را در آن اجرا کنید.

Install-Package CSharpFunctionalExtensions -Version 2.8.0 -ProjectName
Ordering.API
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. استCreateOrderCommand حاال زاان ایجاد کالی
 جهتتRead Only  استتتت کته تعتدادی فیلتدImmutable  یتک کالیCommand ه تانطدر کته ایدانیتد یتک
. داردBusiness Transaction نگهداری اطالعات ادردنیاز در یک
کدهای پایین را

 اضتافه و ستپCreateOrderCommand  یک کالی با نامCommands بنابراین در فدلدر
.در آن وارد کنید

: CreateOrderCommand
using
using
using
using
using
using

CSharpFunctionalExtensions;
MediatR;
Ordering.API.Application.DTOs;
Ordering.API.Application.Models;
System.Collections.Generic;
System.Linq;

namespace Ordering.API.Application.Commands
{
public sealed partial class CreateOrderCommand : IRequest<Result>
{
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private readonly List<OrderItemDTO> _orderItems;
public string UserId { get; private set; }
public string UserName { get; private set; }
public string City { get; private set; }
public string Street { get; private set; }
public string Country { get; private set; }
public string ZipCode { get; private set; }
public IEnumerable<OrderItemDTO> OrderItems => _orderItems;
public CreateOrderCommand()
{
_orderItems = new List<OrderItemDTO>();
}
public CreateOrderCommand(List<BasketItem> basketItems, string
userId, string userName, string city, string street, string
country, string zipcode) : this()
{
_orderItems = basketItems.Select(item => new OrderItemDTO()
{
ProductId = item.ProductId,
ProductName = item.ProductName,
PictureUrl = item.PictureUrl,
UnitPrice = item.UnitPrice,
Units = item.Quantity
}).ToList();
UserId = userId;
UserName = userName;
City = city;
Street = street;
Country = country;
ZipCode = zipcode;
}
}
}

!!نلته
.ی ندارندBehavior  هیچ دنهCommand کالی
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کالی  CreateOrderCommandنیازاندیهای خدد را از طریپ  Constructorاشخت ایکند .تدجه داشته
باشتید بعد از ارستاا اقادیر ادردنیاز به  ،Constructorاین اقادیر قاب تغییر نیستتند ودن فیلدهای این کالی
فق خداندنی است.
پیادهسازی CommandHandler

دادههای  Commandشتتاا دادههایی استتت که از  DTOایآید Command .باید بگدید که وه کاری را ای
خداهد انجام دهد و اینله وطدر این کار انجام ایشتتتدد در حدزه کاری آن نیستتتت و نباید این استتتئدلیت را به
 Commandوا ار کرد.
بنابراین از آنجا که اا ن یخداهیم  Commandخدد را اجرا کنیم باید یک کالی جدا انهای وجدد داشتته باشتد
که این کار را انجام دهد و اینجاست که  CreateOrderCommandHandlerوارد بازی ایشدد.
پس برای هر  Commandباید یک هال

 Command Handlerمشخص هنید.

در  MediatRکالیهتتایی کتته وظیاتته پردازش یتتک  Commandرا بر عهتتده دارنتتد بتتایتتد از اینترفی
 IRequestHandlerارثبری و سپ

اتد  Handleآن را پیادهسازی کنند.

ختب اتا بتایتد در فدلتدر  Commandsیتک کالی  CreateOrderCommandHandlerایجتاد و ستتتپ
اینترفی

 IRequestHandlerرا پیادهسازی کنیم.
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: CreateOrderCommandHandler
using
using
using
using
using

هدهای درون هال

CSharpFunctionalExtensions;
MediatR;
Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.API.Application.Commands
{
public class CreateOrderCommandHandler:
IRequestHandler<CreateOrderCommand, Result>
{
private readonly IOrderRepository _orderRepository;
public CreateOrderCommandHandler(IOrderRepository orderRepository)
{
_orderRepository = orderRepository;
}
public async Task<Result> Handle(CreateOrderCommand message,
CancellationToken cancellationToken)
{
var address = new Address(message.Street, message.City,
message.Country, message.ZipCode);
var order = new Order(message.UserId, message.UserName, address);
foreach (var item in message.OrderItems)
{
order.AddOrderItem(item.ProductId, item.ProductName,
item.UnitPrice, item.Discount, item.PictureUrl, item.Units);
}
_orderRepository.Add(order);
await
_orderRepository.UnitOfWork.SaveEntitiesAsync(cancellationToken
);
return Result.Success();
}

}
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}

همانطور هه در هد باال میبینید:
• اولین پارامتر ورودی اینترفی

 IRequestHandlerکالسی است که پردازش روی آن انجام ایشدد.

این کالی حت ا باید از ندع  Commandباشد یعنی  IRequestرا پیادهسازی کرده باشد.
• دومین پتارامتر ورودی این اینترفیس ،کالستتتی استتتتت کته نتیجته پردازش ع لیتات را بتهعندان
 Responseبرای رداند.
• بته  Constructorکالی  CommandHandlerاینترفی
آن ببت اطالعات  Orderدر دیتابی

 IOrderRepositoryترریپ شتتتده ،تتا بتا

را انجام دهیم.

• در اینجا یک متد  Handleوجدد دارد که قرار استت یک ستاارش را ایجاد و ستپ

تایید ببت ادفپ

ساارش را بر رداند .این متد باید :
▪ ورودیهای موردنظر سفارش را بگیرد.
▪ سپس پراپرتیهای  Commandرا مقداردهی هند.
▪ در پایان هم ملیات ذخیرهسازی دیتابیس را انجام و )( Result.Successرا برگرداند.
نلته!!
تدجه داشتتتته باشتتتید که  Commandتنها باید تدستتت یک  Handlerپردازش شتتتدد ودن  Commandبا
 Transactionدر ارتباط است .این تااوت اهم بین  Commandو  Eventاست.
اتا در کالی  CreateOrderCommandHandlerاز  IOrderRepositoryو  DBContextاستتتتاتاده کردیم
بنابراین این دو را باید در اتد  ConfigureServicesکالی  Startupرجیستتر کنیم تا این اتد برای اا از این
دو آبجلت  Instanceبسازد.
ا ر این آبجلتها را رجیستتر نلنیم ،اکستپشتنی در زاان اجرا  Throwایشتدد و اپلیلیشتن با شتلستت روبرو
خداهد شد .بنابراین کدهای پایین را در اتد  ConfigureServicesاضافه کنید.
>= services.AddDbContext<OrderingContext>(options
{
;)]"options.UseSqlServer(Configuration["ConnectionString
;)}
;)(>services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository
;)(>services.AddScoped<IBuyerRepository, BuyerRepository

81

www.takbook.com

: Startup
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

هدهای هال

MediatR;
Microsoft.AspNetCore.Builder;
Microsoft.AspNetCore.Hosting;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
Microsoft.Extensions.Configuration;
Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
Microsoft.Extensions.Hosting;
Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
Ordering.Infrastructure;
Ordering.Infrastructure.Repositories;
System.Reflection;

namespace Ordering.API
{
public class Startup
{
public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}
public IConfiguration Configuration { get; }
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());
services.AddDbContext<OrderingContext>(options =>
{
options.UseSqlServer(Configuration["ConnectionString"]);
});
services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>();
services.AddScoped<IBuyerRepository, BuyerRepository>();
services.AddControllers();
}
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
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}
;)(app.UseHttpsRedirection
;)(app.UseRouting
;)(app.UseAuthorization
>= app.UseEndpoints(endpoints
{
;)(endpoints.MapControllers
;)}
}
}
}

 ConnectionStringچیست؟
زاانیله ایخداهید اپلیلیشتنتان را تدستعه دهید و در ااشتینهای اختل استتقر ن ایید ،ادضتدع اشتخت کردن
الان دیتابی
ندع دیتابی

اطرح ایشدد.
با تدجه به بیرن

شت ا تعری خداهد شتد ااا الان دیتابی

ایتداند روی ستیستتم شت ا یا هر سترور

دیگری قرار یرد.
برای مثال :
اع دال در اپلیلیشتتنهای و  ،دیتابی

بر روی یک  Hostقراردارد مجایی که کاربران واقعی به آن دستتترستتی

داشتتتته باشتتتند) و درون ستتتخت افرار شت ت ا نیستتتت .بنابراین الان و تنظی ات اختل دیتابی

باید در یک

 ConnectionStringنخیره شدد.
از آنجاییله  ConnectionStringبه فریمور

ای دید دیتابی

روی وه ستروری قرار دارد ،پ

را درون فتایت  appsettings.jsonقرار دهیم تتا بتدانیم بتدون کتااپتایت اجتدد ،احت دیتتابی
اختل اشخت کنیم.
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هدهای درون : appsettings.json
{
"ConnectionString": "Server=.;Database=OrderingDb; Trusted_Connection=True;",
{ "Logging":
"EnableSqlParameterLogging": true,
{ "LogLevel":
"Default": "Information",
"Microsoft": "Warning",
"Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information",
""Microsoft.EntityFrameworkCore": "Error
}
},
"*" "AllowedHosts":
}

شت ا ایتدانید  ConnectionStringرا به ستلیقه خدد ستاارشتی ن ایید .البته باید تدجه داشتته باشتید که نام
این  ConnectionStringبعدا در اعرفی دیتابی

ادردنیاز است.

ایجاد دیتابیس
بعد از انجام ادفقیت آایر اراح باال ،ندبت به ایجاد دیتابی ایرسد .اما دیتابیس چطور ایجاد میشود؟
یک روش خد برای ایجاد دیتابی  ،وادار کردن  EFبه ستتاخت دیتابی

استتت .ستتادهترین رویلرد  EFبرای

انجام این کار استااده از  Migrationاست.
 Migrationراهحلی برای اتدیریتت جتداوا دیتتابی
جداوا دیتابی

ایبتاشتتتد .بتا  Migrationایتدانیتد بته راحتی تغییرات را بته

اع اا ن ایید.
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ااا قب از  Migrationنیاز به پلیج پایین دارید پ

 Package Manager Consoleرا باز کرده و دستتدر زیر

را اجرا کنید :
 Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design -Version 3.1.4ProjectName Ordering.API

ایجاد Migration

برای ایجاد  Migrationو تدلید ستتاختار دیتابی

باید دستتتدر  Add-Migrationرا در Package Manager

را برعهده دارد.

 Consoleاجرا کنید .این دستدر ،ایجاد ساختار دیتابی

Ordering.Infrastructure

Add-Migration InitCQRS -Project

نلته!!
تدجه داشتتته باشتتید که قبال از اجرای این دستتتدر باید پروژه پیمفرض  Ordering.APIباشتتد .ا ر این پروژه
پیمفرض نیست بر روی آن راست کلیک کنید و رینهی  Project Set as Startupرا انتخا ن ایید.
حاال یک فدلدر به نام  Migrationsبه  Solutionاضتافه شتده استت .در این فدلدر کالستی وجدد دارد که کد ایجاد
دیتابی

و جداوا ،درون آن قرار رفته است.
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حاال ندبت به اع اا کدهای  Migrationبه دیتابی

است .سه روش برای اع اا این کدها وجدد دارد:

 )1اپلیکیشن شما میتواند در طول اجرا شدن  Startupدیتابیس را چک و  Migrateهند.
 )2میتوانید یک اپلیکیشن مستقل برای  Migrateدیتابیس داشته باشید.
 )3میتوانید از دستورات  SQLبرای  Updateدیتابیس استفاده هنید.
ستادهترین روش رینه ستدم استت .شت ا ایتدانید تنها با ندشتتن دستتدر  Update-Databaseدر Package

 Manager Consoleاین کدها را به دیتابی
-Project

اع اا ن ایید.
Update-Database -StartupProject Ordering.API
Ordering.Infrastructure

به اسیر  View→SQL Server Object Explorerاراجعه کنید تا دیتابی
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Controller

تا اینجا همه چیز الی پیش رفت اما یک سوال؟ Handlerها چطور دا زده میشوند؟
جدا این ستتتداا را Controllerهتا ایدهنتد .کتدی کته استتتئدلیتت رستتتیتد ی بته این ستتتنتارید را دارد بتایتد در
 Controllerباشتد .به طدر دقیپتر Controller ،جایی استت که  Commandاز آنجا صتدا زده ایشتدد و ستپ
این کد تدس  Mediatorبه  Handlerایرسد وکد  Handlerاجرا خداهد شد.

بیتاییتد بتا هم این ستتتنتارید را کتاات کنیم بنتابراین در فدلتدر  Controllerیتک کالی بته نتام OrdersController

ایجاد ن ایید.

قبت از ندشتتتتن کتدهتای  OrdersControllerبتایتد در فدلتدر  DTOsیتک کالی  OrderDTOایجتاد کنیم .این
کالی به عندان ورودی اکشن اتد  CreateOrderFromBasketDataAsyncادردنیاز است.
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: OrderDTO

هدهای درون هال

using Ordering.API.Application.Models;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace Ordering.API.Application.DTOs
{
public class OrderDTO
{
public string UserId { get; set;}
public string UserName { get; set;}
public string City { get; set; }
public string Street { get; set; }
public string Country { get; set; }
public string ZipCode { get; set; }
public string Buyer { get; set; }
public Guid RequestId { get; set; }
public string BuyerId { get; set; }
public List<BasketItem> Items { get; set; }
public IEnumerable<OrderItemDTO> OrderItems { get; set; }
}
}

: OrdersController هدهای درون
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using
using
using
using
using
using
using

CSharpFunctionalExtensions;
MediatR;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Ordering.API.Application.Commands;
Ordering.API.Application.DTOs;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.API.Controllers
{
[Route("api/v1/[controller]")]
[ApiController]
public class OrdersController : ControllerBase
{
private readonly IMediator _mediator;
public OrdersController(IMediator mediator)
{
_mediator = mediator ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(mediator));
}
[Route("Order")]
[HttpPost]
public async Task<ActionResult<Result>>
CreateOrderFromBasketDataAsync([FromBody] OrderDTO orderDTO)
{
var createOrderCommand = new CreateOrderCommand(orderDTO.Items,
orderDTO.UserId, orderDTO.UserName, orderDTO.City,
orderDTO.Street, orderDTO.Country, orderDTO.ZipCode);
var result= await _mediator.Send(createOrderCommand);
if (result.IsFailure)
{
return BadRequest(result.Error);
}
return Ok();
}
}
}

: کاربرد یک اپلیلیشن واقعی را نشان ایدهد و کد درون آن شاا ادارد زیر استOrdersController در اینجا
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• این هنترلر باید از هال

 ControllerBaseارثبری هند.

• ما درون  Constuctorاین هنترلر یک  IMediatorتزریق هردیم تا مستوولیت ارستال پیامهای
 Commandبه  Handlerرا بر هده بگیرد.
• متتد  CreateOrdeFromBasketDataAsyncبرای درج یتک ستتفتارش استتت .این متتد یتک
 DTOرا از ورودی میگیرد و ستتپس درون متتد ،من را بته  Cammandتبتدیتل مینمتایتد .این
یعنی هالینتت برای متا یتک  DTOمیفرستتتتد و متا در ستتمتت ستترور من را تبتدیتل بته یتک
 Cammandمیهنیم.
یک سوال؟؟
استفاده از  DTOبا ث ایجاد تکرار هد میشود پس چرا ورودی این متد را  Cammandندادیم؟

ا ر اا از ورودی این اتتد به جای  ،DTOکالی  Commandای رفتیم تعتداد خ کدهای اا ک تر ایشتتتد و
دیگر نیتازی بته  Mapکردن هم نبدد ااتا بتایتد بتدانیتد کته  Commandو  DTOابرارهتای اختلای هستتتتنتد کته هر
کدام برای ح یک اشل طراحی شدهاند.
 Commandبه شت ا این االان را ایدهد تا به صتراحت بیان کنید که اپلیلیشتن وه کاری ایتداند انجام دهد
درحالیله ) DTOاخا  (Data Transfer Objectیک کالی استتت که دادهها را بین الیههای اختل انتقاا
و به اا االان ایدهد تا ساختار دادهای  Backward Compatibleو اطابپ با نیاز کالینت ایجاد کنیم.
 Backward Compatibilityیعنی اینله ا ر  Domain Modelتغییرکند  APIاا خرا نشتتدد ودن ه یشتته
دیتاهایی که کالینت برای اا ایفرستد باید با ادلی که اا از ورودی ای یریم یلی باشد.
استتتااده از  Commandبه جای  DTOاانند این استتت که در ورودی اتد ،استتتقی ا از Domain Entityها
استااده کنیم پ

هیچ  Backward Compatibilityنداریم.

استتتتاتاده از  DTOو  Mapکردن اطالعتات بته  Commandتضتتت ین ایکنتد کته اپلیلیشتتتن اتا Backward

 Compatibleاستتت و به راحتی قاب  Refactorایباشتتد .بنابرین این دو استتئدلیت را با هم ترکیب نلنید اگر
اینله به دالیلی به  Backward Compatibilityنیازی نداشته باشید.
حاال قب از اینله اپلیلیشن را اجرا کنیم ایخداهم ک ی در ادرد اعتبارسنجی صحبت کنم.
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Fluent Validation پیادهسازی

 نقم ایجاد یک ساارش را ایاا ایکند ااا در آن هیچ ولیدیشنی برای اعتبارسنجیCreateOrderCommand
 را فراخدانی و در نهتایتت االتان ورودCommand اقتادیر ورودی نیستتتت و کتاربر ایتدانتد بتا هر اقتادیری این
 االتانFluent Validation  در این قستتت تت ایخداهیم بتا استتتتاتاده از کتتابختانته.دیتتاهتای نتااعتبر وجدد دارد
.های خدد اضافه کنیمCommand اعتبارسنجی را به

 بته پروژه استتتت بنتابراین واردFluentValidation.AspNetCore  بته نتامNuGet اتدم اول اضتتتافته کردن یتک
 شتدید و دستتدر پایین راTools→NuGet Package Manager→Package Manager Console استیر
.اجرا کنید
Install-Package FluentValidation.AspNetCore -Version 8.6.2 -ProjectName
Ordering.API

 خدد رجیستتتتر کنیم بنابراین کد پایین را در اتدDI Container بعد از افرودن این کتابخانه باید آن را داخ
:  اضافه ن اییدStartup  کالیConfigureServices
services.AddControllers().AddFluentValidation(cfg =>
cfg.RegisterValidatorsFromAssemblyContaining<Startup>());

: Startup
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

FluentValidation.AspNetCore;
MediatR;
Microsoft.AspNetCore.Builder;
Microsoft.AspNetCore.Hosting;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
Microsoft.Extensions.Configuration;
Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
Microsoft.Extensions.Hosting;
Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
Ordering.Infrastructure;
Ordering.Infrastructure.Repositories;
System.Reflection;
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namespace Ordering.API
{
public class Startup
{
public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}
public IConfiguration Configuration { get; }
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());
services.AddDbContext<OrderingContext>(options =>
{
options.UseSqlServer(Configuration["ConnectionString"]);
});
services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>();
services.AddScoped<IBuyerRepository, BuyerRepository>();
services.AddControllers().AddFluentValidation(cfg =>
cfg.RegisterValidatorsFromAssemblyContaining<Startup>());
}
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
app.UseHttpsRedirection();
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapControllers();
});
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}
}
}

درون این فدلدر یک کالی با نام

 ایجاد و ستتتپValidations  یک فدلدر با نامApplication حاال درون فدلدر
. اضافه ن اییدCreateOrderCommandValidator

) ارثبری کنتد تا بتدانیم انطپFluent Validation  ماربدط بهAbstractValidator این کالی باید از کالی
. تعری کنیمCreateOrderCommand اعتبارسنجی را برای کالی
: CreateOrderCommandValidator
using
using
using
using
using

هدهای هال

FluentValidation;
Ordering.API.Application.Models;
Ordering.API.Application.DTOs;
System.Collections.Generic;
System.Linq;

namespace Ordering.API.Application.Validations
{
public class CreateOrderCommandValidator : AbstractValidator<OrderDTO>
{
public CreateOrderCommandValidator()
{
RuleFor(command => command.City).NotEmpty();
RuleFor(command => command.Street).NotEmpty();
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;)(RuleFor(command => command.Country).NotEmpty
;)(RuleFor(command => command.ZipCode).NotEmpty
>= RuleFor(command
command.Items).Must(ContainOrderItems).WithMessage("No order
;)"items found
}
)private bool ContainOrderItems(IEnumerable<BasketItem> orderItems
{
;)(return orderItems.Any
}
}
}

همانطور هه در هد باال میبینید :
• اتا کالی  OrderDTOرا بته پتارااتر  AbstractValidatorپتای دادیم .کالی  OrderDTOبته ورودی
اکشتتن اتد  CreateOrderFromBasketDataAsyncداده شتتده پ

باید قب از  Mapشتتدن به

 Commandاعتبارسنجی شدد.
• ه چنین با استااده از تعدادی  RuleForپراپرتی ورودی  Commandرا وک کردیم .به طور مثال:
خالی نبددن  Cityو . Street
نلته!!
ت تاای اعتبتارستتتنجیهتا بتایتد تقب از ورود بته کالی  Commandصتتتدرت یرد و در صتتتدرت نتاادفپ بددن
اعتبارسنجی نباید وارد اتد  Handleشدیم.

 Seedچیست؟
در بستتتیتاری از اداقع نیتاز استتتت قبت از اجرای اپلیلیشتتتن برخی از جدواا دیتابی
اقداردهی اولیه شدند که به این کار  Seedingدیتابی

با اطالعات پیمفرضتتتی

ای دیند.

برای ا مال اابلیت  Seedبه اپلیکیشن:
• مرحله اول  :باید کالستی به نام  OrderingContextSeedداشتته باشتیم .این کالی وظیاهی اقداردهی
اولیه به جداوا را برعهده دارد.
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یک کالی به نام

 ایجاد و سپInfrastructure در ریشه پروژه یک فدلدر با نام
. به آن اضافه ن اییدOrderingContextSeed

: OrderingContextSeed
using
using
using
using

Ordering.Infrastructure;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.API.Infrastructure
{
public class OrderingContextSeed
{
public OrderingContextSeed(OrderingContext context)
{
_context = context;
}
public readonly OrderingContext _context;
public async Task SeedAsync()
{
using (_context)
{
try
{ _context.Database.EnsureCreated();
if (!_context.OrderStatus.Any())
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{
var orderStatus = new List<OrderStatus>()
{
OrderStatus.Submitted,
OrderStatus.AwaitingValidation,
OrderStatus.StockConfirmed,
OrderStatus.Paid,
OrderStatus.Shipped,
OrderStatus.Cancelled
};
_context.OrderStatus.AddRange(orderStatus);
}
await _context.SaveChangesAsync();
}
catch (System.Exception)
{
}
}
}
}
}

: همانطور هه در هد باال میبینید
. کردیمInject  راOrderingContext  این کالیConstructor ▪ در
 قرار دادیم تا بتدانیمReadonly  را درون یک اتغیرConstructor ▪ در ارحله بعد اقدار ورودی این
.ارتباط برقرار کنیم

 با دیتابیSeedAsync در اتد

_ اط ئنcontext.Database.EnsureCreated();  ابتتدا بتا دستتتتدرSeedAsync ▪ در اتتد
.ایجاد شده است

ایشدیم که دیتابی

 رکدردی دارد یاOrderStatus ▪ بعد از این دستتتتدر یک عبارت شتتترطی داریم که وک ایکند آیا
.ها را ایجاد و در این جدوا در این ایدOrderStatus  لیستی از،خیر؟ در صدرت انای بددن
 را در اتتتتتدOrderingContextSeed  در ایتتن اتترحتتلتته بتتایتتد کتتالی: ▪ مترحتلته دوم
ConfigureServices  رجیستتتر ن اییم بنابراین دستتتدر پایین را در اتدConfigureServices

. اضافه ن اییدStartup کالی
services.AddTransient<OrderingContextSeed>();

96

www.takbook.com

باال به آن

 و پای دادن ستترویStartup  کالیConfigure  در اتدScope  تعری یک:• مرحله ستوم
.است
: در این مرحله
. ایجاد میهنیمScope ▪ ما یک
.میدهیم

 پاGetService  را به متدSeeder

▪ سپس هال

 بته این ختاطر استتت هتهWait  بتارت. را تتدا میزنیمSeedAsync ▪ در پتایتان متتد
. تعریف شده استTask  به ورتOrderingContextSeed

 هالSeed متد

using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope())
{
scope.ServiceProvider.GetService<OrderingContextSeed>().SeedAsync().Wait();
}

: Startup
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

FluentValidation.AspNetCore;
MediatR;
Microsoft.AspNetCore.Builder;
Microsoft.AspNetCore.Hosting;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
Microsoft.Extensions.Configuration;
Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
Microsoft.Extensions.Hosting;
Ordering.API.Infrastructure;
Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
Ordering.Infrastructure;
Ordering.Infrastructure.Repositories;
System.Reflection;

namespace Ordering.API
{
public class Startup
{
public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}
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public IConfiguration Configuration { get; }
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());
services.AddDbContext<OrderingContext>(options =>
{
options.UseSqlServer(Configuration["ConnectionString"]);
});
services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>();
services.AddScoped<IBuyerRepository, BuyerRepository>();
services.AddTransient<OrderingContextSeed>();
services.AddControllers().AddFluentValidation(cfg =>
cfg.RegisterValidatorsFromAssemblyContaining<Startup>());
}
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
app.UseHttpsRedirection();
using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope())
{
scope.ServiceProvider.GetService<OrderingContextSeed>().SeedAs
ync().Wait();
}
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapControllers();
});
}
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}
}

حاال اپلیلیشن را اجرا کنید تا برای اولین بار دادههای ادردنظر ش ا در دیتابی

نخیره شدد.

تست اپلیکیشن در مرحله Command

قب از هر کاری بر روی  launchSettings.jsonاز زیر اج دعه  Propertiesداب کلیک کنید.

حاال آدری ندشته شده در  applicationUrlرا جهت تست  APIکپی کنید.
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خب در ندار باالیی بر روی  Ordering.APIکلیک کنید تا پروژه اجرا شدد.

االن برنتااته  Postmanرا اجرا ن تاییتد .ا ر این برنتااته را نصتتتب نلردهایتد ایتدانیتد از آدری پتایین آن را دانلدد
کنید.
https://www.postman.com/downloads/

قب از صدا زدن  Endpointباید  SSLرا غیرفعاا کنیم پ
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. کنیدOFF  راSSL certificate verification رینه

. کلیک کنیدSend بر روی
Api: https://localhost:5001/api/v1/orders/order
Verb: POST
Body:
{
"userId":"1",
"userName":"BytZahra@Gmail.com",
"country":"Iran",
"city":"Tehran",
"street":"Navab",
"zipCode":null,
"items":[
{
"productId": 1,
"productName": "Mouse",
"unitPrice": 100000,
"oldUnitPrice":10000,
"discount": 0.0,
"quantity": 2,
"pictureUrl": null
}
]

101

سپ

 پایین را ه انند تصدیر آااده و سپAPI خب

www.takbook.com

}

ه انطدر که در تصتدیر پایین ایبینید خروجی این  APIبه دلی  Nullبددن فیلد  ZipCodeبا خطا اداجه شتده
است ،که این خطا نشان ایدهد  Fluent Validationبدرستی وظیاه اعتبارسنجی ورودیها را انجام داده است.
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. پایین تست کنیدJSON  را باAPI حاال یلبار دیگر این
{
"userId":"1",
"userName":"BytZahra@Gmail.com",
"country":"Iran",
"city":"Tehran",
"street":"Navab",
"ZipCode":"1111111111",
"items":[
{
"productId": 1,
"productName": "Mouse",
"unitPrice": 100000,
"oldUnitPrice":10000,
"discount": 0.0,
"quantity": 2,
"pictureUrl": null
}
]
}

.بعد از اجرا با خروجی زیر روبرو خداهید شد
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ه انطدر که ایبینید این  APIبه درستی اجرا و یک رکدرد در دیتابی
نتیجه این  APIرا در جدول  Ordersببینید.
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فصل پنجم  :الیهی  Applicationو پیادهسازی Query
منچه خواهید مموخت:
➢ معرفی و پیادهسازی Query
➢ استفاده از Dapper
➢ تست برنامه در مرحله Query
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معرفی Query

تا اینجا پیادهسازی  Commandرا دیدیم حاال بیایید یک پیادهسازی از  Queryانجام دهیم.
اپلیلیشتن اا یک اتد  GetOrderAsyncدارد که ستاارش را براستای  Idبرای رداند .بنابراین اا نیاز به ایجاد
یک کالی  Queryبه نام  GetOrderByIdQueryو یک  Handlerبه نام GetOrderByIdQueryHandler

داریم .این کالیهتا بتایتد ه تاننتد پیتادهستتتازی  Commandاینترفی

 IRequestو  IRequestHandlerرا

 Implementکنند.
پ

بیایید این دو کالی را در فدلدر  Queriesاضافه کنیم.

اتا در  Commandیتک خروجی  Resultداشتتتتیم ودن  Commandویری جر تتاییتد ادفپ یتا عتدم ادفقیتت
ع لیتات را برن ی ردانتد .ااتا  Queryبتایتد برخی اطالعتات را نیر بر ردانتد کته این بستتتتته بته هر  ،Queryاتاتاوت
است.
اتا بتایتد ه راه بتا نتیجته  Queryیتک ندعی را هم بارستتتتیم .پ

کالی  GetOrderByIdQueryعالوه بر

پیادهسازی  ،IRequestخروجی > Result<OrderQueryرا هم به این اینترفی

پای ایدهد.

نلته!!
 OrderQueryکالسی است که نتیجه  Queryرا نگه ایدارد.
قب از ندشتتتن کدهای کالی  GetOrderByIdQueryباید در فدلدر  DTOsیک کالی  OrderQueryایجاد
کنید.
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: OrderQuery
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace Ordering.API.Application.DTOs
{
public class OrderQuery
{
public int Ordernumber { get; set; }
public DateTime Date { get; set; }
public string Status { get; set; }
public string Description { get; set; }
public string Street { get; set; }
public string City { get; set; }
public string Zipcode { get; set; }
public string Country { get; set; }
public List<Orderitem> Orderitems { get; set; }
public decimal Total { get; set; }
}
public class Orderitem
{
public string Productname { get; set; }
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} ;public int Units { get; set
} ;public double Unitprice { get; set
} ;public string Pictureurl { get; set
}

}

حاال هدهای هال

 GetOrderByIdQueryرا اضافه هنید :
;using CSharpFunctionalExtensions
;using MediatR
;using Ordering.API.Application.DTOs
namespace Ordering.API.Queries
{
>>public class GetOrderByIdQuery : IRequest<Result<OrderQuery
{
)public GetOrderByIdQuery(int id
{
;Id = id
}
} ;public int Id { get
}
}

ودن قرار نیستت فیلدی از این کالی را اقداردهی ن اییم پ
که ایبینید ان  Setterپراپرتی  Idرا ح ف و سپ

باید این  Queryرا  Immutableکنیم .ه انطدر

اقداردهی آن را در  Constructorانجام دادم.

حاال نوبت به پیادهسازی  GetOrderByIdQueryHandlerرسید.
ه انطدر که ایدانید با  LINQن یتدانیم اث  SQLخام کدئریهایی با  Performanceباال بندیستیم و به طدر
کتاات از قتابلیتتهتای دیتتابی

استتتتاتاده کنیم پ

در نتیجته کدئری  LINQنتیجتهی اطلدبی ن یدهتد .اینجتا متا

متوجه دو موضوع میشویم:
 )1استتتااده از  Domain Modelاشتتتر

برای  Readو  Writeتدانایی ندشتتتن Query SQLهایی با

 Performanceباال را احدود ایکند.
 )2داشتتتن یک  Domain Modelبرای هر دوی این ع لیات عالوه بر پیچیده شتتدن Domain Model

باع ایشدد هیچ کدام از اسئدلیتهای  Readو  Writeبه درستی انجام نشدد.
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یک سوال؟ میا با این لبتها میتوان نتیجه گرفت هه باید دو  Domain Modelداشته باشیم؟
پاسخ خیر است ،زیرا یلی از اهداف  Domain Modelداشتن  Encapsulationباالست که این باع ایشدد
زاانیله ویری را در ستیستتم تغییر ایدهید ت ام دادهها یلپاروه ب انند و هیچ انطپ بیرینستی خرا نشتدد .ااا
از آنجا که اا در قست ت  Readهیچ ویر را تغییر ن یدهیم بنابراین دیگر نیازی هم به Encapsulationنداریم
پ

نیازی به  Domain Modelاضافه هم نیست.

تنها ادردی که  Readباید نگران آن باشتتتد ارائه خد دادهها به کالینت استتتت .اا Domain Modelی برای
 Readطراحی ن یکنیم ودن نیتاز بته در یر شتتتدن بتا پیچیتد یهتای  ORMرا نتداریم .بنتابراین ایتدانیم ت تام
کدهای دستتترستتی به دیتابی

را دستتتی بندیستتید و با این کار از قابلیتها و ویژ یهای دیتابی

به طدر کاا

استااده و Queryهایی با  Performanceباال تدلید کنیم.
نتیجه یری
این جدایی باع ایشتدد ست ت  Commandستادهتر شتدد زیرا کدهایی که بخم  Queryبه آن نیاز دارد از
 Domain Modelح ف شتتده و از آنجاییله ایتدان استتتقی ا با دیتابی ارتباط برقرار کرد ،پ ایتدانیم از
ویژ یهای خاص دیتابی بهراند شدیم و س ت  Queryاپلیلیشن را بهینهتر کنیم.
پیادهسازی GetOrderByIdQueryHandler

جهتت ارتباط با دیتابی

در کالی  GetOrderByIdQueryHandlerبه یک  Connection Stringنیاز داریم

ااا از آنجایی که اا ن یتدانیم از  ASP. NET Dependency Injection Containerبرای  Injectکردن یک
 Stringبه این کالی استتااده کنیم پ

باید از یک کالی دیگر به نام  ConnectionStringک ک بگیریم .این

کالی تنها کاری که باید انجام دهد پای دادن یک  Stringبه کالی  GetOrderByIdQueryHandlerاست.
در فدلدر  Modelsیک کالی به نام  ConnectionStringایجاد کنید.
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: ConnectionString

هدهای هال

namespace Ordering.API.Application.Models
{
public sealed class ConnectionString
{
public ConnectionString(string value)
{
Value = value;
}
public string Value { get; }
}
}

 را بگیریم و بته اینConfiguration  درونConnection String  برویم وStartup ختب حتاال بتایتد بته کالی
. را رجیستر کنیمConnectionString کالی پای دهیم و در پایان هم کالی
var connectionString = new
ConnectionString(Configuration["ConnectionString"]);
services.AddSingleton(connectionString);

: Startup
using
using
using
using
using

FluentValidation.AspNetCore;
MediatR;
Microsoft.AspNetCore.Builder;
Microsoft.AspNetCore.Hosting;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
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using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

Microsoft.Extensions.Configuration;
Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
Microsoft.Extensions.Hosting;
Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
Ordering.Infrastructure;
Ordering.API.Application.Models;
Ordering.Infrastructure.Repositories;
System.Reflection;
Ordering.API.Infrastructure;

namespace Ordering.API
{
public class Startup
{
public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}
public IConfiguration Configuration { get; }
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());
services.AddDbContext<OrderingContext>(options =>
{
options.UseSqlServer(Configuration["ConnectionString"]);
});
services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>();
services.AddScoped<IBuyerRepository, BuyerRepository>();
services.AddTransient<OrderingContextSeed>();
var connectionString = new
ConnectionString(Configuration["ConnectionString"]);
services.AddSingleton(connectionString);
services.AddControllers().AddFluentValidation(cfg =>
cfg.RegisterValidatorsFromAssemblyContaining<Startup>());
}
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
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if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
app.UseHttpsRedirection();
using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope())
{
scope.ServiceProvider.GetService<OrderingContextSeed>().SeedAsyn
c().Wait();
}
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapControllers();
});
}
}
}

Dapper استفاده از

 استتاادهDapper  به نامMicro ORM ایتدانیم از یک

 خام داریم پSQL  نیاز به ندشتتنRead در ع لیات

. باال اجرا کندPerformance  بسیار سبک و اناسب این سنارید است و ایتداند کدئریها را باORM  این.کنیم
 ادجدد در فضتتای نامSqlConnection  استتتقی اً به کالی، استتتااده ایکنیدDapper وقتی در کد خدد از
 و ستایر اکستتنشتنQueryAsync  دستترستی دارید بنابراین ایتدانید از طریپ اتدSystem.Data.SqlClient
. باال بندیسیدPerformance هایی باQuery ، کردندExtend  راSqlConnection اتدهایی که کالی
 ایکند و این االان را بهMap ها را به ندع دلخداهتانQuery  بستتیار کاربردی استتت ودن نتایجLibrary این
. کنیدScale ش ا ایدهد تا بخم خداندن اطالعات را بطدر وش گیری
:  وارد کنیدPackage Manager Console  دستدر پایین را درDapper برای نصب
Install-Package Dapper -Version 2.0.35 -ProjectName Ordering.API
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 راOrderQuery ی ازResult  را پیتادهستتتتازی و ندعGetOrderByIdQueryHandler حتاال بتایتد کالی
.بر ردانیم
دیگر نیتازی

هتا خالص شتتتدیم پDomain Model  ایخداهیم از دستتتتتRead ختب اتا در قستتت تت

SQL جهت اجرای دستتتدرات

 تنها ویری که اا نیاز داریم ارتباط استتتقیم با دیتابی. نداریمRepository به
. کنیمInject  به این کالیConnectionString باید کالی
.بپردازیم

است پ

 این هالHandle حاال بیایید به متد

ی را تغییر ن یدهد بنابراین تنها کاری که باید انجام دهیم این استتتState ه انطدر که ایدانید این اتد هیچ
 بریریم وDTO در یتک

فیلتر کرده و ستتتپ

 یتک ستتتاتارش را بتا تدجته بته پتارااترهتای ورودی از دیتتابی:کته
.بر ردانیم
: GetOrderByIdQueryHandler

using
using
using
using
using
using
using
using
using

هدهای هال

CSharpFunctionalExtensions;
Dapper;
MediatR;
Microsoft.Data.SqlClient;
Ordering.API.Application.DTOs;

Ordering.API.Application.Models;
System.Collections.Generic;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.API.Queries
{
public class GetOrderByIdQueryHandler : IRequestHandler<GetOrderByIdQuery,
Result<OrderQuery>>
{
private readonly ConnectionString _connectionString;
public GetOrderByIdQueryHandler(ConnectionString connectionString)
{
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_connectionString = connectionString;
}

public async Task<Result<OrderQuery>> Handle(GetOrderByIdQuery
request, CancellationToken cancellationToken)
{
using (var connection = new
SqlConnection(_connectionString.Value))
{
connection.Open();
var result = await connection.QueryAsync<dynamic>(
@"select o.[Id] as ordernumber,o.OrderDate as date,
o.Description as description,
o.Address_City as city, o.Address_Country as
country,
o.Address_Street
as
street,
o.Address_ZipCode as zipcode,os.Name as status,
oi.ProductName as productname, oi.Units as units,
oi.UnitPrice
as
unitprice,
oi.PictureUrl
as
pictureurl
FROM ordering.Orders o
LEFT JOIN ordering.Orderitems oi ON o.Id = oi.orderid
LEFT JOIN ordering.orderstatus os on o.OrderStatusId
= os.Id
WHERE o.Id=@id"
, new { request.Id }
);
if (result.AsList().Count == 0)
throw new KeyNotFoundException();
return MapOrderItems(result);
}
}
private Result<OrderQuery> MapOrderItems(dynamic result)
{
var order = new OrderQuery
{
Ordernumber = result[0].ordernumber,
Date = result[0].date,
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Status = result[0].status,
Description = result[0].description,
Street = result[0].street,
City = result[0].city,
Zipcode = result[0].zipcode,
Country = result[0].country,
Orderitems = new List<Orderitem>(),
Total = 0
};
foreach (dynamic item in result)
{
var orderitem = new Orderitem
{
Productname = item.productname,
Units = item.units,
Unitprice = (double)item.unitprice,
Pictureurl = item.pictureurl
};
order.Total += item.units * item.unitprice;
order.Orderitems.Add(orderitem);
}
return Result.Success(order);
}
}
}

:همانطور هه در هد باال میبینید
. خدد را در این اتد ندشتیمSQL • کدئری
. را از پارااتر ورودی اتد دریافت کردیمQuery پاراترهای ادردنیاز

• سپ

. ن ددیمMap  ادردنظرDTO • در ارحله بعد نتیجه را به
. را بر ردانیمDTO  این،• در پایان هم
Performance افرایم

ستتر ایزند و ه ین باع

تدجه داشتتته باشتتید که این کدئری فق یلبار به دیتابی
.خداهد شد
!!نکته
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 به نوان. هم وجود داردQuery گذاشتتیم چون احتمال شتکستت

Result نوع

ما خروجی متد باال را از

... مشکل ارتباط با سرور یا وجود پارامتر ورودی نامعتبر و: مثال
. استQuery حاال نوبت به دا زدن
. شدید و اتد پایین را در آن بندیسیدOrdersController وارد
[HttpGet("{id}")]
public async Task<ActionResult<Result>> GetOrderByIdAsync([FromRoute] int
id)
{
var order = await _mediator.Send(new GetOrderByIdQuery(id));
return Ok(order.Value);
}

: OrdersController
using
using
using
using
using
using
using
using

MediatR;
CSharpFunctionalExtensions;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Ordering.API.Application.Commands;
Ordering.API.Application.DTOs;
Ordering.API.Queries;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.API.Controllers
{
[Route("api/v1/[controller]")]
[ApiController]
public class OrdersController:ControllerBase
{
private readonly IMediator _mediator;
public OrdersController(IMediator mediator)
{
_mediator = mediator ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(mediator));
}
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[Route("Order")]
[HttpPost]
public async Task<ActionResult<Result>>
CreateOrderFromBasketDataAsync([FromBody] OrderDTO orderDTO)
{
var createOrderCommand = new CreateOrderCommand(orderDTO.Items,
orderDTO.UserId, orderDTO.UserName, orderDTO.City,
orderDTO.Street, orderDTO.Country, orderDTO.ZipCode);
var result= await _mediator.Send(createOrderCommand);
if (result.IsFailure)
{
return BadRequest(result.Error);
}
return Ok();
}
[HttpGet("{id}")]
public async Task<ActionResult<Result>>
GetOrderByIdAsync([FromRoute] int id)
{
var order = await _mediator.Send(new GetOrderByIdQuery(id));
return Ok(order.Value);
}
}
}

. صدا برنیدPostman  پایین را ه انند تصدیر درAPI
Api: https://localhost:5001/api/v1/orders/1
Verb: GET
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بعد از اجرا باید نتیجه پایین را ببینیم.
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فصل ششم  Domain event :و  Behaviorدر  MediatRو
گذری بر جداسازی دیتابیسها
منچه خواهید مموخت:
➢  Domain Eventچیست؟
➢ پیادهسازی Domain Event
➢ Behaviorها در MediatR

➢ تست  Domain Eventو Behaviorها
➢ گذری بر جداسازی دیتابیس  Readو Write

➢ استراتژی همگامسازی دیتابیسها
➢  Consistencyبین دیتابیسها

www.takbook.com

 Domain Eventچیست؟
در فص ت اوا اتیم  Eventرویدادی استتت که در

شتتته اتاات افتاده استتت ااا در ادرد اینله وه اشتتللی از

اپلیلیشن را ح ایکند ویری نگاتیم.
 Domain Eventاتااقی است که در  Domainافتاده و ش ا ایخداهید سایر قس تهای ه ان  Domainاز آن
آ اه شدند و به آن اتاات واکنم نشان دهند.
فرض کنید ایخداهید زاانیله ببت یک ستاارش زده شتد ،کاربر وارد شتده به ستیستتم را به عندان یک خریدار
اضتتتتافته ن تایتی د و ستتتپ

یتک ای یت هم بته او بارستتتتیتد .افرودن خریتدار و ارستت ت اا ای یت وظیاته

 CreateOrderCommandنیستتتت و در صتتتدرت افرودن خریتدار و ارستتتاا ای یت

در این Command

اص  SRPرا نقض کردهایم.

برای حل این مشکل میتوانیم از Domain Eventها به ورت زیر همک بگیریم :
• هنگام ایجاد یک ساارش ،یک پیغام به کالی  Buyerداده شدد تا سیستم یک خریدار را ببت کند.
• سپ

یک ای ی به خریدار ارساا شدد.

پیادهسازی Domain Event

پیادهستازی  Domain Eventشتبیه  Commandاستت با این تااوت که  Commandفق یک  Handlerدارد
ااا  Domain Eventایتداند وندین  Handlerداشته باشد.
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اریت داشتتن وند  Handlerبرای Eventها این استت که شت ا ایتدانید ه راان وندین کار را انجام دهید .به
طور مثال:
بعد از ایجاد ساارش ،یک خریدار را ایجاد و سپ

به او یک ای ی ارساا کنید.

نکته!!
از منجایی هه  Eventاتفاای است هه در گذشته رخ داده ،پس نام من را با فعل گذشته میگذاریم.
خب حاال برای پیادهسازی  Domain Eventابتدا وارد پروژه  Domainشدید و پلیج  MediatRرا نصب کنید.
 Package Manager Consoleرا باز و دستدر پایین را اجرا کنید.
Install-Package MediatR -Version 8.0.1 -ProjectName Ordering.Domain

حاال در الیه  Domainیک فدلدر با نام  Eventsایجاد و سپ

یک کالی با نام OrderStartedDomainEvent

به آن اضافه کنید.

در  MediatRارستتتاا و  Handleکردن Eventها با دو اینترفی
صتتتدرت اتی تیترد بتنتتابترایتن ایتن کتالی بتتایتتد ایتنتتترفتیت
 INotificationHandlerراپیادهسازی کنند.
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: OrderStartedDomainEvent

هدهای هال

using MediatR;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
namespace Ordering.Domain.Events
{
public class OrderStartedDomainEvent : INotification
{
public string UserId { get; }
public string UserName { get; }
public Order Order { get; }
public OrderStartedDomainEvent(Order order, string userId, string
userName)
{
Order = order;
UserId = userId;
UserName = userName;
}
}
}

ها وظیفه ارستال ایمیل وHandler  یکی از این. استتEvent  برای اینHandler ادم بعدی نوشتتن دو
. را بر هده خواهد داشتBuyer دیگری افزودن
DomainEventHandlers  یتک فدلتدر دیگر بتا نتامApplication  شتتتدیتد و در فدلتدرAPI بنتابراین وارد الیتهی
OrderStartedEvent  یتک فدلتدر دیگر بتا نتامDomainEventHandlers درون فدلتدر

 ستتتپ.ایجتاد کنیتد
.اضافه ن ایید

:حاال درون این فدلدر دو کالی با نامهای پایین اضافه کنید
SendEmailToCustomerWhenOrderStartedDomainEventHandler
ValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandler
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. ببینیدGithub  بعدی را درHandler  را تدضیح ایدهیم وBuyer  اربدط به افرودنHandler در اینجا فق
: ValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandler
using
using
using
using
using
using

هدهای هال

MediatR;
Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
Ordering.Domain.Events;
System;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.API.Application.DomainEventHandlers.OrderStartedEvent
{
public class
ValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandler
: INotificationHandler<OrderStartedDomainEvent>
{
private readonly IBuyerRepository _buyerRepository;
public
ValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandler(
IBuyerRepository buyerRepository)
{
_buyerRepository = buyerRepository ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(buyerRepository));
}
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public async Task Handle(OrderStartedDomainEvent orderStartedEvent,
CancellationToken cancellationToken)
{
var buyer = await
_buyerRepository.FindAsync(orderStartedEvent.UserId);
bool buyerOriginallyExisted = (buyer == null) ? false : true;
if (!buyerOriginallyExisted)
{
buyer = new Buyer(orderStartedEvent.UserId,
orderStartedEvent.UserName);
}
var buyerUpdated = buyerOriginallyExisted ?
_buyerRepository.Update(buyer) :
_buyerRepository.Add(buyer);
await _buyerRepository.UnitOfWork
.SaveEntitiesAsync(cancellationToken);
}
}
}

هتای من متوجتهHandler  هنیم تتاRaise هتا راDomain Event اتدم ستتوم این استتت هته چطور این
شوند؟
قب از پاستخ دادن به این ستداا ایخداهم در ادرد استئلهای که ا لن استت در کد بدجدد بیاید با هم صتحبت
.کنیم
هتای آن اتدجته شتتتدد ااتا وته زاتانی این اتاتات بتایتدHandler  اتاتات ایافتتد بتایتدDomain Event وقتی یتک
: بیاتد؟؟ به طور مثال
 صدا زده شدد یا بعد از نخیره در دیتابی ؟Handler ،هنگام شروع ساارش
 اا باید انتظر ب اند تا ت ام اینTransaction

ها صتتدا زده شتتدد پHandler  اینTransaction ا ر قب از

Transaction ها زیاد باشتند زاان انتظارDomain Event  شتدند و ا ر تعداد اینRaise هاDomain Event
Transaction  به استئله برخدرد کندDomain Event  اریت این روش این استت که ا ر یک.افرایم اییابد

. خداهد شدRollBack اا هم
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ا ر این Handlerها بعد از  Transactionصتتدا زده شتتدند Transaction ،اا انتظر ن یااند ااا اشتتل این
استتت که ا ر هر کدام از Handlerها به استتئلهای برخدرد کنند باید به صتتدرت دستتتی این  Transactionرا
 RollBackکنیم.
دومین موضتوع Domain Eventها این استت هه ما در یک  Transactionباید Domain Eventها را
یکی یکی  Raiseهنیم یتا اینکته همته را یکجتا و در زمتان  SaveChangeبته Handlerهتایشتتان
بفرستیم؟
 Raiseکردن Domain Eventها به صتدرت تلی ،ایتداند Side Effectهایی به دنباا داشتته باشتد و تستت
 Domain Modelرا سخت کند .ااا ارساا روهی این Eventها در زاان  ،SaveChangeاین Side Effectها
را از تستت Domain Eventها جدا ایکند .بنابراین یک روش خد
Eventها را به یک لیستت اضتافه کنیم و ستپ

برای انجام این کار این استت که Domain

قب از  Commitکردن  ،Transactionاین اج دعه Domain

 Eventرا به Handlerهایشان ارساا ن اییم.
نلته!!
تصتت یم یری درادرد اینله آیا  Domain Eventرا قب یا پ از انجام  Transactionارستتاا کنید ادضتتدع
بستتیار اه ی استتت زیرا این ادضتتدع ایتداند Side Effectی را به ه ان  Transactionاضتتافه کند و یا اینله
Transactionهای دیگر را هم در یر ن اید.
بنابراین با تدجه به تصت یم یری باال بهتر استت درون هر  Domain Modelلیستتی از  Domain Eventداشتته
باشیم تا بتدانیم این  Eventها را در یلجا ات رکر کنیم.
پ

اا این لیستت  Domain Eventرا درون کالی پایه  Entityقرار ایدهیم تا در ت ام Domain Modelها

اضتافه شتدد .ستپ

در اینجا برای اضتافه شتدن ،کم شتدن و پا

شتدن لیستت Domain Eventها ،اتدهایی را هم

ایندیسیم.
هدهای هال

: Entity
;using MediatR
;using System
;using System.Collections.Generic
namespace Ordering.Domain.SeedWork
{
public abstract class Entity
{
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int _Id;
public virtual int Id
{
get
{
return _Id;
}
protected set
{
_Id = value;
}
}
public bool IsTransient()
{
return this.Id == default(Int32);
}
private List<INotification> _domainEvents;
public IReadOnlyCollection<INotification> DomainEvents =>
_domainEvents?.AsReadOnly();
public void AddDomainEvent(INotification eventItem)
{
_domainEvents = _domainEvents ?? new List<INotification>();
_domainEvents.Add(eventItem);
}
public void RemoveDomainEvent(INotification eventItem)
{
_domainEvents?.Remove(eventItem);
}
public void ClearDomainEvents()
{
_domainEvents?.Clear();
}
}
}
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 درClearDomainEvents  وRemoveDomainEvent ،AddDomainEvent ختب حتاال بتایتد از اتتدهتای
Domain  تنهتایی جتایی استتتت کته اتا بتهAggregate Rootهتایتتان استتتتاتاده کنیتدمAggregate Root

:)های ان دسترسی داریمModel
: Order
using
using
using
using
using

تغییر هدهای هال

Ordering.Domain.Events;
Ordering.Domain.SeedWork;
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;

namespace Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate
{
public class Order : Entity, IAggregateRoot
{
private DateTime _orderDate;
public Address Address { get; private set; }
public int? GetBuyerId => _buyerId;
private int? _buyerId;
public OrderStatus OrderStatus { get; private set; }
private int _orderStatusId;
private string _description;
private bool _isDraft;
private readonly List<OrderItem> _orderItems;
public IReadOnlyCollection<OrderItem> OrderItems => _orderItems;
public static Order NewDraft()
{
var order = new Order();
order._isDraft = true;
return order;
}
protected Order()
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{
_orderItems = new List<OrderItem>();
_isDraft = false;
}
public Order(string userId, string userName, Address address,
int? buyerId = null) : this()
{
_buyerId = buyerId;
_orderStatusId = OrderStatus.Submitted.Id;
_orderDate = DateTime.UtcNow;
Address = address;
AddOrderStartedDomainEvent(userId, userName);
}
private void AddOrderStartedDomainEvent(string userId, string
userName)
{
var orderStartedDomainEvent = new OrderStartedDomainEvent(this,
userId, userName);
this.AddDomainEvent(orderStartedDomainEvent);
}
public void AddOrderItem(int productId, string productName,
decimal unitPrice, decimal discount, string pictureUrl, int units
= 1)
{
var existingOrderForProduct = _orderItems.Where(o =>
o.ProductId == productId).SingleOrDefault();
if (existingOrderForProduct != null)
{
if (discount > existingOrderForProduct.GetCurrentDiscount())
{
existingOrderForProduct.SetNewDiscount(discount);
}
existingOrderForProduct.AddUnits(units);
}
else
{
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var orderItem = new OrderItem(productId,
unitPrice, discount, pictureUrl, units);
_orderItems.Add(orderItem);

productName,

}
}
public void SetBuyerId(int id)
{
_buyerId = id;
}
public void SetAwaitingValidationStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.Submitted.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.AwaitingValidation.Id;
}
}
public void SetStockConfirmedStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.AwaitingValidation.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.StockConfirmed.Id;
_description = "All the items were confirmed with available
stock.";
}
}
public void SetPaidStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.StockConfirmed.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.Paid.Id;
_description = "The payment was performed at a simulated
\"American Bank checking bank account ending on XX35071\"";
}
}
public void SetShippedStatus()
{
if (_orderStatusId != OrderStatus.Paid.Id)
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{
StatusChangeException(OrderStatus.Shipped);
}
_orderStatusId = OrderStatus.Shipped.Id;
_description = "The order was shipped.";
}
public void SetCancelledStatus()
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.Paid.Id ||
_orderStatusId == OrderStatus.Shipped.Id)
{
StatusChangeException(OrderStatus.Cancelled);
}
_orderStatusId = OrderStatus.Cancelled.Id;
_description = $"The order was cancelled.";
}
public void SetCancelledStatusWhenStockIsRejected(IEnumerable<int>
orderStockRejectedItems)
{
if (_orderStatusId == OrderStatus.AwaitingValidation.Id)
{
_orderStatusId = OrderStatus.Cancelled.Id;
var itemsStockRejectedProductNames = OrderItems
.Where(c => orderStockRejectedItems.Contains(c.ProductId))
.Select(c => c.GetOrderItemProductName());
var itemsStockRejectedDescription = string.Join(", ",
itemsStockRejectedProductNames);
_description = $"The product items don't have stock:
({itemsStockRejectedDescription}).";
}
}
private void StatusChangeException(OrderStatus orderStatusToChange)
{
throw new Exception($"Is not possible to change the order status
from {OrderStatus.Name} to {orderStatusToChange.Name}.");
}
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)(public decimal GetTotal
{
;))(return _orderItems.Sum(o => o.GetUnits() * o.GetUnitPrice
}
}
}

همانطور هه در هد باال میبینید :
• اا یک اتد  OrderStarterDomainEventداریم که وظیاهی آن اضتتافه کردن یک  Eventبه لیستتت
Domain Eventهاست.
• این اتد را در  Constructorصتتدا ایزنیم تا زاانیله یک  Orderایجاد شتتد این لیستتت برای اا ایجاد و
یک  Eventبه آن اضافه شدد.
خب تا اینجا لیستتت Domain Eventها ایجاد شتتد ااا هندز هیچ Eventی  Publishو هیچ Handlerی هم
صتتدا زده نشتتده استتت .بنابراین اا باید درون اتد  SaveChangesکالی  DbContextع لیات  Publishرا
انجام دهیم .با این کار ا ر  SaveChangesبا شتلستت روبرو شتدد  Transactionت ام تغییرات را RollBack

ایکند.
اما چطور ملیات  Publishاین Eventها را انجام دهیم؟
این کار وظیاهی آبجلت  Mediatorاستتتت .وقتی شت ت ا یک یا وند  Eventرا  PublishایکنیدMediator ،

وظیاهی  Mapکردن Handlerهای ارتب با آن  Eventرا انجام ایدهد.
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کالی

 شتتدید و ستتپOrdering.Infrastructure وارد الیهی

 پ. وارد بازی ایشتتددMediator خب حاال

. را به ریشه پروژه اضافه کنیدMediatorExtension

: MediatorExtension
using
using
using
using

هدهای هال

MediatR;
Ordering.Domain.SeedWork;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.Infrastructure
{
static class MediatorExtension
{
public static async Task DispatchDomainEventsAsync(this IMediator
mediator, OrderingContext ctx)
{
var domainEntities = ctx.ChangeTracker
.Entries<Entity>()
.Where(x => x.Entity.DomainEvents != null &&
x.Entity.DomainEvents.Any());
var domainEvents = domainEntities
.SelectMany(x => x.Entity.DomainEvents)
.ToList();
domainEntities.ToList()
.ForEach(entity => entity.Entity.ClearDomainEvents());
foreach (var domainEvent in domainEvents)
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await mediator.Publish(domainEvent);
}
}
}

ها را برعهدهHandler  بهEvent  استتت که ارستتااIMediatR  بر رویExtension Method این کالی یک
.دارد
هتتایتی کتته پتراپترتتیEntity  تت تتامChangeTracker  از طتریتپExtension Method • ابتتتتدا ایتن
. نیست و آیت ی دارد را پیدا ایکندNull  آنهاDomainEvents
 نتگتهتتداری و بتعتتدdomainEvents  آنهتتا را در یتتک اتتتغتیترDomainEvents پتراپترتتی
.ایکند
Publish  شتتتروع بهforeach اشتتتته بدد را با یک

• ستتتتپت

ها را پاEntity های ت اایDomainevents

domainEvents در پایان هم اقادیری که در اتغیر

•

.ایکند
DbContext وارد

 صتتدا برنید پSaveChanges

 را قب از عExtension Method خب حاال باید این
.شدید و تغییرات پایین را اع اا کنید

private IMediator _mediator;
public OrderingContext(DbContextOptions<OrderingContext> options, IMediator
mediator) : base(options)
{
_mediator = mediator ?? throw new ArgumentNullException(nameof(mediator));
}
public async Task<bool> SaveEntitiesAsync(CancellationToken
cancellationToken = default(CancellationToken))
{
await _mediator.DispatchDomainEventsAsync(this);
var result = await base.SaveChangesAsync(cancellationToken);
return true;
}

: OrderingContext
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage;
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using MediatR;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
using Ordering.Domain.SeedWork;
using Ordering.Infrastructure.EntityConfigurations;
using System;
using System.Data;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace Ordering.Infrastructure
{
public class OrderingContext : DbContext , IUnitOfWork
{
public const string DEFAULT_SCHEMA = "Ordering";
private IMediator _mediator;
private IDbContextTransaction _currentTransaction;
public DbSet<Order> Orders { get; set; }
public DbSet<OrderItem> OrderItems { get; set; }
public DbSet<Buyer> Buyers { get; set; }
public DbSet<OrderStatus> OrderStatus { get; set; }

public OrderingContext(DbContextOptions<OrderingContext> options) :
base(options) { }
public OrderingContext(DbContextOptions<OrderingContext> options,
IMediator mediator) : base(options)
{
_mediator = mediator ?? throw new
ArgumentNullException(nameof(mediator));
}
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
OrderEntityTypeConfiguration());
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
OrderItemEntityTypeConfiguration());
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
OrderStatusEntityTypeConfiguration());
modelBuilder.ApplyConfiguration(new
BuyerEntityTypeConfiguration());
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}
public IDbContextTransaction GetCurrentTransaction() =>
_currentTransaction;
public bool HasActiveTransaction => _currentTransaction != null;
public async Task<IDbContextTransaction> BeginTransactionAsync()
{
if (_currentTransaction != null) return null;
_currentTransaction = await
Database.BeginTransactionAsync(IsolationLevel.ReadCommitted);
return _currentTransaction;
}
public async Task CommitTransactionAsync(IDbContextTransaction
transaction)
{
if (transaction == null) throw new
ArgumentNullException(nameof(transaction));
if (transaction != _currentTransaction) throw new
InvalidOperationException($"Transaction
{transaction.TransactionId} is not current");
try
{
await SaveChangesAsync();
transaction.Commit();
}
catch
{
RollbackTransaction();
throw;
}
finally
{
if (_currentTransaction != null)
{
_currentTransaction.Dispose();
_currentTransaction = null;
}
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}
}
public void RollbackTransaction()
{
try
{
_currentTransaction?.Rollback();
}
finally
{
if (_currentTransaction != null)
{
_currentTransaction.Dispose();
_currentTransaction = null;
}
}
}

public async Task<bool> SaveEntitiesAsync(CancellationToken
cancellationToken = default(CancellationToken))
{
await _mediator.DispatchDomainEventsAsync(this);
var result = await
base.SaveChangesAsync(cancellationToken);
return true;
}
}
}

!!نلته
 وBuyerEntityTypeConfiguration  را در کالیهتایDomainEvents تدجته داشتتتتته بتاشتتتیتد کته پراپرتی
 کنیتد تتا اینIgnore  بتایتدOrderItemEntityTypeConfiguration  وOrderEntityTypeConfiguration
 پ کدهای پایین. به ستتدنی در جداوا دیتابی تبدی نشتددDbContext  کردنMigrate پراپرتی در هنگام
.را به این سه کالی اضافه ن ایید
:BuyerEntityTypeConfiguration کالی
buyerConfiguration.Ignore(b => b.DomainEvents);
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: OrderEntityTypeConfiguration کالی
orderConfiguration.Ignore(b => b.DomainEvents);

:OrderItemEntityTypeConfiguration کالی
orderItemConfiguration.Ignore(b => b.DomainEvents);

. پایین تست هنیدAPI خب برنامه را اجرا و یکبار دیگر اپلیکیشن را با
Api: https://localhost:5001/api/v1/orders/order
Verb: POST
Body:
{
"userId":"2",
"userName":"Ali.Bayat.GH@Gmail.com",
"country":"Iran",
"city":"Tehran",
"street":"Tajrish",
"zipCode":"1111111111",
"items":[
{
"productId": 1,
"productName": "KeyBoard",
"unitPrice": 150000,
"oldUnitPrice":15000,
"discount": 0.0,
"quantity": 5,
"pictureUrl": null
}
]
}
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 کتالیHandle  اتتتتد، وارد اتیشتتتددController  اولتیتن جتتایتی کتته بتعتتد ازSend از زدن دکت تته

پت

. استCreateOrderCommandHandler

 کتتتالیHandle  اتتتیرستتتتتد وارد اتتتتتتتدSaveEntitiesAsync

زاتتتانتتتیتتتلتتته بتتته خت ت

. ایشددValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandler
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و بعد از اجرا این اتد و پایان اجرای برنااه باید خروجی پایین را در  Postmanبینید.

حاال نگاهی به دیتابیس میاندازیم تا دیتای جداول پایین را ببینیم.
جدول : Buyer
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جدول : Orders

جدول : OrderItems

 Behaviorچیست؟
قب از اینله ببینیم  Behaviorویست بیایید اسئلهای را با هم بررسی کنیم.
ه انطدر که ایدانید از آنجایی که ارتباط بین اپلیلیشتن و دیتابی

 Stableنیستت ،ا لن استت دیتابی

هر از

اهی آفالین شدد و این باع شلست اپلیلیشن خداهد شد.
برای رفع این اشتتل نیازاند پیادهستتازی الانیرای به نام  Retryهستتتیم .از طرفی هم برای اجرای دستتتدرات
درون  Commandباید ع لیات  Transactionو  Rollbackرا داشتته باشتیم تا زاانی که به اشتل ارتباطی با
دیتابی

برخدردیم ت اای ع لیات  Rollbackشدند.

بنتابراین اتا بتایتد در بتدنته ت تاای اتتدهتایی کته بتا دیتتابی

در ارتبتاط هستتتتنتد یتک  try-catchبگت اریم و ستتتپ

ع لیات  Transactionرا پیادهسازی کنیم.
اما برای پیادهسازی این اابلیت  2مشکل وجود دارد:
 )1باید کدهای زیادی را در هر اتد تلرار کنیم که این باع افرونگی کد خداهد شد.
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 )2براسای اص  ،Oاتد باید برای تغییر بسته و برای تدسعه باز باشد و ا ر اا اتد را تغییر دهیم این اص را
زیرپا

اشتهایم.

پس چاره چیست؟
برای ح این اشل ایتدانیم از Behaviorهای  MediatRک ک بگیریم.
در فریم ور

 MediatRیتک ویژ ی جت ا بته نتام  Behaviorوجدد دارد کته شتتتبیته Filterهتای ASP.NET

 MVCاستتت .با استتتااده از این ویژ ی ،شتت ا ایتدانید ع لیاتی را قب و بعد از  Commandو یا  Queryاجرا
کنید.
اریت اصتلی استتااده از این قابلیت ،این استت که دیگر نیاز به تلرار کد در تک تک Commandها نیستت پ

به

راحتی ایتدان Cross Cutting Concernها را اضافه کرد.
این ویژگی با ث میشود:
 )1تا به اصت  Single Responsibility Principleپایبند باشتید ودن انطپ  Retryبه یک کالی اجرا
انتق ایشدد.
 )2باع ستتاده نگه داشتتتن Handlerها ایشتتدید زیرا در هر  Handlerبه جای ات رکر شتتدن بر روی
جرییات فنیم اث اتصاا دیتابی ) ایتدانید بر روی بیرین

فدکدی کنید.

در اینجا ایخداهم با استتتااده از Behaviorها به ش ت ا نشتتان دهم که وطدر ایتدان Handlerها را با روشتتی
بسیار ساده بهینهتر کنیم.
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کالستتت ی بته نتام

 ایجتاد کنیتد و ستتتپBehaviors  یتک فدلتدر بته نتامApplication بنتابراین در فدلتدر
. را در آن اضافه ن اییدTransactionBehavior

. را پیادهسازی کندIPipelineBehavior

این کالی باید اینترفی

: TransactionBehavior
using
using
using
using
using
using
using

هدهای هال

MediatR;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
Microsoft.Extensions.Logging;
Ordering.Infrastructure;
System;
System.Threading;
System.Threading.Tasks;

namespace Ordering.API.Application.Behaviors
{
public class TransactionBehavior<TRequest, TResponse> :
IPipelineBehavior<TRequest, TResponse>
{
private readonly ILogger<TransactionBehavior<TRequest, TResponse>>
_logger;
private readonly OrderingContext _dbContext;
public TransactionBehavior(OrderingContext dbContext,
ILogger<TransactionBehavior<TRequest, TResponse>> logger)
{
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_dbContext = dbContext ?? throw new
ArgumentException(nameof(OrderingContext));
_logger = logger ?? throw new ArgumentException(nameof(ILogger));
}
public async Task<TResponse> Handle(TRequest request, CancellationToken
cancellationToken, RequestHandlerDelegate<TResponse> next)
{
var response = default(TResponse);
var typeName = request.GetType();
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
try
{
if (_dbContext.HasActiveTransaction)
{
return await next();
}
var strategy = _dbContext.Database.CreateExecutionStrategy();
await strategy.ExecuteAsync(async () =>
{
Guid transactionId;
using (var transaction = await
_dbContext.BeginTransactionAsync())
{
response = await next();
_logger.LogInformation("----- Commit transaction
{TransactionId} for {CommandName}",
transaction.TransactionId, typeName);
await _dbContext.CommitTransactionAsync(transaction);
transactionId = transaction.TransactionId;
}
});
return response;
}
catch (Exception ex)
{
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_logger.LogError(ex, "ERROR Handling transaction for {CommandName}
({@Command})", typeName, request);
if (i >= 3)
throw;
}
}
return response;
}
}
}

:همانطور هه میبینید
. آن را پیادهسازی کرده استHandle  ارثبری و اتدIPipelineBehavior • این کالی از
 ترریپ کردیم تا با استتااده از آن بتدانیم ع لیاتOrderingContext  آن یکConstructor به

• ستپ

.های ان اضافه کنیمCommand  را بهTransaction
 یتتکASP.NET Core هتتایMiddleware  نتتیتتر هتت تتانتتنتتدHandle • در ورودی اتتتتتد
 رونتتد اجترای بتقتیتته، داریتم کتته بتتا اجترای آنnext  بتته نتتامRequestHandlerDelegate
.ها ادااه پیدا خداهد کردCommand/Query

.را تلرار کند

اتصاا به دیتابی

اشتیم که سه بار ع

for  یک حلقهHandle درون اتد

• سپ

. هندلرهای اا را صدا برندtry  داریم که در قس تtry-catch  نیاز به یکfor • درون این
 ا ر تعتداد.انجتام شتتتدد

 بتایتد ع ت وتک کردن تعتداد دفعتات تالش برای اتصتتتاا دیتتابیcatch • درون
. شددThrow  بار باشد باید اکسپشن3 دفعات بیم از

وارد کالی

 پ. اعرفی کنیمMediatR  بهDI  خدد را از طریپBehavior بعد از ندشتتن کدهای باال حاال باید
. شدید و کد پایین را به آن اضافه کنیدStartup

services.AddScoped(typeof(IPipelineBehavior<,>),
typeof(TransactionBehavior<,>));

: Startup
using
using
using
using
using
using

FluentValidation.AspNetCore;
MediatR;
Microsoft.AspNetCore.Builder;
Microsoft.AspNetCore.Hosting;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
Microsoft.Extensions.Configuration;
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using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Ordering.API.Application.Behaviors;
using Ordering.API.Infrastructure;
using Ordering.API.Application.Models;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate;
using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate;
using Ordering.Infrastructure;
using Ordering.Infrastructure.Repositories;
using System.Reflection;
namespace Ordering.API
{
public class Startup
{
public Startup(IConfiguration configuration)
{
Configuration = configuration;
}
public IConfiguration Configuration { get; }
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());
services.AddDbContext<OrderingContext>(options =>
{
options.UseSqlServer(Configuration["ConnectionString"]);
});
services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>();
services.AddScoped<IBuyerRepository, BuyerRepository>();
services.AddTransient<OrderingContextSeed>();
var connectionString = new
ConnectionString(Configuration["ConnectionString"]);
services.AddSingleton(connectionString);
services.AddScoped(typeof(IPipelineBehavior<,>),
typeof(TransactionBehavior<,>));
services.AddControllers().AddFluentValidation(cfg =>
cfg.RegisterValidatorsFromAssemblyContaining<Startup>());
}
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
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{
if (env.IsDevelopment())
{
app.UseDeveloperExceptionPage();
}
app.UseHttpsRedirection();
using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope())
{
scope.S-------erviceProvider.GetService<OrderingContextSeed>().SeedAsync().Wait
();
}
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
endpoints.MapControllers();
});
}
}
}

Behavior تست
Windows

 پ.را قطع کنیم

 دیتتتابیConnection  بتتایتتدTransactionBehavior برای تستتتتت این
. ن اییدStop  راSQL Server  را باز کنید وServices
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. بگ ارید و برنااه را اجرا کنیدBreak Point  یکTransactionBehavior  کالیHandle در اتد

سپ

. اجرا ن اییدPostman  پایین را درAPI حاال
Api: https://localhost:5001/api/v1/orders/order
Verb: POST
Body:
{
"userId":"1",
"userName":"BytSara@Gmail.com",
"country":"Iran",
"city":"Tehran",
"street":"Tohid",
"zipCode":"2222222222",
"items":[
{
"productId": 1,
"productName": "Laptop",
"unitPrice": 50000000,
"oldUnitPrice":5000000,
"discount": 0.0,
"quantity": 2,
"pictureUrl": null
}
]
}
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همانطور هه میبینید :
• بعتد از زدن دک تهی  Sendوارد اتتد  Handleکالی  TransactionBehaviorایشتتتدید و بعتد از
تالش برای اتصاا به دیتابی
• ستپ
پ

وارد  catchخداهد شد.

در  catchبررستی ایکند که عدد اتغیر  iبرر تر از  3شتده یا خیر؟ ودن عدد  iهندز  1استت
دوباره از ابتدا این اتد اجرا ایشدد.

حاال دوباره باید از اوا حلقه  Forاجرا شدد.
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جداسازی دیتابیس
در قست تهای قب در ادرد جداستازی  APIو  Domain Modelو بهینه شتدن اپلیلیشتن صتحبت کردیم .به
طور مثال:
به جای اینله اا APIهای بستتیار ستتنگین  CRUDرا تجربه کنیم بهتر استتت اپلیلیشتتن را به ستت ت Task

 Basedببریم و کنترلرها و اینترفی ها را ستتادهتر کنیم .این باع ایشتتدد تا  APIاا از انظر کاربر با ااهدمتر
شدد.
ه چنین با ح ف  Domain Modelاز Queryها ایتدانیم Queryهای بهینهتری داشتتته باشتتیم و Domain

 Modelرا فق برای پردازش Commandها ات رکر کنیم.
این دو ادرد ارایتای اوا و دوم  CQRSمیعنی  Simplicityو )Performanceبددنتد کته اتا در اپلیلیشتتتن
پیادهستتتازی کردیم .ااا باید یک ام دیگر حرکت کنیم تا به ستتتداین اریت  CQRSهم میعنی )Scalability
دست یابیم .بنابراین باید دیتابی

 Readرا از  Writeجدا ن اییم.

یک سوال؟
شتاید بپرستید فراهم هردن  Scalabilityچه مشتکلی از ما را حل میهند و چرا باید دیتابیسها را از
هم جدا هرد؟
پاسخ سوال اول:
در حاا حاضتتر اپلیلیشتتن اا درون یک ستترور قرار دارد پ

تنها به انابع یک دستتتگاه احدود شتتده و با رشتتد

اپلیلیشن باید این سرور را قدیتر کنیم و این ااجرا هرینه بر است.
از طرفی در یک برنااه سازاانی تعداد ع لیات خداندن و ندشتن با هم یلی نیست به طور مثال :
149

www.takbook.com

ه یشته ع لیات خداندن اطالعات از ندشتتن ،آپدیت و ح ف اطالعات بیشتتر درخداستت ایشتدد پ

انطقی استت

که این ع لیات را استق از هم  Scaleکنیم.
در اینجا ای تدان به جای یک ستترور خیلی قدی وند ستترور داشتتته باشتتیم تا هم هرینه ستترور پایین بیاید و هم
ع لیات اتااوت را به شیدههای اختل  Scaleکنیم .به طور مثال:
برای ع

 Readسترور را قدیتر و برای باقی ع لیات از سترورهای ضتعی تر استتااده کنیم و این ویری استت که

 Scalabilityبرای اا فراهم ایکند.
بنابراین  Scalabilityیعنی از منابع چندین سرور به طور بالقوه استفاده نمود.

پاسخ سوال دوم:
اما چرا باید دیتابیسها را جدا هنیم؟
ه انطدر که در پاستخ ستداا قبلی اتم پردازش ع لیات  Read , Writeنااتقارن استت بنابراین بهتر استت جدا
از هم  Scaleشتتدند .ااا اشتتل اینجاستتت که ا ر دیتابی
دیتابی

هر دو ع لیات یلی باشتتد اا هر بار اجبدریم ک

را  Scaleکنیم و این یک اشل برای اپلیلیشن است.
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خب تا اینجا دلی جداستازی دیتابی

را اتدجه شتدیم .اما برای جداستازی این دو دیتابیس ستواالتی وجود

دارد :
• این جداستازی باع ایشتدد تا دیتابی
ن ایید ااا به نظر ش ا دیتابی
• اطالعات این دیتابی

 Readرا بیشتتر  Scaleکنید و بتدانید آن را ستادهتر طراحی

 Readباید وه ساختاری داشته باشد؟

باید با اطالعات دیتابی

 Queryه ان ستاختار دیتابی

 Commandه گام باشد پ

در حقیقت باید دیتابی

 Commandرا داشتته باشتد ااا ه انطدر که ایدانید  Readو Write

نیازهای اتااوتی هستتتند و ه ان ستتاختار دیتابی

برای جنبه  Readاا اناستتب نیستتت .پ

چاره

چیست؟
بهترین راه حل برای طراحی دیتابیس : Read
• بهتر استت این دیتابی

یک جدوا  Denormalو  Flatداشتته باشتد که ت ام فیلدهای ادردنیاز درون

آن قرار یرد.
• سپ

با هر بار در اطالعات در دیتابی

 Commandاین جدوا نیر آپدیت شدد .با داشتن این جدوا

دیگر نیاز به Joinهای عجیب و غریب  SQLنداریم.
نتیجه گیری
بنابراین دیتابیس  Commandبا فرم نرمال ستط  3مطابقت دارد و برای  Transactionمناستب استت .در
حالی هه دیتابیس  Readباید  Denormalizedباشد تا گرفتن دادهها با همترین  Joinانجام شود.
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تدجه داشتته باشتید که هر  Design Patternدر اقاب ارایایی که ارائه ایدهد هرینههایی هم دارد که ش ا باید
قب از پیادهسازی ،با دقت آنها را در نظر بگیرید و احتاط ع

کنید .به طور مثال:

در اکثر اپلیلیشتنهای اع دلی ،با جداستازی دو ادرد قبلی  CQRSارایای زیادی به اپلیلیشتن اضتافه ایشتدد و
ونتدان هرینتهبر نیستتتت ااتا جتداستتتازی دیتتابی  ،پیچیتد ی زیتادی بته دنبتاا دارد از جملته  :ه گتامستتتازی
دیتابی  Read , Writeو حاظ  Consistencyبین آنها کار ستاده ای نیستت و در اداردی هم باع سترد ی
کاربر ایشدد .به طور مثال:
کاربر یک ستتاارش را اضتتافه ایکند و انتظار دارد بعد از در ستت اارش ،فدرا اطالعات را ببیند ااا از آنجایی که
اطالعات در دیتابی

 Commandنخیره شده و ادتی زاان نیاز است تا دیتابی

 Queryآپدیت شدد بنابراین

کتاربر فلر ایکنتد کته اطالعتات اضتتتافته نشتتتده و دوبتاره اقتدام بته در این تایتد و ه ین بتاعت

افرونگی اطالعتات

ایشدد.
البته برای این دنه ادارد راه کارهایی هم هست به طور مثال :
ای تدانید بعد از در ستاارش ،پیاای ابنی بر این که ستاارش شت ا با ادفقیت ببت شتد و به زودی ستیستتم آپدیت
ایشدد را به کاربر ن ایم دهید .این باع ایشدد افرونگی به حداق برسد.
بنابراین تا اینجا اتدجه شتدید که داشتتن دیتابی

جدا انه هرینههای نگهداری و ستاز اری اطالعات را پی دارد

و در بیشتر ادارد بهتر است جداسازی انجام نشدد اگر اینله ش ا قصد  Scaleسیستم خدد را داشته باشید.
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استراتژیهای همگام سازی دیتابیس
تا اینجا دیدیم که ا ر قصتد جداستازی دیتابی

را دارید باید ع لیات ه گامستازی آنها را هم در نظر بگیرید .اا

در اینجا ایخداهیم دو استراتژی برای پیادهسازی این ه گامسازی را بررسی کنیم :
 )1همگام ستازی با  : Stateاین استتراتژی بستیار ستاده استت .در این ه گامستازی باید در هر جدوا یک
 Flagبگت اریتد کته وظیاتهاش این استتتت کته اعالم کنتد آیتا این  Entityاز آخرین ه گتامستتتازی تتاکندن
آپدیت شده یا خیر؟ به طور مثال:
در هر  Entityیتک پراپرتی بته نتام  IsSyncRequiredاضتتتافته ایکنیتد تتا هر زاتان در جتدوا Write

تغییری صتتتدرت رفت اقدار این فیلد به  Trueتغییر کند و ستتتپ
تغییر ،آپدیت شدد .بعد از آپدیت دیتابی
با این روش کاربردی ه یشتته دیتابی

دیتابی

 Readبا تدجه به این

هم دوباره این فیلد باید  Falseشدد.
 Readبعد از تغییرات دیتابی

شد.
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در این روش یک چالش وجود دارد:
اگر یک ردیف جدول حذف شتود دیتابیس  Readمپدیت نمیشتود چون فیلد IsSyncRequired

من ردیف ،دیگر در جدول  Writeوجود ندارد در حالیکه در جدول  Readاین ردیف همچنان باای
است .بنابراین چاره چیست؟
راه ح این استئله استتااده از  SoftDeleteبه جای  HardDeleteاستت .یعنی به جای اینله ردی جدوا
را به طدر کاا از حافظته ح ف کنیم ،یک فیلتد  IsDeletedدر هر ردی ای
شتد یعنی این ردی ح ف انطقی شتده استت پ

اریم که ا ر اقتدار آن True

فیلد  IsSyncRequiredهم  Trueایشتدد و دیتابی

 Readاطلع این ح ف خداهد شد.
نکته!!
از منجاییکه مدلهای  Readو Writeبالفا تتله با هم یکی نمیشتتوند ،معموال هاربران دچار اشتتتباه
خواهند شتتد و دوباره درخواستتت  Writeرا می فرستتتند .بنابراین حتما پیغام مناستتب را به هاربر
نمایش دهید .یا اگر هاربران شما مخالف چنین رفتاری هستند پس دیتابیسها را جدا نکنید.
 )1همگامستازی با Eventها  :استتراتژی بعدی برای ه گام شتدن دیتابی ها ،استتااده از Eventهاستت.
در این ه گامستتازی هر زاان که دیتابی
دیتابی

 Writeتغییر کند یک  Eventفرستتتاده ایشتتدد و ستتپ

 Readبا استااده از اطالعات آن  ،Eventخدد را آپدیت ایکند.

مزایا و معایب این روش:
• این روش نستتبت به قبلی Scale ،خیلی خدبی دارد ودن اپلیلیشتتن Domain Eventها را یلجا
 Publishایکند و ش ا ایتدانید هر تعداد  Handlerکه ایخداهید به آن  Subscribeکنید.
• ااا این رویلرد یک ایراد اهم دارد و آن این استت که ا ر اشتللی در دیتابی
 ReBulidدیتابی
•

 Readبدجدد بیایید،

کار سادهای نیست.

و دواین اشتل اینله ا ر این Eventهارا جایی نخیره نلنید و به هر دلیلی یک Domain Event

را از دست دهید ،دیتابی ها از حالت  Syncبیرون ایآیند.
راه حت این استتتئلته ،نخیره Domain Eventهتا در دیتتابی
 Event Sourcingداشته باشید.
نکته!!
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گاهی افراد فکر میهنند هه  CQRSباید با  Event Sourcingپیاده شود در حالیکه  CQRSبه تنهایی اابل
استفاده است و گاهی استفاده از  Event Sourcingهمراه با من با ث افزودن پیچیدگی هم میشود.
معموال ستیستتمهایی هه از  Event Sourcingاستتفاده میهنند ستیستتمهای خا تی هستتند هه معموال
مواردی در منها پیش میاید هه باید Eventها را پیگیری هنند .برای مثال یک سیستم مالی.
و نکته دوم اینکه برای اجرای  CQRSنیازی به  Event Sourcingنیستت اما برای اجرای
باید  CQRSباشتتد چون

Event Sourcing

بدون جدا هردن

 ReadوWrite

Event Sourcing

همترین  scalableرا به همراه

دارد.

 Consistencyبین دیتابیسها
شتاید برای شتما هم این ستوال پیش ممده باشتد :اگر در یک  Commandبه هوئری نیاز داشتتیم باید از
دیتابیس  Readاطال ات را بگیریم یا  Write؟ برای مثال:
قب از در اشتتری نیاز استت بررستی کنیم که شتخصتی با این اشتخصتات وجدد دارد خیر؟ ا ر وجدد نداشتت در
کند در غیر این صدرت کاری انجام ندهد.
برای پاستتخ به این ستتداا باید بگدیم که شتت ا ه یشتته باید از دیتابی
دیتابی

 Readاز روی دیتابی

اطالعات از دیتابی

 Commandاطالعات را بخدانید ودن

 Writeاطالعات خدد را آپدیت ایکند و ا لن استت زاانی که نیاز به خداندن

 Readداشته باشیم ،این دیتابی

هندز آپدیت نشده باشد.

نلته!!
الزم نیستتت که ت ام تلنیکهایی که در این کتا اته شتتده را در پروژه خدد پیاده ستتازی کنید زیرا در کنار
ارایای هر دیراین پترنی یک ستری هرینههایی وجدد دارد که شت ا باید اط ئن شتدید که استتااده از این ارایا در
اقاب هرینههای آن به صرفه هست یا خیر؟
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Quiz

1. What is a command?
A. A message that informs external applications about some change.
B. A message that asks the application about something.
C. A message that tells the application to do something.

2. What is a query?
A. A message that tells the application to do something.
B. A message that asks the application about something.
C. A message that informs external applications about some change.

3. How should you name commands?
A. They should always be in the past tense.
B. They should always have a "Command" postfix.
C. They should always be in the imperative tense.
D. They should aways start with "Get".

4. How should you name queries?
A. They should always be in the imperative tense.
B. They should always be in the past tense.
C. They should always have a "Query" postfix.
D. They should aways start with "Get".

5. How can you reuse code in command handlers?
A. Dispatch a command inside the other command's hander.
B. Extract it into a domain service.
C. Nohow, you have to duplicate the code.

6. How should you model the database for reads as opposed to
the database for writes?
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A. It should have a low normal form (usually, the 1st).
B. It should always be a document database, not relational.
C. It should have a high normal form. (usually, the 3rd).

7. What is the end goal of CQRS?
A. To allow for making different choices in different situations
B. To reduce complexity, improve performance, and enable scalability
C. To introduce two models for reads and writes where, previously, there was only
one

8. What is the problem with using a unified model for reads
and writes?
A. Such a model takes too much development time to implement.
B. Such a model is unable to handle any of them well.
C. Such a model is impossible to come up with.

9. What does the word "interface" in the notion CRUD -based
interface refer to?
A. .NET interfaces
B. API and UI
C. UI
D. API

10. What is the difference between a commands in CQS and a
commands in CQRS?
A. A CQS command is a method; a CQRS command is a class.
B. A CQS command is a class; a CQRS command is a method.
C. A CQS command can be either a class or a method; a CQRS command can
only be a class.
D. A CQS command can only be a method; a CQRS command can be either a
class or a method.
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11. What is an example of an asynchronous state-driven
projection in the real world?
A. Stored procedures.
B. Indexed views.
C. Database replication.

12. Which of the SOLID principles the task-based interface
allows you to adhere to?
A. Single responsibility principle.
B. Dependency inversion principle.
C. Liskov substitution principle.
D. Open/closed principle.

13. How many layers of the Onion Architecture should a read
model implement?
A. At lest the core domain and the non-core domain layers.
B. At least the core domain layer.
C. All: the core domain, the non-core domain, and the application services layers.
D. None, the read model should be flat and provide no abstraction over the
database.

14. What is an example of a synchronous state-driven
projection in the real world?
A. Database replication.
B. Database triggers.
C. Stored procedures.
D. Indexed views.

15. When should you apply CQRS versus the Specification
pattern?
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A. In large projects where the loose coupling is more important than DRY.
B. You should always prefer CQRS over the Specification pattern.
C. You should always prefer the Specification pattern over CQRS.
D. In small projects where DRY is more important than the loose coupling.

16. Among the following choices, what is NOT an example of
applying the CQRS pattern at the data level?
A. Database replication
B. A task-based interface
C. A full-text search engine
D. Indexed views

17. What happens if a decorator modifies the code it
decorates?
A. Public interface.
B. Nothing.
C. Behavior.
D. Both behavior and public interface.

18. When should you use ASP.NET middleware over custom written decorators?
A. For ASP.NET-related concerns that are cross-cutting.
B. For any ASP.NET-related concerns.
C. For ASP.NET-related concerns that are ubiquitous and cross-cutting.

19. When should you introduce DTOs in addition to
commands?
A. Only if you need to keep the application backward-compatible.
B. Always.
C. Only if you want to adhere to the Onion Architecture.
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20. How should you implement the separation at the domain
level between commands and queries?
A. Get rid of the domain model in the queries.
B. Get rid of the domain model in the commands.
C. Introduce its own Onion with multiple layers in the queries.

21. What is the difference between scalability and
performance?
A. Scalability allows to harness resources of multiple servers.
B. Scalability allows to make the best use of the resources of a single server.
C. Scalability and performance are synonyms.

22. What is the relationship between CRUD-based interface and
CRUD-based thinking?
A. CRUD-based interface leads to CRUD-based thinking.
B. CRUD-based interface and CRUD-based thinking are unrelated.
C. CRUD-based interface is required to introduce CRUD API operations, while
CRUD-based thinking is not.
D. CRUD-based thinking leads to CRUD-based interface.

23. What is the biggest problem with CRUD-based interface?
A. An uncontrolled growth of complexity
B. A disconnect between how the domain experts view the system and how it is
implemented
C. A lack of ubiquitous language
D. Potential performance issues

24. What is an event?
A. A message that informs external applications about some change.
B. A message that asks the application about something.
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C. A message that tells the application to do something.

25. Where do commands and queries belong in the Onion
Architecture?
A. In the core domain layer.
B. In the non-core domain layer.
C. In the application services layer.

26. How should you organize command handlers and ASP.NET
controllers?
A. Either of them can handle any type of logic.
B. Command handlers should handle ASP.NET-related concerns, controllers application-related.
C. Controllers should handle ASP.NET-related concerns, command handlers application-related.
D. You should get rid of ASP.NET controllers and keep all their logic in command
handlers.

27. Why is CRUD-based interface widely spread?
A. Because it helps simplify the code base
B. Because it is a commonly accepted best practice
C. Because of the programmers' desire to unify everything

161

www.takbook.com

Answers
Answer 1: C
Answer 2: B
Answer 3: C
Answer 4: D
Answer 5: B
Answer 6: A
Answer 7: B
Answer 8: B
Answer 9: B
Answer 10: A
Answer 11: C
Answer 12: A
Answer 13: D
Answer 14: D
Answer 15: A
Answer 16: B
Answer 17: C
Answer 18: C
Answer 19: A
Answer 20: A
Answer 21: A
Answer 22: D
Answer 23: A
Answer 24: A
Answer 25: A
Answer 26: C
Answer 27: C
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