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 تقدیم به

های خود برای ی استتفاده از تمام اابلیتنویستی هه ممادهتقدیم به تمام دوستتداران برنامه
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 با تشکر

بتابتت   تادل فی از شتترهتت متدیریتت روشتتمنتد و متدیر  تامتل خوبم جنتاب ماتای مهنتد  

 هایی هه در نوشتن هتاب به من داشتند بسیار سپاسگزارم.  ها و تشویقدلگرمی
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 مقدمه

CQRS    ح    یافرارنرم  یهااز پروژه را  یاشتل  برر و  .  شتدداستتااده ای های ستازاانیپروژهکه در  پترنی استت

 .کند یا

این کار با   ییکه تدانا  یاحدود استت ودن افراد اریبست   یافرارنرم یهادر شترکت  این پترن  استتااده از اتاستاانه  

 کم هستند. اریداشته باشند بس یواقع یدر پروژه ها را یالگد

 یو ونتد اثتاا انتراع CQRS  یالگد یاکثراً  بته اعرف ااتاوجدد دارد   CQRSدر ادرد   یادیت اطالعتات ز اینترنتت در

در  را  آن هو وگدنت   د یت استتتتاتاده کن CQRS از د یت کته ورا بتا  د یت ری یا ادیت کتتا  شتتت تا  نیکننتد. در ایبستتتنتده ا

 ی ن ایید.سازادهیپ یافرارنرم یهاپروژه

دهد یا  ادیبه ش ا   یطدالن  یهاو بدون اقداه  یع لیرا به صدرت اختصر، با اثاا ها  CQRSکتا  آادزش    نیا

 .کند آورد آشنا ایای و ارایایی که برای اپلیلیشن به اراغان CQRSو ش ا را با اصدا 

و وطدر   ؟در پشتتت آن وجدد دارد  یوه اصتتدل  ؟ستتتیو  قایدق  CQRSکه    د یری یا  ادیکتا    نیبعد از اطالعه ا

 .د یاند شدآن بهره یهاتیاز ار یواقع یدر پروژه ها د یتدانیا

 پایین دانلدد کنید. Githubتدانید از اسیر پروژه این کتا  را ای

https://github.com/ZahraBayatgh/CQRSFundamentals 
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 CQSو  CQRSفصل اول : نگاهی به دیزاین پترن 
 

 منچه خواهید مموخت:

➢ CQS  چیست؟ 

➢ CQRS  چیست؟ 
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CQS چیست؟ 

براستتتای این ایده بنا   CQRSبرنیم، ودن    CQSی  ویستتتت بیایید   ری بر ایده  CQRSقب  از اینله بدانیم  

 شده است.

CQS  ایستت که تدست   ایدهBertrand Meyer  یک اتد یا باید  دید  اطرح شتد. در این ایده ایCommand 

تداند تر، یک اتد تنها ایتداند هر دوی این ع لیات را با هم انجام دهد. به طدر ستتتاده، ااا ن یQueryباشتتتد یا 

 یلی از کارهای پایین را انجام دهد:

 دهد. را تغییر می Stateیا  •

 گرداند. را برمی Queryی یک یا نتیجه •

 ااا هر دوی این ع لیات را نباید با هم داشته باشد.

 State اه  رداند، هیچو اقداری را برایاجرا   ی راQueryاط ئن شتدیم اتدی که  تدانیم  ای  Patternاین با  اا 

 ی هم ندارد.Side Effect دنه هیچیک آبجلت را تغییر نخداهد داد بنابراین 

 

باشتند در   voidدهند از ندع  آبجلت را تغییر ای  Stateباید خروجی اتدهایی که    Patternبرای استتااده از این 

 غیر این صدرت، اتد باید یک خروجی داشته باشد. 

 شدد.اتد، هدف آن اعلدم ای Signatureرود بلله با یک نگاه به با این روش نه تنها خدانایی کد باال ای

 نکته!!

هایی پیش توجه داشتته باشتید هه دنبال هردن این ا تل همیشته امکان پذیر نیستت. گاهی مواعیت

 . به طور مثال: Writeدارد و هم  Readشویم متدی بنویسیم هه هم  مل مجبور میمید هه می

www.takbook.com



12 

 

را دارد و هم باید   Stackی حذف مخرین  نصتر وارد شتده به . این متد هم وظیفهStackدر  Popمتد 

 من  نصر را برگرداند. 

 CQSن متد ا تل  ای بازگشتت داده خواهد شتد پس ایشتود و هم نتیجهبنابراین هم  ملیاتی انجام می 

 هند. را نق  می

      var stack = new Stack<string>(); 

  stack.Push("value");          //Command   

  string value = stack.Pop();   //Both query and command  

 …اما

CQRS چیست؟ 

CQRS   یکPattern  است که ایده   بسیار سادهCQS  کند. این سازی ایرا در سطح باالتری پیادهPattern   در

 Domainباید در ستطح   Writeو    Read، ع لیات اطرح شتد و براستای آن  Greg Youngتدست     2010ستاا 

Model .از هم جدا شدند 

فق   Writeکنیم کته در اتدا تقستتتیم ای Writeو  Readرا بته دو اتدا  Domain Modelبنتابراین یتک 

Command شدد و در ادا اجرا ایRead  تنهاQuery  .خداهیم داشت 
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 انتخاب مناسبی است؟ CQRSچرا 

کند. ااا تقستیم ای  Writeو    Readرا به دو ادا    Domain Modelیک   CQRSخب تا اینجا اتدجه شتدیم که  

 نیست.  Patternاط ئنا این ادضدع به خددی خدد هدف نهایی این 

  چیست؟ Patternپس هدف این 

 بپردازیم:  Patternبرای پاسخ به این سداا، بهتر است قب  از هر کاری به ارایای این 

 است.  Scalabilityاولین مزیت  (1

های ستازاانی نگاه کنید، اتدجه خداهید شتد که ع   خداندن اطالعات بیشتتر از ع لیات ا ر به اپلیلیشتن 

شتدد بنابراین اهم استت که ع لیات خداندن اطالعات نستبت به ندشتتن ایجاد، ح ف و آپدیت استتااده ای

 به طور مثال:شدد.  Scaleبیشتر 

 کنیم و برای ع لیات خداندن ده سرور در نظر بگیریم. Hostع لیات ندشتن را تنها روی یک سرور  

 
 .  است Performanceدومین مزیت  (2

شتدند باز هم   Hostهر دو ادا هم در یک سترور   را از هم جدا کنیم، حتی ا ر  Writeو    Readا ر ادا  

  به  نوان مثال:ها اع اا کرد. سازی را روی آنهای بهینهتدان تلنیکای

را از هم   Writeو    Readداشتته باشتید یا اینله دیتابی     Cacheخدد    Queryهای  APIتدانید برای  ای

ن ایید. البته تدجه داشتته باشتید این اریت با های خاص دیتابی  استتااده  جدا کنید و با این کار از ویژ ی
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Scalability   ارتباط دارد و با تدجه به تخصتتیت تعداد ستترور به ع لیاتWrite    وRead  تدان نتیجه ای

Performance .را نیر تغییر داد 

 است.  Simplicityسومین مزیت   (3

ز اتااوت هستتتند که دو نیا  Queryو    Commandباشتتد. ای  Patternاین اریت اه ترین اریت این 

تداند به شتدد و در این صتدرت ادا ن ی یرند، پیچید ی ادا بیشتتر ایوقتی هر دو در یک ادا قرار ای

 هیچلدام از این نیازها به خدبی پاسخ دهد.

تدانیم روی هر شتتتدد و ایکنیتد پیچیتد ی کتد کم ایرا از هم جتدا ای  Writeو  Readزاتانیلته ع لیتات 

 کار کنیم کدام به طدر استق 

 نتیجه  یری

 CQRS   اصتتSingle Responsibility Principle  کند. در این را در ستتطح اپلیلیشتتن اع اا ایPattern 

 دهند. ش ا دو ادا دارید که هر کدام تنها یک کار را انجام ای

CQRS تدانیم ستتتطدح اختلای از هتای اختل  بهینته خداهتد کرد و اتا ایتصتتت ی تات اتا را برای ادقعیتت

Consistency  تدانیم دیتابی   داشتته باشتیم. عالوه بر این ارایا، اا ایCommand  و Query را نیر جدا کنیم

شتدد تا بتدانیم برای ع لی اث  خداندن اطالعات که نیاز به واکشتی اطالعات با سترعت که این جداستازی باع  ای

 استااده کنیم. ElasticSearchباال دارد، از دیتابیسی اث  

 

 نلته!!

Consistency  هایی که در  های تدزیع شده، دادهیعنی در ستیستتمNode های اختل  هستند باید یلسان باشند

 شدند ه گی یک دیتا را ببینند.ها اتص  ایNodeهایی که به این تا کالینت

 های سنتی چیست؟مشکل اپلیکیشن

های ستنتی چیستت هه باید از الگوی مشتکل اپلیکیشتند که:  شتاید این ستداا در نهن شت ا پیم آاده باشت 

CQRS استفاده هنیم؟   

 چیست؟ CRUDهای سنتی بیایید ببینیم که قب  از بررسی اشل  اپلیلیشن

CRUD گوید:تفکری است هه می 

 باشد.  Create, Read, Update, Delete ملیات یک شی باید یکی از  ملیات  (1
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 از یک مدل مشترک استفاده هنیم. ما برای تمامی  ملیات باید  (2

 همراه است.  Anemic Domain Modelو معموال این تفکر با  (3

 نلته!!

Anemic Domain Model شدد که :به ادلی  اته ای 

 داشته باشد. Propertyفق   (1

 هیچ ع لیات یا اعتبارسنجی درون آن انجام نشدد. (2

اید ااا شتاید تا حاال اتدجه نشتده باشتید که خیلی کار کرده  CRUD Basedهای ان اطئنم که شت ا با اپلیلیشتن

 این روش اشلالتی با خدد به ه راه دارد.

 اما مشکل چیست؟  

 است.  Scalabilityاولین مشکل  •

تدانیم قست تی از اا یلی استت پ  ن ی  Writeو    Read  ادا  CRUD Basedهای ودن در اپلیلیشتن

 یم.کن Scaleاپلیلیشن را به طدر جدا انه 

 است.  Performanceدومین مشکل  •

کنیم کته این برای از یتک اتدا استتتتاتاده ای Writeو  Readهتا، اتا برای ع لیتات در این اپلیلیشتتتن

 Performanceکند ااا در اپلیلیشتن پیچیده این روش  به خدبی کار ای  CRUD Basedهای  ستیستتم

 طور مثال:بهخدبی ندارد. 

طالعات یلی نیستتتت و ا ر از یک ادا استتتتاتاده کنیم باع  افت ا  Writeو    Readاع دال حجم کاری

Performance .خداهد شد 

 سومین مشکل پیچیدگی است.  •

های اختلای وجدد دارد که هر کدام خروجی خددشان را دارند که این خروجی Queryدر یک اپلیلیشن 

 . به  نوان مثال:یلی نیست Writeبا ادا 

 یلی نیست. Writeآید با ادا ند جدوا بدست ایشدن و Joinفیلدهای کدئریی که از 
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ای برای ورود اطالعات اپلیلیشتن داشتته باشتید ااا از طرف دیگر ا لن استت اعتبارستنجی و انطپ پیچیده

 هنگام خداندن اطالعات نیازی به این پیچید ی نداریم.

 نلته!!

کنید که پر از فیلدهایی هستتند که در هایی استتااده ایDTOاین استت که از  CRUDهای تالر  یلی از نشتانه 

 باشند.درصد ادارد بال استااده ای 100

 شدند و در سایر ادارد کاربردی ندارند.این فیلدها فق  در سناریدهای خاص استااده ای 

 های سنتی چیست؟اما مشکل اپلیکیشن

دهند و ها را تغییر ایندیستتان دادهبرنااهنرم افرار این استتت که  دانید، یلی از اشتتلالت تدستتعهه انطدر که ای

 آیند.ه یشه اشلالت در تغییرات بدجدد ای

یا اصتطالحا   Create, Read, Update, Deleteکلیه ع لیات در یک اپلیلیشتن ستنتی در یلی از وهار دستته   

CRUD   ادیم استتااده از  یرند که این کار از نظر فنی درستت استت ااا ه انطدر که باالتر هم تدضتیح دقرار ای

 آن ایده خدبی نیست.

 CRUD Based گذارد چون:بودن تاثیر بدی رو سیستم می 

 کند. نگهداری پروژه را سخت ای •

 کاربران از اپلیلیشن اا تجربه خدبی نخداهند داشت. •

 مشکل اساسی دارند: 3های سنتی به طور خال ه اپلیکیشن

 رشد بی رویه پیچیدگی:  (1

هستتتند و بیشتتتر اتدهایشتتان وندین ع لیات را با هم انجام   CURD Basedال  ها اع داین اپلیلیشتتن

شتتتدد و ن ی دهند به ه ین دلی  وقتی تغییری در کدهای پروژه ایجاد کنید، اپلیلیشتتتن پر از بای ایای

تدانید به ادقع پروژه را تحدی  دهید. این استئله خیلی زودتر از آنچه که فلر کنید بر ستر شت ا خداهد آاد 

 تی ا ر برنااه ش ا خیلی خیلی هم ساده باشد. ح

 نویس متفاوت است:مشتری با نگاه برنامهمشکل دوم این است هه نگاه  (2

کند و ا ر هم صتحبت کند بخاطر این استت که شت ا به او این صتحبت ن ی CRUDاشتتری با اصتطالحات 

  :برای مثالاید. اصطالحات را آادزش داده
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نام کند. اط ئنا او به خداهد شت ا را ببتاید و ادیر ادستسته ایآادزشتی شتدهفرض کنید وارد یک ادستسته  

اعنی استت. او به کنم ودن این کل ه برای شت ا بی  Create دید که ان باید شت ا را در ستیستتم شت ا ن ی

 نام کنم.  دید که ش ا را باید ببتش ا ای

ندی  و هم پاروه استتتت که هم برنااهبهترین روش برای رفع این اشتتتل ، وجدد یک زبان اشتتتتر  و یل

استتت   Domain Driven Designاشتتتری بتدانند با آن صتتحبت کنند. به این زبان که یلی از اصتتدا 

  دیند.ای Ubiquitous Languageاصطالحا 

در صتدرتیله از این زبان اشتتر  استتااده نلنید با رشتد پیچید ی و استائ  اربدط به نگهداری کد اداجه 

های اشتتری را زیرا بین کد شت ا و زبان اشتتری ستاز اری وجدد ندارد و شت ا اجبدرید صتحبت خداهید شتد 

 شدد ادضدع را درست در  نلرده و دقت کار پایین بیاید.ترج ه کنید. این باع  ای

هتای خود هم از من APIبتا این زبتان مشتتترک نته تنهتا بتایتد  تتلبتت هنیتد بلکته بتایتد در هتدهتا و 

 استفاده هنید. 

 هند؟این زبان مشترک چطور  ملیات را تو یف میاما 

نااگ اری شتتدد یک پروم قرار  CRUDی که با یلی از ع لیات APIبه یاد داشتتته باشتتید که عندان هر   

میا فقط همین  ی خدد را با این اصتطالحات نااگ اری کنید، از خدد بپرستید APIاستت و هر اه خداستتید 

تدانید در  با این کار، شتت ا ای  ت یا نام دیگری هم وجود دارد؟گذاشت  APIتوان برای این  نام را می

 کنید به دست آورید. ع یقی در ادرد ادضدعی که روی آن کار ای

ی تنها راه پیدا کردن این اصتتطالحات، پرستتیدن زیاد از اشتتتری استتت تا بتدانید اثال به جای  اتن کل ه 

Create کل ه ،Register .را به کار ببرید 

 

 نلته!!
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 دید ای  OOP یرد. در  نشتتات ای  Object Oriented Programmingاز  CRUDجالب استتت بدانید تالر  

ندیستان دوستت دارند ه ه ویر را یلی کنند، این تالر و این ستیستتم را ه ه ویر یک شتی استت و ودن برنااه

یک هدف کااالً تعری  شتده   ها دارایAPIی  کنند این ستیستتم جایی استت که ه هبینند و احستای ایت یر ای

 هستند. ااا یادتان باشد:

 ، اصطالحات اناسب را کش  و تالر خدد را بر این اسای تنظیم ن ایید.تنها باید با اشتری صحبت کنید 

 

 ی هاربری از اپلیکیشن است: اما مشکل سوم مسیب رساندن به تجربه

  ارد. هم تابیر ای UIد، این ادضتدع روی  شتدختم ن ی  Backendفق  به کدهای ست ت   CRUDاشتل  تالر  

  به طور مثال:

تر هم دارد. ش ا پیچیده  UIکند نیاز به طراحی یک  که وندین کار را با هم آپدیت ای  Updateاط ئنا یک اتد  

 شدند.را اتدجه ای UIندیسید ااا کاربران به سختی این این اتد آپدیت را ای CRUDبا تالر 

هتای ی قستتت تتتداننتد بته ه تهافرار هم ن یهتا کتار بتا نرم، کتاربران حتی پ  از اتدتهتای پیچیتدهدر ستتتیستتتتم

 تداند کاربران را قدم به قدم راهن ایی کند.سیستم پیچیده است و ن ی UIشدند ودن اپلیلیشن اسل  

 نلته!!

ست یا اینله در ه یشه هم بد نیست بعضی اداقع که اپلیلیشن زیاد پیچیده نی CRUDتدجه داشتته باشید تالر  

 خداهید آن را نگهداری یا تدسعه دهید این رویلرد خد  است.آینده ن ی

Task Based Interface چیست؟ 

 حل این مشکالت چیست؟راه پیچیده است و اشلالتی هم دارد ااا  CRUDاا فه یدیم که رویلرد 

 دهد. می Task Based Interfaceپاسخ این سوال را رویکرد 

های برنااه باشتتتد. در این رویلرد باید کارهایی که قرار استتتت با آبجلتای CRUDعل  رویلرد  این رویلر بر 

 انجام شدد را :

 شناسایی،  (1
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 تر شکسته، سپس به چند هار هوچک (2

 سازی شود. و در نهایت این هارهای هوچک پیاده  (3

باشتتند بنابراین اا کار ایودن در این رویلرد اتدهای برری و پیچیده شتتلستتته و هر کدام استتئدا انجام یک 

 پایبند باشیم. Single Responsibility Principleتر بندیسیم و به اص  تدانیم اتدها را سادهای

 نتیجه  یری:

نندیستیم پ  در نتیجه به   برریشتدد تا اا اتدهای  باع  ای  Task Base Interfaceندیستی به ستبک برنااه

تنها یک  Taskستازی ن اییم. از ه ه اه تر ودن هر  افرار را بهتر پیادهبرستیم و نرمتری  های دقیپ و ستادهح راه

 تدانیم اپلیلیشن خدد را تدسعه دهیم. دهد بنابرین اا به ساد ی ایکار را انجام ای

 

 نلته!!
استتااده   CQRSتداند در کنار نیستت ااا ای CQRSنیاز پیم  Task Based Interfaceتدجه داشتته باشتید 

 شدد.

 

 CQRSانواع پیام در 

خداهد کند کالینت وه کاری ایاپلیلیشتن از یک ستری پیام تشتلی  شتده که اشتخت ای CQRSدر ستیستتم 

 شدند:هستند به سه دسته تقسیم ای Domain Modelها که ه گی بخشی از انجام دهد. به طدر کلی این پیام

1) Command : Command دهد.انجام یک کار را ای پیاای است که به اپلیلیشن دستدر 

2) Query  :Query خداهد ویری را ن ایم دهد.پیاای است که از اپلیلیشن ای 

3) Event   :Event   پیاای استتت که اپلیلیشتتن اا برخی تغییرات رد داده شتتده را با استتتااده از آن به

 دهد.های اختل  اطالع ایقس ت
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 نتیجه  یری

فرستتد و برای پرستید یک ستداا ای  Commandبه طدر کلی کالینت برای انجام یک ع لیات در ستیستتم، یک  

تداند با ای  Eventاپلیلیشتن با یک   Commandکند. از طرف دیگر بعد از اجرای  را درخداستت ایQuery یک  

 .های بیرونی ارتباط برقرار کند و تغییرات درون برنااه را اطالع دهد اپلیلیشن

 
 ها را نامگذاری هنیم؟اما چطور باید این پیامتا اینجا تااوت این سه پیام را اتدجه شدیم 

 را بدانیم. Commandو  Eventقب  از نااگ اری باید تااوت 

 چیست؟ Eventو  Commandتفاوت بین 

1) Command   کتاری استتتت کته بتاعت  ایجتاد یتک تغییر درDomain Model شتتتدد و ایEvent 

 ی ه ان تغییر است.نتیجه

2) Command فرستد در حالیله را کاربر ایEvent .تدس  اپلیلیشن فرستاده خداهد شد 

دهد و ستترور با تدجه به شتترای  کالینت به ستترور  دستتتدر انجام یک کار را ای  Commandدر   (3

  به طور مثال:تداند آن را انجام یا رد کند. ای
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ش را به دلی  نااعتبر بددن احصتدا رد کند. ااا اپلیلیشتن تداند درخداستت ببت ستاارستیستتم ای

کتاری استتتت کته قبال انجتام شتتتده و فق  جنبته  Eventرا رد کنتد زیرا  Eventتدانتد یتک ن ی

 تدانید اتااقی که قبال افتاده را تغییر دهید.رسانی دارد. پ  ش ا ن یاطالع

ا بستیار مهم استت و باید به درستتی انجام  هگیریم نامگذاری این پیامبا این سته مقایسته نتیجه می 

 های نامگذاری را بررسی هنیم:شود. پس بیایید با هم دستورالعمل

ه یشه بایتد دستتدری باشتد زیترا ایتن کتالی ه یشته دستتدر انجتام یتک کتار را  Commandنام  (1

 به طور مثال: دهد.به اپلیلیشن ای

 CreateOrderCommand هد.دکه دستدر ایجاد ساارش را ای 

از اپلیلیشتن درخداستت ن تتایم  Queryشتدد وتدن شتروع اتتی Getاع تدال بتا کل ته  Queryنتام  (2

بتته اناستتب نیستتت.  Getای غیتتر از کنتتد و بتته نظتتر اتتن   اشتتتن کل تتهبرختتی اطالعتتات را اتتی

  نوان مثال:

 GetOrderByIdQuery  که ن ایم یک ساارش را براسایId کند.آن درخداست ای 

ه یشه باید طدری   اشتته شتدد کته اشتاره بته کتاری باشتد کته در   شتته انجتام  Eventو ااا نام  (3

 برای مثال:شده. 

 OrderStartedDomainEvent  .که اشاره به این دارد که ساارشی شروع شده است 

، Command تت اری ایتتن ستته پیتتام بهتتتر استتت از پستتدندهای و در پایتتان بایتتد بگتتدیم کتته در نتتام (4

Query  وEvent  استتتااده 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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ی و ایجاد الیه Orderingفصل دوم : استارت اپلیکیشن 
Domain 

 

 منچه خواهید مموخت:

 های اپلیکیشنساختار الیه ➢

 Domainایجاد الیه  ➢

 اپلیکیشن SeedWrokایجاد  ➢

 هاDomain Modelافزودن  ➢
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 های اپلیکیشنساختار الیه

 بندی چیست؟  الیهقب  از ندشتن هر دنه کدی ابتدا باید بدانیم 

هتا، شتتتلنیم. در حقیقتت الیتهواحتدهتای کدولتر ایبنتدی راهی استتتت کته اتا یتک اپلیلیشتتتن پیچیتده را بته الیته

 Singleو حاظ   Abstractionی اا هستتند که برای اشتخت کردن ستطدح اختل   های ع ددی برنااهپارتیشتن

Responsibility Principle شدند.استااده ای 

  ور مثال :به طدهد یلی باشد. ندی  با کاری که انجام ایبندی این است که اهارت برنااههدف الیه 

 نشدد.  Frontاجبدر به انجام کارهای  Backendندی  برنااه

 شد:ی زیر تشلی  ایقبال یک اع اری سه الیه وجدد داشت که از سه الیه

1) User Interface Layer  :.که ن ایانگر اینترفی  اپلیلیشن بدد 

2) Business Layer  :.که شاا  انطپ بیرینسی اا بدد 

3) Data Access Layer : که شاا  انطپRead   و Write.دیتابی  بدد 

پیچیده نیستت. عالوه   Domain Modelاستت و جدابگدی یک   CRUDاین اع اری فق  اناستب یک اپلیلیشتن 

وجدد دارد. این استتئله   Applicationی  با الیه  Domainی   یری الیهابهااات زیادی در ادرد اح  قرار بر این،

 شد. Domain Drivenی اع اری وهار الیهباع  به وجدد آادن یک 

 چهار الیه دارد : Domain Drivenمعماری  

1) Presentation Layer  : که ن ایانگرUser Interface .اپلیلیشن است 

2) Application Layer  :  که شااUse Caseباشد.ها و کدهای اجرایی اپلیلیشن ای 

3) Domain Layer  :  که شااDomain Logic .است 

4) Infrastructure Layer  :باشد.این الیه شاا  کدهای زیرساختی و کدهای ارتباط با دیتابی  ای 

سازی کنیم. آن را پیاده  CQRSخداهیم با استااده از الگدی  است که ای  Orderingاثاا این کتا  یک سیستم 

را ح ف کردیم و ت رکر   Presentation Layerکاری نداریم یعنی    UIالیه استتت ااا اا با   4اع اری این اثاا  

   اشتیم. Backendاصلی این اپلیلیشن را بر روی 
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 دارد : Infrastructureو  API, Domainی این اپلیکیشن نیاز به سه الیه

 های ااستت و استئدا ادیریت اااهیم بیرینستیDomain Modelاین الیه شتاا   : Domainی  الیه •

 وابستگی ندارد.ای باشد. این الیه به هیچ الیهای

هتای اتا قرار  رفتته تدستتت  این الیته در Domain Entityهتایی کته در داده : Infrastructureی الیته •

وابستتتته استتتت و باید ت ام زیر   Domain Modelشتتتدد بنابراین این الیه به الیه  دیتابی  نخیره ای

 یم.سازی کنافرار را در آن پیادهای و تلندلدژی احدر نرمهای دادهساخت

کنتد و کالینتت از طریپ این الیته بتا ستتتازی ایرا اتدیریتت و پیتاده افرارنرم این الیته انطپ : APIی الیته •

 ی باال وابسته است.کند. این الیه به دو الیهاپلیلیشن ارتباط برقرار ای

 بیایید شروع هنیم...

 Domainایجاد الیه 

 : افزاری از دو بخش ا لی ایجاد شده استیک سیستم نرم

1) Application Logic  :افرار استتتت کته بته این قستتت تت بخشتتتی از نرمUse-Case هتایی کته بتایتد

 سازی شدند وابسته است.پیاده

2) Domain Logic  :و کتااال از جرئیتات فنی  بدده این بخم شتتتتاات  ااتاهیم و قدانین بیرینستتتی

 .باشد ای جدا

 Domainم و قدانین بیرینستی استت بنابرایناااهی  Domain Layerی اصتلی  ه انطدر که باالتر  اتیم وظیاه

Logic  یافرار باید در الیهدر طراحی یک نرمDomain   یرد.قرار  

شتود پس باید من را به بهترین نلوه طراحی افزارهای تجاری شتناخته میاین الیه به  نوان الب نرم 

 هنیم. 

www.takbook.com



25 

 

 بیایید با هم این الیه را طراحی هنیم. 

• Visual Studio 2019  را باز، سپس بر رویCreate New Project  .هلیک نمایید 

 

 هنید.  Nextرا انتخاب و بر روی  Class Library (.NET Core)حاال در هادر باز شده  •
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 Ordering.Domain و نتام پروهه را  CQRSFundamentalsرا  Solutionدر هتادر بعتدی نتام  •

 هلیک هنید.  Createسپس بر روی  بگذارید و

 

 شما با موفقیت ایجاد شد.  APIتبریک! پروهه 

 اپلیکیشن SeedWrokایجاد 

هاستتت بنابراین باید تعدادی کالی پایه داشتتته Class Domainاولین  ام این پروژه ح ف کدهای تلراری در  

 کدهای اضافه نداشته باشند.  Copy/Pasteها، نیاز به بری از آنهای اا با ارثEntityباشیم تا 

 ، Entity،Enumerationهتتای ایجتتاد و ستتتپ  کالی  SeedWorkینجتتا اتتا فدلتتدری بتته نتتام پ  در ا

ValueObject    و اینترفیIUnitOfWork  وIAggregateRoot کنیم.را در آن اضافه ای 
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 : Entityهدهای هال  

استتت پ  باید یک کالی پایه وجدد داشتتته باشتتد که بتدانید کدهای   Entityیک اپلیلیشتتن شتتاا  تعدادی  

ه ان کالستتی استتت که   Entityشتتدد را در یک کالی ج ع کنید. کالی  تلرار ای  Entityاشتتترکی که در هر 

 دارد.ها را در خدد نگه ایDomain Entityکدهای تلراری اشتر  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 اینترفیس هدهای 

 ااست. Domainهای AggregateRootاین اینترفی  جهت اشخت کردن 

Aggregate   چیست؟ 
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Agregregate    یکPattern   استت که وندینEntity   ارتب  به هم را در یکEntity  کند و هدف آن ج ع ای

 به  نوان مثال :باشد. ای Domain Modelهای Invariantحاظ 

 Order ،OrderItem  وAddress رتب  هستند بنابراین باید در یک به هم اAgregregate .باشند 

AggregateRoot  چیست؟ 

های داخلی، های بیرونی برای استتتااده از این کالی داشتتته باشتتد تا کالی   Rootباید یک    Agregregateهر  

این ستتته کالی در نظر   AggregateRootرا بته عندان  Orderفق  بتا آن در ارتبتاط بتاشتتتنتد پ  اتا در اینجتا 

  یریم. ای

 هند؟ چه مشکلی از ما را حل می Patternاما این 

در وضتتعیت درستتت قرار   Entityشتتدد ه یشتته دارد که باع  ای  Invariantتعدادی    Aggregateهر   (1

  یرد.

کنیم. پ یر ایآن االان  Rootها را احدود و تنها با Entity، دستترستی به  Patternاا با این ه چنین   (2

ستیستتم در وضتعیت   Stateشتلستته نشتدد و    Agregregateهای درون  Invariantشتدد تا  این باع  ای

Invalid  .به  نوان مثال:قرار نگیرد 

 Orderدهیم و اتا تنهتا درون ی ببتت نشتتتده را ن یOrderی کته هندز برای آن OrderItemاجتازه در   

 تر شدد.شدد تا نگهداری اپلیلیشن سادههای آن را ببت کنیم. این کار باع  ایItemتدانیم ای

 به طور مثال:ها ه یشه باید یلپاروه باشند. : این یعنی، داده Consistencyحاظ  (3

 زده نشدد. Itemدارد ی که وجدد نOrderبرای      

را با یک اینترفی  عالات   Agregregateهای  شدید باید کالی   Patternخب حاال که اتدجه ارایای این  

 برنیم.

namespace Ordering.Domain.SeedWork 

{ 

    public interface IAggregateRoot { } 

}  
 : IUnitOfWorkهدهای اینترفیس 

Unit of Work  پترنی استتتت کته اع دال بتاRepository Pattern ی شتتتدد. این دو پترن الیته استتتتاتاده ای

Infrastructure های کنند و باع  جداسازی این الیه از الیهرا کپسدله ایDomain Model  وAPI شدند.ای 
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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)); 

    } 

} 

 : Enumerationهدهای هال  

Enumeration    یکWrapper    بر روی ندعInteger  تدانید اقادیر کاربر را احدود استت که با استتااده از آن ای

 تداند اقادیر پایین را بپ یرد:ایکنید. برای اثاا کاربر فق  

• 1= Submitted 
• 2= Awaiting 
• 3= Validation 
• 4= Paid 
• 5= Shipped 
• 6= Cancelled 

 کند با این تااوت که :ع   ای Enumه انند  Patternاین 

ها را به صتدرت دستتی به کد خدد اضتافه ن ایید، که بعضتی اعتبارستنجیکنید باید استتااده ای  Enumزاانیله از  

های فرزند کپستتدله شتتدد. ااا این پترن قابلیت اعتبارستتنجی را در کالی ای  Smell  Codeاین کار باع  ایجاد  

 کند.ای

using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using 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); 

    } 

 

} 

 : ValueObjectهدهای هال  

هایی هم ها الراایستتت ااا با این حاا در ستتیستتتم آبجلتEntityبرای    Idه انطدر که باالتر  اته شتتد 

هستتتتنتد یعنی نبتایتد در طدا ع ر آبجلتت تغییر Immutable نتدارنتد و  Identityوجدد دارنتد کته نیتاز بته  

 کنند.

 Entityشتدند بنابراین ا ر دو آبجلت از ندع  شتناخته ایهایشتان  Propertyها تدست  اقادیر  این آبجلت 

ها ا ر دو آبجلت ت ام Value Objectیلستان باشتند این دو آبجلت با هم برابر هستتند ااا در    Idدارای  

  برای مثال:هایشان با هم یلسان باشند این دو آبجلت با هم برابر هستند. Propertyاقادیر 
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Address تدانتد در قتالتب یتک ایValue Object  طراحی شتتتدد ودن هیچگتاه دو آدری بتا هم یلی

 ها با هم یلی باشند.های آننیست اگر اینله ت ام اشخصه

 
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; 

        } 

    } 

 

} 

 Domain Modelافزودن 

 دو ا طالح رایج وجود دارد : Domainدر طراحی 

1) Anemic Domain Model :  اینDomain Model  بر رویState هتا ت رکر کرده و آبجلتت

تدان شتدد پ  ایطراحی ای  Behaviorاستت. در حقیقت این ادا بدون    Propertyشتاا  تعدادی  

دهد. را ارائه ن ی  Domain Model را نیستتت و ارایایی واقعی یک  که این ادا طراحی، شتتی ات  

 است.  CRUDاین ادا اناسب برای یک اپلیلیشن ساده 

2) Rich Domain Model :  برعل  اتدا بتاال این اتدا بر رویBehavior هتا وBusiness Logic 

ها، اتغیرها و قدانینی را ای، اعتبارستنجیاج دعهتداند هنگام دستتیابی به هر  ت رکر دارد بنابراین ای

را ارائته  Domain Model را استتتت و ارایتایی واقعی یتک اع تاا کنیتد. این اتدا یتک طراحی شتتتی

 تر را دارید حت ا از این ادا استااده کنید.دهد. ا ر قصد ایجاد یک اپلیلیشن پیچیدهای

انتختا   Model Rich Domainطراحی کنیم  CQRSخداهیم یتک ستتتیستتتتم بنتابراین از آنجتایی کته اتا ای

 تری است.اناسب

 AggregatesModelهای اپلیلیشتن استت بنابراین یک فدلدر به نام  Domain Modelایجاد    خب ادم بعدی 

اضتتتافته   BuyerAggregateو   OrderAggregateهتای ایجتاد و ستتتپ  درون این فدلتدر دو فدلتدر دیگر بتا نتام

 ن ایید.

 خداهم وند اصطالح را تدضیح دهم :های درون این فدلدرها، ایالی قب  از ایجاد ک

1) Aggregate :    ه انطدر که باالتر اشتاره کردمAggregate    به اج دعه ای ازEntity های ارتب   اته

  .شدند ج ع ای Entityشدد که جهت کنترا تغییرات، درون یک ای
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باشتتد و هدف ای  Aggregateهای Entityدارد که یلی از  Aggregate Rootیک Aggregate هر

ی ورودی برای آپدیت نقطه  Entityاستتت. این Aggregate درون    Consistencyاصتتلی آن ضتت انت 

Aggregate تدانند به آن دسترسی داشته باشند.بیرونی ای باشد و تنها شیء است که اشیاءای 

 

: Entity  Entity  شتدد کهبه اشتیایی  اته ای  Id  باشتند.داشتته Entity   یک کالی استت که تعدادیProperty 

باشتتند بنابراین باید با دقت شتتناستتایی و ها ای Entityدارد و از آنجاییله پایه و استتای یک ادا،  Behaviorو  

 طراحی شدند.

 
2) Repository Pattern :Repository    واستطی بینDomain  یو الیهData Access   استت یا به

کند و ی ارتباطات با دیتابی  را کپستتدله ایپترنی استتت که ه ه  Repository:  تدان  اتعبارتی ای

 شدد :باع  ای
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 ها متمرهز شود. دسترسی به داده  •

 تر شود. نگهداری هد ساده   •

 جدا شود.  Domain Modelدسترسی به دیتابیس از   •

 ستتازینترفی  و پیاده، ایSeparated Interface Patternستتازی این پترن، اا براستتای اصتت   برای پیاده

Repository  سازی نشدد.کنیم تا کالینت وابسته پیادهرا از هم جدا ای 

وابستتگی استتقیم داشتته   Domain Modelهای تعری  شتده در  تنها باید به نیازاندی  APIی  و از آنجاییله الیه

را در   Repositoryشتدد بنابراین اا اینترفی   Infrastructureی  باشتد و نباید به طدر استتقیم وابستته به الیه

Domain ی سازی آن را به الیهو پیادهInfrastructure به  نوان مثال :کنیم. احدا ای  

را بتته الیتته  OrderRepositoryکتنتیتم و تتعتریت  اتی  Domainرا در الیتته IOrderRepositoryایتنتتترفتیت  

Infrastructure سپاریم.ای 

 های موردنظر را ایجاد هنیم :خب حاال بیایید هال 

 :های پایین استشاا  کالی  OrderAggregateفدلدر 

  Orderبه نام  AggregateRootیک  •

 OrderItemبه نام  Entityیک  •

 Addressبه نام  ValueObjectیک  •

  OrderStatusبه نام  Enumerationیک  •

 IOrderRepositoryیک اینترفیس به نام  •

 های پایین است:اا شاا  کالی  BuyerAggregateفدلدر 

  Buyerبه نام  AggregateRootیک  •

 IBuyerRepositoryیک اینترفیس به نام  •
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 : Addressهدهای هال  

Value Object هتا یلی از اه ترین ابرارهتایی هستتتتنتد کته در ستتتاختن یتکRich Domain Model  بتا

Encapsulation کنند. باال به ش ا ک ک ای 

داشتته باشتیم که   Value Objectا لن استت اا تعدادی    Aggregateه انطدر که باالتر  اته شتد درون یک 

استت که   Value Objectیک    Addressستیستتم   داشتته باشتند. در این  Idها نباید براستای تعری ، این آبجلت

 هم ندارد. Idو... را در خدد نگه ای دارد و  Country/Region, Street, Cityاطالعات 

ی استتت که درون آن Entityها وابستتته به  این استتت که طدا ع ر آن  Value Objectهای اهم یلی از ویژ ی 

های ادجدد Entityزند ی کنند و ه یشته باید اتعلپ به یلی از   تدانند به تنهاییها ن یقرار  رفته و در اصت  آن

 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 override IEnumerable<object> GetAtomicValues() 
        { 

            yield return Street; 

            yield return City; 

            yield return Country; 

            yield return ZipCode; 

        } 

    } 

 

} 

 : OrderStatusهدهای هال  

 دهد.را ای 6تا  1ساارش اجازه ورود اعداد کند و برای وضعیت ع   ای Enumاین 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) 

        { 

        } 

 

    } 

 : OrderItemهدهای هال  

این کالی جهت نخیره اطالعات اقالم ستاارش تعری  شتده استت. ه انطدر که باالتر  اته شتد این کالی باید از 

هتای اربدط بتایتد از طریپ اتتدهتای درون خددش ادرد استتتتاتاده قرار  یرد ااتا بیرین  Orderطریپ کالی 

 شدد.سازی پیاده

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) 

        { 

www.takbook.com



42 

 

            if (units < 0) 

            { 

                throw new Exception("Invalid units"); 

            } 

 

            _units += units; 

        } 

    } 

 

} 

 نلته!!

به طدر   اع اا کردیم.  Domainبا تعری  برخی اتدها در این کالی قابلیت کنترا و اعتبارستتنجی فیلدها را در  

 اثاا: 

شتدد تا عدد زیر صتار قب  از اع اا تخای  جدید باید ابلغ تخای  اعتبارستنجی   SetNewDiscountدر اتد  

 نباشد. 

 : Order هدهای هال 

تنها از طریپ Address, OrderStatus, OrderItem های  ه آبجلتاست ک  AggregateRootاین کالی یک  

 آن  قاب  دسترسی هستند.

using Ordering.Domain.SeedWork; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using 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 یا   Privateتدانید از فیلد قاب  دستتترستتی نباشتتد ای  Entityخداهید پراپرتی در خار  از  ا ر ای

 ن ایید. به طدر اثاا: Privateرا  Setterاینله سطح دسترسی 

 بینید:ه انطدر که در کالی باال ای

تعری  شتتده بنابراین بیرون از کالی قاب  دستتتری   Privateداریم که به صتتدرت    orderItems_اا یک فیلد  

داریم که شتاا  اقدار این فیلد استت. این پراپرتی بیرون از کالی   OrderItemsنیستت. و ه چنین یک پراپرتی  

باید   orderItems_و اا برای اضتافه کردن یک آیتم به این فیلد    ReadOnlyاستت ااا به صتدرت   قاب  دستتری 

 ک ک بگیریم.  AddOrderItemاز اتد 

 :Buyer هدهای هال  

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)); 

        } 

 

    } 

 

} 

 

 : IOrderRepositoryهدهای اینترفیس 

Repository خداهید در آن اتدهایی برای در ، ح ف و.. داشته باشید. اث  لیستی است که ای 

 ت اریم و در الیته بعتدی این ع لیتات را ای IRepositoryXبنتابراین اتا این ع لیتات را در یتک اینترفی  

 کنیم.سازی ایپیاده

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); 

    } 

} 

 : IBuyerRepositoryهدهای 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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   Infrastructureی فصل سوم : ایجاد الیه

 

 منچه خواهید مموخت:

 Infrastructureی افزودن الیه ➢

➢ Table Mapping چیست؟ 

 Repositoryسازی پیاده  ➢
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 Infrastructureی افزودن الیه

ی اا در الیه   .شتتدیم  Infrastructureی  خب ارحله اوا این اپلیلیشتتن با ادفقیت انجام شتتد حاال باید وارد الیه

Domain    تعدادیEntity   ایجاد کردیم و ساختارDomain Model    خدد را ساختیم ااا اینEntity ها به تنهایی

 دهند و اا باید با دیتابی  ارتباط برقرار کنیم.کاری انجام ن ی

ای دیگر در هتای اتا قرار  رفتته بتایتد تدستتت  الیتهDomain Entityهتایی کته در ه تانطدر کته بتاالتر  اتیم داده

 ای وهتای دادهستتتاختتایجتاد کنیم تتا زیر Infrastructureی دیتتابی  نخیره شتتتدنتد بنتابراین اتا بتایتد یتک الیته

 سازی ن اییم.افرار را در آن پیادهتلندلدژی احدر نرم

 

 پس بیایید این الیه را ایجاد هنیم.  

 را انتخاب نمایید.  Add new Projectراست هلیک و سپس  Solutionبر روی  •
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 هلیک هنید.  Nextرا انتخاب و بر روی  Class Library (.NET Core)حاال  •

هلیتک  Createبگتذاریتد و بر روی  Ordering.Infrastructureدر هتادر بعتدی نتام پروهه را  •

 نمایید. 
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داریم.  ORMهدف این الیه، اتصتاا به دیتابی  و کار با دیتاستت بنابراین برای این اتصتاا اا نیاز به انتخا  یک  

ORM   پیشتتنهادی این کتا  استتتااده ازEntity Framework Core  ین استتت ودن اORM   ستتبک، قاب :

 باالیی دارد.  Performanceتدسعه و از ه ه اه تر 

 های زیر را به پروژه اضافه ن ایید. باید پلیج ORMپ  برای استااده از این 

شتتویتد و  Tools→NuGet Package Manager→Package Manager Consoleوارد 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 

 

راستتت   Dependenciesاستتت. پس روی  Domainاز پروهه   Referenceمرحلته بعتد گرفتن یتک  •

 را انتخاب هنید.  Add Referenceهلیک و سپس 
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 هلیک هنید.  OKرا انتخاب و سپس بر روی  Domainحاال پروهه  •

خدد را تعری  کنیم. بنتابراین بته ریشتتته پروژه یتک  DbContextبتایتد  Domainبته پروژه  Referenceپ  از 

 اضافه و سپ  کدهای پایین را در آن قرار دهید. OrderingContextکالی 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!!

 است. Transactionبرخی اتدهای باال اربدط به ع لیات 

Table mapping چیست؟ 
ها ایجاد Domain Entityتدان یک دیتابی  را از روی  ای  EF Coreدر کد باال دیدید که وطدر با استتتااده از 

دع دارد که برخی ع لیات اث  : اشتخت شتدن کلید اصتلی، نام جدوا، ن  Conventionتعدادی   EF Coreکرد.  

 . برای مثال :کند های جداوا و... را اشخت ایستدن
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باشتد به عندان کلید اصتلی درنظر  رفته   Idهر پراپرتی که ناام    Domain Entityدر   : Conventionطبق  

 شدد.ای

شتدندماث  اشتخت شتدن کلید ها اضتافه ایDomain Entityها به صتدرت اع دا به  Conventionبرخی از این  

در اتتد  Fluent APIهتا یتا اضتتتافته کردن Data Annotationهتا را بتایتد از طریپ از آن اصتتتلی( ااتا برخی

OnModelCreating  کالیDbContext .ساارشی ن دد 

Data Annotation هتای هتا را بتایتد بته کالیDomain Entity شتتتدد اضتتتافته کنیم ااتا این کتار بتاعت  ای

روش بهتری استتتت ودن این  Fluent APIین شتتتدد بنتابرا Domain Entityهتای دیتتابی  وارد زیرستتتاختت

 شدد.انجام ای DBContextها درون ه ان کالی زیرساخت

اضتافه   OnModelCreatingرا در اتد    Entityاربدط به هر   Conventionتا اینجا اتدجه شتدیم که بهتر استت 

شتدد، تگی در این اتد ایها زیاد استت و باع  شتلدغی و بهم ریخConventionکنیم ااا از آنجایی که تعداد این 

هتا را در اتتد را در یتک کالی جتدا تانته قرار داد و ستتتپ  این کالی  Entityهر   Conventionبهتر استتتت کته 

OnModelCreating .اضافه ن دد 

 ایجاد هنیم.  Configurationیک هال   Entityپس بیایید برای هر 

هتای ایجتاد و ستتتپ  ه تاننتد تصتتتدیر پتایین کالی   EntityConfigurationsدر ریشتتته پروژه یتک فدلتدر بته نتام 

 ادردنظر را اضافه ن ایید.

 

Configuration   برای هالBuyer : 

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); 
 
        } 
    } 
 
} 

Configuration  برای هال Order: 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate; 

using 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"); 

        } 
    } 
} 

Configuration   برای هالOrderItem : 

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); 

        } 

    } 

 

} 

Configuration   برای هالOrderStatus : 

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 هنیم.  OnModelCreatingرا در متد  Configurationهای حاال باید این هال 

modelBuilder.ApplyConfiguration(new OrderEntityTypeConfiguration()); 

modelBuilder.ApplyConfiguration(new  OrderItemEntityTypeConfiguration()); 

modelBuilder.ApplyConfiguration(new OrderStatusEntityTypeConfiguration()); 

modelBuilder.ApplyConfiguration(new BuyerEntityTypeConfiguration()); 

 : OrderingContextهدهای هال  

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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} 

  Repositoryسازیپیاده

 Repository   کالستی استت که انطپ ادردنیاز برای دستترستی بهData Source  راEncapsulate  کند. ای

 جدا و  Domainی  شتتدد تلندلدژی ادرد استتتااده برای دستتترستتی به دیتابی  را از الیهاین کالی باع  ای

 شدد. نگهداری کد بهتر 

یتک اینترفی   Aggregate Rootبرای هر  Domainی در الیتهه تانطدر کته در فصتتتت  قبت  دیتدیتد اتا 

Repository تا الیه  ایجاد کردیمAPI ی به طدر استقیم به الیهInfrastructure  .وابسته نباشد 

هتا را Repository در کنترلرهتا، این  Dependency Injectionتدانیم بتا این جتداستتتازی و استتتتاتاده از اتا ای

Mock کنیم و یک داده Fake   .به جای واکشی اطالعات از یک دیتابی  بر ردانیم 

ایجاد کنید   Repositoriesبه نام   ستازی کنیم پ  یک فدلدرها را پیادهخب االن باید در این الیه این اینترفی 

 ن ایید.را به آن اضافه  OrderRepositoryو  BuyerRepositoryسپ  دو کالی 

 

 : OrderRepositoryهدهای درون هال  

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate; 

using Ordering.Domain.SeedWork; 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

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; 

        } 

    } 

 

} 

 : BuyerRepositoryهدهای درون هال  

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate; 

using Ordering.Domain.SeedWork; 

using System; 

using System.Linq; 

using 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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سازی و پیاده Applicationی الیهفصل چهارم : 
Commmand 

 

 منچه خواهید مموخت:

 Applicationی افزودن الیه ➢

 MediatRنصب و راه اندازی  ➢

 CommandHandlerو  Commandسازی پیاده  ➢

 Fluent Validationسازی پیاده  ➢

 Commandتست برنامه در مرحله  ➢
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 Applicationی افزودن الیه

 Useجتدا کرده و در آن بتایتد   Domainی  را از الیته  Presentationی  جتایی استتتت کته الیته  Applicationالیته 

Caseی  الیه باید دیتای ادردنیاز الیهستتتازی کنید. این های اپلیلیشتتتن را پیادهPresentation   را آااده و در

 قالب ادردنظر بر رداند.   

 را انتخاب نمایید.  Add new Projectراست هلیک و  Solutionبرای ایجاد این الیه بر روی  •

 

 Nextرا انتختاب و بر روی  ASP.NET Core Web Applicationحتاال همتاننتد تصتتویر بتاال،  •

 هلیک هنید. 

 هلیک نمایید.  Createبگذارید و بر روی  Ordering.APIدر هادر بعدی نام پروهه را  •
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 را انتخاب هنید.  NET Core 3.1.و  APIی در هادر بعد گزینه •

 

 ساختار پروهه :
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رفرن   Ordering.Domainو Ordering.Infrastructureدر این پروژه بتایتد قبت  از هر کتاری از دو پروژه 

را برنید و ستپ  در کادر باز شتده تیک   Add Referenceراستت کلیک و    Dependenciesبگیریم پ  روی  

 کنید. OKهر دو پروژه را انتخا  و 
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 MediatR   اندازی نصب و راه

نباید   Queryباشتتد.   Query، یا Commandیا باید   CQRSه انطدر که در فصتت  اوا  اتیم، هر ع لیاتی در  

State   دیتابی  را تغییر دهد و حت ا باید یک اقدار را بر رداند اااCommand    دقیقا برعلQuery  استتت 

  رداند.دهد و هم نباید ویری را بردیتابی  را تغییر ای Stateیعنی هم 

و ستاده یک کتابخانه کدوک    MediatRایم.  استتااده کرده MediatR از  CQRSستازی  در این کتا  برای پیاده

 دهد. های داخ  حافظه را ایاست که به ش ا االان ارساا پیام

 Tools→NuGet Package Manager→Package Managerوارد استتتیتر MediatRبترای افترودن  

Console .شدید و دستدرات پایین را اجرا کنید 

Install-Package MediatR -Version 8.0.1 -ProjectName Ordering.API 

 

Install-Package MediatR.Extensions.Microsoft.DependencyInjection -Version 

8.0.0 -ProjectName Ordering.API 

 

 بته اتتد بنتابراین  کنیم  Registerخدد  DI Containerرا در MediatR بتایتد  هتای بتاالبعتد از نصتتتب پلیج

ConfigureServices   کالی Startup.آن وارد ن ایید. رفته و دستدر پایین را در 

services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly()); 

 : Startupهدهای هال  

using MediatR; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using 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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 Commandسازی پیاده

تقستیم شتدند ستپ   Query و  Commandبه دو قست ت  CQRSحاال اتدهای اپلیلیشتن باید اطابپ با الگدی  

هتا، یتک کالی ایجتاد ن تاییم و در پتایتان هر کتدام از این کالی  Queryیتا   Commandبرای هر اتتد 

 سازی کنند. را پیاده MediatRادجدد در   IRequestاینترفی 

 تدجه!!

دهم و باقی ادارد را در کد زیاد استتت ان یک ادرد را تدضتتیح ای  Commandهای  از آنجایی که تعداد کالی 

GitHub .قرار خداهم داد 

هتای ایجتاد و ستتتپ  درون این فدلتدر دو فدلتدر دیگر بتا نتام Applicationبته نتام ختب بیتاییتد یتک فدلتدر 

Commands  وQueries .اضافه کنید 

 

 Stateاستتتت زیرا درخداستتتت تغییر   Commandکنیم. این اتتد یتک شتتتروع ای CreateOrderاتا بتا اتتد 

  . رداند ن یای به جر اعالم ادفقیت یا عدم ادفقیت ع لیات براپلیلیشن را دارد و به کالینت هیچ داده

هتای ادردنیتاز برای انجتام این ع لیتات را در بته یتک کالی نیتاز داریم کته داده  Commandستتتازی این برای پیتاده

ایجاد ن اییم   OrderItemDTOو یک کالی    Basketخدد نگه دارد. ااا قب  از ایجاد این کالی باید یک کالی  

 هستند. Commandنیاز این های ادردزیرا این دو کالی پراپرتی

ایجاد کنید و ستتتپ  در فدلدر  DTOsو یلی با نام    Modelsیک فدلدر به نام   Applicationبنابراین در فدلدر   

Models    یک کالی به نامBasketItem    و در فدلدرDTOs   یک کالی با نامOrderItemDTO   .اضافه ن ایید 
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 : BasketItemهدهای 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; } 

    }  

} 

 : OrderItemDTOهدهای درون هال  

 
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; } 
    } 
 

} 

 خداهم ادضدعی را با هم بررسی کنیم. ای CreateOrderCommandقب  از ایجاد کالی 

بتایتد نتیجته ادفقیتت یتا عتدم ادفقیتت یتک ع لیتات را بر ردانتد و بهترین ندعی کته  Commandبتاالتر  اتیم 

Command تداند بر رداند یک ایbool .است 

 خدد بندیسید : Orderی برای کنس  کردن Commandخداهید فرض کنید ای 

 را در دیتابیس جستجو هنید.  Orderاین  Idاولین هاری هه باید انجام دهید این است هه  (1

 شود.  Throwباشد باید یک اهسپشن  nullپس در  ورتی هه مقداری بازگشتی، س (2

 را برگردانید.  Trueدر غیر این  ورت باید سفارش را هنسل نمایید و مقدار  (3

های اختل  کد تدانند از الیهها ایExceptionراه ح  خدبی نیستت ودن    Exceptionشتدن  Throwدر اینجا  

برنتااته از  . بته عبتارت دیگر وقتی برای کنترا جریتانشتتتددبتاعت  پیچیتده شتتتدن کتد ایه ین  وعبدر کننتد 

Exceptionاشابه دستدر  کنید ها استااده ایGOTO ن ایید ع   ای . 

تدانیم ای  با این کاراستت.   boolبه جای ندع    Resultپیشتنهاد ان برای ح  این اشتل ، بر رداندن یک کالی  

، یتک اقتدار انطقی را، کته ن تایتانگر ادفقیتت یتا عتدم ادفقیتت یتک ع ت   Exceptionشتتتدن یتک  Throwبته جتای 

 است بر ردانیم.

بته نتام  NuGetتدانیتد از یتک ایجتاد کنیتد ای Resultااتا برای راحتی کتار بته جتای اینلته یتک کالی 

CSharpFunctionalExtensions    استتااده ن ایید. اینNuGet  الی  یک کResult   دارد که با استتااده از آن

 ها و نتایج ع لیات را به به درستی ادیریت کنید.Exceptionتدانید ای

 Tools→NuGet Package Manager→Package Managerوارد استیر  NuGetبرای اضتافه کردن این 

Console .شدید و سپ  دستدرات پایین را در آن اجرا کنید 

Install-Package CSharpFunctionalExtensions -Version 2.8.0 -ProjectName 
Ordering.API 
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 است.  CreateOrderCommandحاال زاان ایجاد کالی 

جهتت  Read Onlyاستتتت کته تعتدادی فیلتد   Immutableیتک کالی   Commandدانیتد یتک ه تانطدر کته ای

 دارد. Business Transactionادردنیاز در یک  نگهداری اطالعات

اضتافه و ستپ  کدهای پایین را   CreateOrderCommandیک کالی با نام    Commandsبنابراین در فدلدر   

 در آن وارد کنید. 

 

 : CreateOrderCommandهدهای هال  

using CSharpFunctionalExtensions; 

using MediatR; 

using Ordering.API.Application.DTOs; 

using Ordering.API.Application.Models; 

using System.Collections.Generic; 

using 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 ندارند.Behaviorهیچ  دنه  Commandکالی  
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کند. تدجه داشته اشخت ای Constructor های خدد را از طریپنیازاندی  CreateOrderCommandکالی  

ودن فیلدهای این کالی  این اقادیر قاب  تغییر نیستتند ،   Constructorباشتید بعد از ارستاا اقادیر ادردنیاز به

 فق  خداندنی است.

 CommandHandlerسازی پیاده

باید بگدید که وه کاری را ای   Commandآید.  ای  DTOهایی استتت که از شتتاا  داده  Commandهای  داده

شتتتدد در حدزه کاری آن نیستتتت و نباید این استتتئدلیت را به داهد انجام دهد و اینله وطدر این کار انجام ایخ

Command  .وا  ار کرد 

ای وجدد داشتته باشتد  انهخدد را اجرا کنیم باید یک کالی جدا  Commandخداهیم  جا که اا ن یبنابراین از آن

 شدد.وارد بازی ای CreateOrderCommandHandlerکه این کار را انجام دهد و اینجاست که 

  مشخص هنید.  Command Handlerباید یک هال   Commandپس برای هر 

 عهتتده دارنتتد بتتایتتد از اینترفی را بر Command  هتتایی کتته وظیاتته پردازش یتتککالی  MediatR در 

IRequestHandler  بری و سپ  اتد ارث Handle سازی کنند. آن را پیاده 

ایجتاد و ستتتپ  در آن   CreateOrderCommandHandlerکالی   یتک  Commandsدر فدلتدر ختب اتا بتایتد 

 سازی کنیم.را پیاده IRequestHandlerاینترفی  
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 : CreateOrderCommandHandlerهدهای درون هال  

using CSharpFunctionalExtensions; 

using MediatR; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate; 

using System.Threading; 

using 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(); 
        } 

 

      

    } 

www.takbook.com



81 

 

 

} 

 بینید:باال میهمانطور هه در هد 

شدد. کالسی است که پردازش روی آن انجام ای  IRequestHandlerاینترفی   ورودی    اولین پارامتر •

 باشد.  سازی کردهرا پیاده IRequestباشد یعنی  Commandاین کالی حت ا باید از ندع 

عندان کالستتتی استتتتت کته نتیجته پردازش ع لیتات را بته دومین پتارامتر ورودی این اینترفیس،  •

Response رداند.  برای  

شتتتده، تتا بتا  ترریپ  IOrderRepositoryاینترفی   CommandHandlerکالی  Constructorبته  •

 در دیتابی  را انجام دهیم. Orderآن ببت اطالعات 

د و ستپ  تایید ببت ادفپ وجدد دارد که قرار استت یک ستاارش را ایجا   Handleدر اینجا یک متد •

 این متد باید :ساارش را بر رداند. 

 های موردنظر سفارش را بگیرد. ورودی ▪

 را مقداردهی هند.  Commandهای سپس پراپرتی ▪

 را برگرداند.  ()Result.Successسازی دیتابیس را انجام و در پایان هم  ملیات ذخیره  ▪

 نلته!!
با   Commandپردازش شتتتدد ودن    Handlerتدستتت  یک   تنها باید   Commandتدجه داشتتتته باشتتتید که  

Transaction در ارتباط است. این تااوت اهم بینCommand   وEvent  .است 

استتتتاتاده کردیم   DBContextو  IOrderRepositoryاز   CreateOrderCommandHandlerاتا در کالی 

رجیستتر کنیم تا این اتد برای اا از این   Startupکالی   ConfigureServicesبنابراین این دو را  باید در اتد  

 بسازد. Instanceدو آبجلت 

شتدد و اپلیلیشتن با شتلستت روبرو ای  Throwها را رجیستتر نلنیم، اکستپشتنی در زاان اجرا ا ر این آبجلت 

 اضافه کنید. ConfigureServicesهای پایین را در اتد خداهد شد. بنابراین کد 

   services.AddDbContext<OrderingContext>(options => 

            { 

                options.UseSqlServer(Configuration["ConnectionString"]); 

            }); 

            services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>(); 

   services.AddScoped<IBuyerRepository, BuyerRepository>(); 
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 : Startupهدهای هال  

using MediatR; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

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.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(); 

            }); 

        } 

    } 

} 

ConnectionString چیست؟ 

های اختل  استتقر ن ایید، ادضتدع اشتخت کردن تان را تدستعه دهید و در ااشتینخداهید اپلیلیشتنزاانیله ای

 شدد.الان دیتابی  اطرح ای

تداند روی ستیستتم شت ا یا هر سترور به بیرن  شت ا تعری  خداهد شتد ااا الان دیتابی  ای  ندع دیتابی  با تدجه

 دیگری قرار  یرد.

 : برای مثال

قراردارد مجایی که کاربران واقعی به آن دستتترستتی   Hostهای و ، دیتابی  بر روی یک اع دال در اپلیلیشتتن

ن و تنظی ات اختل  دیتابی  باید در یک داشتتتته باشتتتند( و درون ستتتخت افرار شتتت ا نیستتتت. بنابراین الا

ConnectionString .نخیره شدد 

 دید دیتابی  روی وه ستروری قرار دارد، پ  بهتر استت آن ور  ایبه فریم  ConnectionStringاز آنجاییله  

رهتای قرار دهیم تتا بتدانیم بتدون کتااپتایت  اجتدد، احت  دیتتابی  را در کتااپیدت  appsettings.jsonرا درون فتایت  

 اختل  اشخت کنیم.
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 : appsettings.jsonهدهای درون 

{ 
"ConnectionString": "Server=.;Database=OrderingDb; Trusted_Connection=True;", 
  "Logging": { 
    "EnableSqlParameterLogging": true, 
    "LogLevel": { 
      "Default": "Information", 
      "Microsoft": "Warning", 
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information", 
      "Microsoft.EntityFrameworkCore": "Error" 
    } 
  }, 
  "AllowedHosts": "*"  
} 
     

را به ستلیقه خدد ستاارشتی ن ایید. البته باید تدجه داشتته باشتید که نام   ConnectionStringتدانید  شت ا ای

 بعدا در اعرفی دیتابی  ادردنیاز است.  ConnectionStringاین

 ایجاد دیتابیس

 شود؟. اما دیتابیس چطور ایجاد میرسد ایبعد از انجام ادفقیت آایر اراح  باال، ندبت به ایجاد دیتابی 

برای   EFترین رویلرد  به ستتاخت دیتابی  استتت. ستتاده EFیک روش خد  برای ایجاد دیتابی ، وادار کردن   

 است.  Migrationانجام این کار استااده از 

Migration بتاشتتتد. بتا حلی برای اتدیریتت جتداوا دیتتابی  ایراهMigration تدانیتد بته راحتی تغییرات را بته ای

 د. جداوا دیتابی  اع اا ن ایی
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را باز کرده و دستتدر زیر   Package Manager Consoleنیاز به پلیج پایین دارید پ   Migrationااا قب  از  

 را اجرا کنید :

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design -Version 3.1.4 -
ProjectName Ordering.API 

 

 Migrationایجاد 

 Package Managerرا در  Add-Migrationستتاختار دیتابی  باید دستتتدر    و تدلید  Migration برای ایجاد

Console .اجرا کنید. این دستدر، ایجاد ساختار دیتابی  را برعهده دارد 

Add-Migration InitCQRS -Project  Ordering.Infrastructure 

 

 نلته!!

باشتتد. ا ر این پروژه   Ordering.APIفرض  تدجه داشتتته باشتتید که قبال از اجرای این دستتتدر باید پروژه پیم

 را انتخا  ن ایید. Set as Startup Projectی فرض نیست بر روی آن راست کلیک کنید و  رینهپیم

اضتافه شتده استت. در این فدلدر کالستی وجدد دارد که کد ایجاد   Solutionبه    Migrationsحاال یک فدلدر به نام 

 دیتابی  و جداوا، درون آن قرار  رفته است.
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 سه روش برای اع اا این کدها وجدد دارد: .به دیتابی  است Migrationحاال ندبت به اع اا کدهای 

 هند.  Migrateدیتابیس را چک و  Startupتواند در طول اجرا شدن اپلیکیشن شما می (1

 دیتابیس داشته باشید.  Migrateتوانید یک اپلیکیشن مستقل برای می (2

 دیتابیس استفاده هنید.  Updateبرای  SQLتوانید از دستورات می (3

 Packageدر  Update-Databaseتدانید تنها با ندشتتن دستتدر  ترین روش  رینه ستدم استت. شت ا ایستاده

Manager Console  بی  اع اا ن ایید.این کدها را به دیتا 

Update-Database -StartupProject Ordering.API  -Project 

Ordering.Infrastructure 

 

 اراجعه کنید تا دیتابی  ایجاد شده را ببینید. View→SQL Server Object Explorerبه اسیر 
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Controller 
  شوند؟چطور  دا زده میها Handler تا اینجا همه چیز  الی پیش رفت اما یک سوال؟

دهنتد. کتدی کته استتتئدلیتت رستتتیتد ی بته این ستتتنتارید را دارد بتایتد در هتا ایControllerجدا  این ستتتداا را 

Controller  تر،  باشتد. به طدر دقیپController    جایی استت کهCommand  شتدد و ستپ  از آنجا صتدا زده ای

 اجرا خداهد شد. Handlerرسد وکد ای Handlerبه  Mediatorاین کد تدس  

 

 OrdersControllerیتک کالی بته نتام  Controllerبیتاییتد بتا هم این ستتتنتارید را کتاات  کنیم بنتابراین در فدلتدر 

 ایجاد ن ایید.

 

ایجتاد کنیم. این  OrderDTOیتک کالی  DTOsبتایتد در فدلتدر  OrdersControllerقبت  از ندشتتتتن کتدهتای 

 ادردنیاز است. CreateOrderFromBasketDataAsyncکالی به عندان ورودی اکشن اتد 
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 : OrderDTOهدهای 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; } 

    } 

 

} 

 : OrdersControllerهدهای درون 
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using CSharpFunctionalExtensions; 

using MediatR; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Ordering.API.Application.Commands; 

using Ordering.API.Application.DTOs; 
using System; 

using 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();   
      } 

 

    } 

} 

 و کد درون آن شاا  ادارد زیر است:دهد  کاربرد یک اپلیلیشن واقعی را نشان ای  OrdersControllerدر اینجا  
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  بری هند. ارث ControllerBaseاین هنترلر باید از هال   •

های تزریق هردیم تا مستوولیت ارستال پیام  IMediatorاین هنترلر یک   Constuctorما درون  •

Command  بهHandler  .را بر هده بگیرد 

این متتد یتک   .برای درج یتک ستتفتارش استتت  CreateOrdeFromBasketDataAsyncمتتد  •

DTO گیرد و ستتپس درون متتد، من را بته را از ورودی میCammand نمتایتد. این تبتدیتل می

و متا در ستتمتت ستترور من را تبتدیتل بته یتک  فرستتتتدمی DTOیعنی هالینتت برای متا یتک 

Cammand هنیم. می   

 یک سوال؟؟

 ندادیم؟ Cammandشود پس چرا ورودی این متد را با ث ایجاد تکرار هد می DTOاستفاده از  

 

شتتتد و  رفتیم تعتداد خ  کدهای اا ک تر ایای  Command، کالی  DTOا ر اا از ورودی این اتتد به جای  

ابرارهتای اختلای هستتتتنتد کته هر  DTOو    Commandکردن هم نبدد ااتا بتایتد بتدانیتد کته  Mapدیگر نیتازی بته 

 اند.کدام برای ح  یک اشل  طراحی شده

Command  تداند انجام دهد دهد تا به صتراحت بیان کنید که اپلیلیشتن وه کاری ایبه شت ا این االان را ای

های اختل  انتقاا ها را بین الیهیک کالی استتت که داده  Data Transfer Object)اخا   (  DTOدرحالیله  

 و اطابپ با نیاز کالینت ایجاد کنیم. Backward Compatibleای دهد تا ساختار دادهو به اا االان ای

 Backward Compatibility    یعنی اینله ا رDomain Model    تغییرکندAPI   اا خرا  نشتتدد ودن ه یشتته

  یریم یلی باشد.فرستد باید با ادلی که اا از ورودی ایکه کالینت برای اا ای دیتاهایی

ها Domain Entityاانند این استتت که در ورودی اتد، استتتقی ا از   DTOبه جای   Commandاستتتااده از  

 نداریم. Backward Compatibilityاستااده کنیم پ  هیچ 

 Backwardکنتد کته اپلیلیشتتتن اتا تضتتت ین ای  Commandکردن اطالعتات بته  Mapو  DTOاستتتتاتاده از 

Compatible    استتت و به راحتی قابRefactor  باشتتد. بنابرین این دو استتئدلیت را با هم ترکیب نلنید اگر ای

 نیازی نداشته باشید. Backward Compatibilityاینله به دالیلی به 

 ادرد اعتبارسنجی صحبت کنم. خداهم ک ی درحاال قب  از اینله اپلیلیشن را اجرا کنیم ای
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 Fluent Validationسازی پیاده

 CreateOrderCommand  سنجی کند ااا در آن هیچ ولیدیشنی برای اعتبارنقم ایجاد یک ساارش را ایاا ای

را فراخدانی و در نهتایتت االتان ورود  Command تدانتد بتا هر اقتادیری اینکتاربر ایاقتادیر ورودی نیستتتت و 

االتان   Fluent Validationخداهیم بتا استتتتاتاده از کتتابختانته  دیتتاهتای نتااعتبر وجدد دارد. در این قستتت تت ای

 .های خدد اضافه کنیمCommandسنجی را به اعتبار

بته پروژه استتتت بنتابراین وارد   FluentValidation.AspNetCoreبته نتام   NuGetاضتتتافته کردن یتک    اتدم اول

شتدید و دستتدر پایین را   Tools→NuGet Package Manager→Package Manager Consoleاستیر  

 اجرا کنید.

Install-Package FluentValidation.AspNetCore -Version 8.6.2 -ProjectName 
Ordering.API 

 

کنیم بنابراین کد پایین را در اتد  رجیستتتتر خدد DI Container بعد از افرودن این کتابخانه باید آن را داخ 

ConfigureServices  کالیStartup : اضافه ن ایید 

services.AddControllers().AddFluentValidation(cfg => 

cfg.RegisterValidatorsFromAssemblyContaining<Startup>());  

 : Startupهدهای هال  

using FluentValidation.AspNetCore; 

using MediatR; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate; 

using Ordering.Infrastructure; 

using Ordering.Infrastructure.Repositories; 

using 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(); 

            }); 

www.takbook.com



93 

 

        } 

    } 

} 

ایجاد و ستتتپ  درون این فدلدر یک کالی با نام   Validationsیک فدلدر با نام    Applicationدرون فدلدر   حاال

CreateOrderCommandValidator .اضافه ن ایید 

  

بری کنتد تا بتدانیم انطپ ( ارث Fluent Validationماربدط به AbstractValidator این کالی باید از کالی 

 تعری  کنیم. CreateOrderCommand اعتبارسنجی را برای کالی 

 : CreateOrderCommandValidatorهدهای هال  

using FluentValidation; 

using Ordering.API.Application.Models; 

using Ordering.API.Application.DTOs; 

using System.Collections.Generic; 

using 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(); 

        } 

    } 

 

} 

 بینید :همانطور هه در هد باال می

بته ورودی  OrderDTOپتای دادیم. کالی   AbstractValidatorپتارااتر بته را  OrderDTOکالی اتا  •

شتتدن به   Mapداده شتتده پ  باید قب  از   CreateOrderFromBasketDataAsyncاکشتتن اتد  

Command .اعتبارسنجی شدد 

  به طور مثال:را وک کردیم.  Commandپراپرتی ورودی  RuleForه چنین با استااده از تعدادی  •

 . Streetو  City خالی نبددن

  نلته!!

صتتتدرت  یرد و در صتتتدرت نتاادفپ بددن  Commandورود بته کالی   از  قبت  هتا بتایتد ت تاای اعتبتارستتتنجی

 شدیم. Handle اعتبارسنجی نباید وارد اتد 

Seed چیست؟ 

فرضتتتی برخی از جدواا دیتابی  با اطالعات پیمقبت  از اجرای اپلیلیشتتتن نیتاز استتتت   در بستتتیتاری از اداقع

  دیند. دیتابی  ای  Seedingکه به این کار شدند اقداردهی اولیه 

 به اپلیکیشن:  Seedبرای ا مال اابلیت

ی اقداردهی داشتته باشتیم. این کالی وظیاه  OrderingContextSeedباید کالستی به نام  مرحله اول : •

 اولیه به جداوا را برعهده دارد.
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ایجاد و سپ  یک کالی به نام   Infrastructureدر ریشه پروژه یک فدلدر با نام 

OrderingContextSeed   .به آن اضافه ن ایید 

 

 : OrderingContextSeedهدهای هال  

using Ordering.Infrastructure; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using 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) 

              { 
  

                } 

        } 

      } 
 

    } 

} 

 بینید :همانطور هه در هد باال می

 کردیم. Injectرا  OrderingContextاین کالی  Constructorدر  ▪

قرار دادیم تا بتدانیم   Readonlyرا درون یک اتغیر    Constructorدر ارحله بعد اقدار ورودی این   ▪

 با دیتابی  ارتباط برقرار کنیم. SeedAsyncدر اتد 

اط ئن  ;()context.Database.EnsureCreated_ابتتدا بتا دستتتتدر  SeedAsyncدر اتتد  ▪

 شدیم که دیتابی  ایجاد شده است.ای

رکدردی دارد یا   OrderStatusکند آیا بعد از این دستتتتدر یک عبارت شتتترطی داریم که وک ای ▪

 ن اید.ها را ایجاد و در این جدوا در  ای OrderStatusخیر؟ در صدرت انای بددن،  لیستی از

را در اتتتتتد  OrderingContextSeedیتتن اتترحتتلتته بتتایتتد کتتالی در امترحتلته دوم :  ▪

ConfigureServices    رجیستتتر ن اییم بنابراین دستتتدر پایین را در اتدConfigureServices 

 .اضافه ن ایید  Startupکالی 

            services.AddTransient<OrderingContextSeed>(); 
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و پای دادن ستتروی  باال به آن   Startupکالی    Configureدر اتد   Scopeتعری  یک  مرحله ستوم:   •

 است.

 در این مرحله :

 هنیم. ایجاد می Scopeما یک  ▪

 دهیم. پا  می GetServiceرا  به متد  Seederسپس هال   ▪

بته این ختاطر استتت هته    Waitزنیم.  بتارترا  تتدا می SeedAsyncمتتد  در پتایتان ▪

 تعریف شده است.   Taskبه  ورت OrderingContextSeedهال    Seedمتد

using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope()) 

{ 

  scope.ServiceProvider.GetService<OrderingContextSeed>().SeedAsync().Wait(); 

}    

 : Startupهدهای هال  

using FluentValidation.AspNetCore; 

using MediatR; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

using Ordering.API.Infrastructure; 

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; 

        } 
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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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    } 

} 

 های ادردنظر ش ا در دیتابی  نخیره شدد.حاال اپلیلیشن را اجرا کنید تا برای اولین بار داده

 

 Commandتست اپلیکیشن در مرحله 

 داب  کلیک کنید. Propertiesاز زیر اج دعه  launchSettings.jsonقب  از هر کاری بر روی 

 

 کپی کنید. APIرا جهت تست  applicationUrlحاال آدری ندشته شده در 
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 کلیک کنید تا پروژه اجرا شدد. Ordering.APIخب در ندار باالیی بر روی  

 

تدانیتد از آدری پتایین آن را دانلدد ایتد ایرا اجرا ن تاییتد. ا ر این برنتااته را نصتتتب نلرده Postmanاالن برنتااته 

 کنید.

https://www.postman.com/downloads/ 

 این برنااه شدید. Settingرا غیرفعاا کنیم  پ  ه انند تصدیر وارد  SSLباید  Endpointقب  از صدا زدن 
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 کنید. OFFرا  SSL certificate verificationسپ   رینه 

 

 کلیک کنید. Sendند تصدیر آااده و سپ  بر روی پایین را ه ان APIخب 

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 

           } 
  ] 
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   } 

 

با خطا اداجه شتده   ZipCodeبددن فیلد  Nullبه دلی     APIبینید خروجی این ه انطدر که در تصتدیر پایین ای

 ها را انجام داده است.بدرستی وظیاه اعتبارسنجی ورودی  Fluent Validationدهد است، که این خطا نشان ای
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 پایین تست کنید. JSONرا با  APIحاال 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 

           } 
  ] 
 
   } 

 

 خروجی زیر روبرو خداهید شد.بعد از اجرا با 
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 به درستی اجرا و یک رکدرد در دیتابی  ببت خداهد شد. APIبینید این ه انطدر که ای

 ببینید.  Ordersرا در جدول  APIنتیجه این 
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 Queryسازی و پیاده Applicationی فصل پنجم : الیه
 

 منچه خواهید مموخت:

 Queryسازی معرفی و پیاده  ➢

 Dapperاستفاده از  ➢

 Queryتست برنامه در مرحله  ➢
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 Queryمعرفی 

 انجام دهیم.  Queryسازی از را دیدیم حاال بیایید یک پیاده Commandسازی تا اینجا پیاده

 رداند. بنابراین اا نیاز به ایجاد برای  Idدارد که ستاارش را براستای   GetOrderAsyncاپلیلیشتن اا یک اتد 

 GetOrderByIdQueryHandlerبه نام   Handlerو یک   GetOrderByIdQueryبه نام  Query  یک کالی 

را  IRequestHandlerو  IRequestاینترفی   Commandستتتازی هتا بتایتد ه تاننتد پیتادهداریم. این کالی 

Implement  .کنند 

 اضافه کنیم. Queriesپ  بیایید این دو کالی را در فدلدر 

 

ویری جر تتاییتد ادفپ یتا عتدم ادفقیتت   Commandداشتتتتیم ودن   Resultخروجی یتک  Commandاتا در 

، اتاتاوت Queryبتایتد برخی اطالعتات را نیر بر ردانتد کته این بستتتتته بته هر  Query ردانتد. ااتا ع لیتات را برن ی

 است.

عالوه بر   GetOrderByIdQueryیتک ندعی را هم بارستتتتیم. پ  کالی  Queryاتا بتایتد ه راه بتا نتیجته  

 دهد.را هم به این اینترفی  پای ای <Result<OrderQuery، خروجی IRequestسازی پیاده

 نلته!!

 OrderQuery  کالسی است که نتیجهQuery دارد.را نگه ای 

ایجاد   OrderQueryیک کالی   DTOsباید در فدلدر    GetOrderByIdQueryقب  از ندشتتتن کدهای کالی 

 کنید.
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 : OrderQueryهدهای هال  

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; } 

    } 

 

 

} 

 را اضافه هنید : GetOrderByIdQueryحاال هدهای هال  

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; } 

    } 

} 

کنیم. ه انطدر   Immutableرا    Queryدهی ن اییم پ  باید این ودن قرار نیستت فیلدی از این کالی را اقدار

 انجام دادم. Constructorرا ح ف و سپ  اقداردهی آن را در  Idپراپرتی  Setterبینید ان که ای

 رسید.  GetOrderByIdQueryHandlerسازی حاال نوبت به پیاده 

باال بندیستیم و به طدر   Performanceهایی با خام کدئری  SQLتدانیم اث   ن ی  LINQدانید با  ه انطدر که ای

اینجتا متا دهتد. ی اطلدبی ن ینتیجته  LINQهتای دیتتابی  استتتتاتاده کنیم پ  در نتیجته کدئری  کتاات  از قتابلیتت

 شویم:متوجه دو موضوع می

هایی با SQL  Queryتدانایی ندشتتتن    Writeو    Readاشتتتر  برای  Domain Modelه از  استتتااد (1

Performance کند. باال را احدود ای 

 Domain Modelبرای هر دوی این ع لیات عالوه بر پیچیده شتتدن    Domain Modelداشتتتن یک   (2

 به درستی انجام نشدد. Writeو  Readهای شدد هیچ کدام از اسئدلیتباع  ای
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 داشته باشیم؟  Domain Modelتوان نتیجه گرفت هه باید دو ها مییک سوال؟ میا با این  لبت 

شدد باالست که این باع  ای  Encapsulationداشتن   Domain Modelزیرا یلی از اهداف    پاسخ خیر است، 

یرینستی خرا  نشتدد. ااا ها یلپاروه ب انند و هیچ انطپ بدهید ت ام دادهزاانیله ویری را در ستیستتم تغییر ای

 نداریم  Encapsulationدهیم بنابراین دیگر نیازی هم بههیچ ویر را تغییر ن ی  Readاز آنجا که اا در قست ت 

 اضافه هم نیست. Domain Modelپ  نیازی به 

ی برای Domain Modelها به کالینت استتتت. اا باید نگران آن باشتتتد ارائه خد  داده  Readتنها ادردی که  

Read هتای کنیم ودن نیتاز بته در یر شتتتدن بتا پیچیتد یطراحی ن یORM تدانیم ت تام را نتداریم. بنتابراین ای

های دیتابی  به طدر کاا  ها و ویژ یکدهای دستتترستتی به دیتابی  را دستتتی بندیستتید و با این کار از قابلیت

 باال تدلید کنیم. Performanceهایی با Queryاستااده و 

 نتیجه  یری

به آن نیاز دارد از   Queryتر شتدد زیرا کدهایی که بخم  ستاده  Commandشتدد ست ت این جدایی باع  ای 

Domain Model  تدانیم از تدان استتتقی ا با دیتابی  ارتباط برقرار کرد، پ  ایح ف شتتده و از آنجاییله ای

 تر کنیم.اپلیلیشن را بهینه Query های خاص دیتابی  بهراند شدیم و س تویژ ی

 GetOrderByIdQueryHandlerسازی پیاده

نیاز داریم   Connection Stringبه یک    GetOrderByIdQueryHandlerجهتت ارتباط با دیتابی  در کالی  

کردن یک   Injectبرای    ASP. NET Dependency Injection Containerتدانیم از  ااا از آنجایی که اا ن ی

String   به این کالی استتااده کنیم پ  باید از یک کالی دیگر به نامConnectionString   ک ک بگیریم. این

 است. GetOrderByIdQueryHandlerبه کالی  Stringکالی تنها کاری که باید انجام دهد پای دادن یک 

 ایجاد کنید. ConnectionStringیک کالی به نام  Modelsدر فدلدر 
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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 این  Configurationدرون  Connection Stringبرویم و  Startupختب حتاال بتایتد بته کالی 

 را رجیستر کنیم. ConnectionStringکالی پای دهیم و در پایان هم کالی 

var connectionString = new 
ConnectionString(Configuration["ConnectionString"]); 

services.AddSingleton(connectionString); 

 : Startupهدهای هال  

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

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
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using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.OrderAggregate; 

using Ordering.Infrastructure; 

using Ordering.API.Application.Models; 

using Ordering.Infrastructure.Repositories; 

using System.Reflection; 

 using 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(); 

            }); 

        } 

    } 

} 

 Dapperاستفاده از 

استتااده   Dapper  به نام Micro ORMتدانیم از یک  خام داریم پ  ای  SQLنیاز به ندشتتن   Readدر ع لیات 

 باال اجرا کند.  Performanceها را با تداند کدئریبسیار سبک و اناسب این سنارید است و ای ORMکنیم. این  

ادجدد در فضتتای نام   SqlConnection، استتتقی اً به کالی  کنید استتتااده ای  Dapperوقتی در کد خدد از  

System.Data.SqlClient  تدانید از طریپ اتد دستترستی دارید بنابراین ایQueryAsync   و ستایر اکستتنشتن

 باال بندیسید. Performanceهایی با Queryکردند،  Extendرا  SqlConnectionاتدهایی که کالی 

کند و این االان را به ای  Mapها را به ندع دلخداهتان  Queryبستتیار کاربردی استتت ودن نتایج   Libraryاین  

 کنید. Scaleالعات را بطدر وش گیری دهد تا بخم خداندن اطش ا ای

 وارد کنید : Package Manager Consoleدستدر پایین را در  Dapperبرای نصب 

Install-Package Dapper -Version 2.0.35 -ProjectName Ordering.API 
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را  OrderQueryی از Resultستتتتازی و ندع را پیتاده GetOrderByIdQueryHandlerحتاال بتایتد کالی 

 بر ردانیم.

هتا خالص شتتتدیم پ  دیگر نیتازی Domain Modelخداهیم از دستتتتت ای Readختب اتا در قستتت تت 

 SQLنداریم. تنها ویری که اا نیاز داریم ارتباط استتتقیم با دیتابی  جهت اجرای دستتتدرات    Repositoryبه

 کنیم. Injectبه این کالی  ConnectionStringاست پ  باید کالی 

 این هال  بپردازیم.  Handleحاال بیایید به متد 

دهد بنابراین تنها کاری که باید انجام دهیم این استتت ی را تغییر ن یStateدانید این اتد هیچ ه انطدر که ای 

بریریم و  DTOکته: یتک ستتتاتارش را بتا تدجته بته پتارااترهتای ورودی از دیتتابی  فیلتر کرده و ستتتپ  در یتک 

 بر ردانیم.

 : GetOrderByIdQueryHandlerهال  هدهای 

using CSharpFunctionalExtensions; 

using Dapper; 

using MediatR; 

using Microsoft.Data.SqlClient; 

using Ordering.API.Application.DTOs; 

using Ordering.API.Application.Models; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading; 

using 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); 

        } 

 

    } 

} 

 بینید:همانطور هه در هد باال می

 خدد را در این اتد ندشتیم. SQLکدئری  •

 را از پارااتر ورودی اتد دریافت کردیم. Queryسپ  پاراترهای ادردنیاز  •

 ن ددیم. Mapادردنظر  DTOدر ارحله بعد نتیجه را به  •

 را بر ردانیم. DTOدر پایان هم، این  •

 Performanceم زند و ه ین باع  افرایتدجه داشتتته باشتتید که این کدئری فق  یلبار به دیتابی  ستتر ای

 خداهد شد.

 نکته!!
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هم وجود دارد. به  نوان  Queryگذاشتتیم چون احتمال شتکستت    Resultما خروجی متد باال را از نوع  

 مثال : مشکل ارتباط با سرور یا وجود پارامتر ورودی نامعتبر و... 

 است.  Queryحاال نوبت به  دا زدن 

 در آن بندیسید. شدید و اتد پایین را OrdersControllerوارد 

  [HttpGet("{id}")] 

public async Task<ActionResult<Result>> GetOrderByIdAsync([FromRoute] int 

id) 

        { 

            var order = await _mediator.Send(new GetOrderByIdQuery(id)); 

 

            return Ok(order.Value); 

        } 

 

 

 : OrdersControllerهدهای هال  

using MediatR; 

using CSharpFunctionalExtensions; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Ordering.API.Application.Commands; 

using Ordering.API.Application.DTOs; 
using Ordering.API.Queries; 

using System; 

using 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 برنید. Postmanپایین را ه انند تصدیر در  APIخب حاال برنااه را اجرا کنید و سپ   

Api: https://localhost:5001/api/v1/orders/1 

Verb: GET 

 

www.takbook.com

https://localhost:5001/api/v1/orders/1


118 

 

 بعد از اجرا باید نتیجه پایین را ببینیم. 
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و    MediatRدر  Behaviorو  Domain eventفصل ششم : 

 هاگذری بر جداسازی دیتابیس

 

 منچه خواهید مموخت:

➢ Domain Event چیست؟ 

 Domain Eventسازی پیاده  ➢

➢ Behavior ها درMediatR  

 هاBehaviorو   Domain Eventتست  ➢

 Writeو  Readگذری بر جداسازی دیتابیس  ➢

 هادیتابیسسازی استراتژی همگام ➢

➢ Consistency هابین دیتابیس 
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Domain Event چیست؟ 

رویدادی استتت که در   شتتته اتاات افتاده استتت ااا در ادرد اینله وه اشتتللی از   Eventدر فصتت  اوا  اتیم  

 کند ویری نگاتیم.اپلیلیشن را ح  ای

Domain Event    اتااقی است که درDomain  های ه ان  خداهید سایر قس تافتاده و ش ا ایDomain   از آن

 آ اه شدند و به آن اتاات واکنم نشان دهند.

خداهید زاانیله ببت یک ستاارش زده شتد، کاربر وارد شتده به ستیستتم را به عندان یک خریدار فرض کنید ای

 اا ای یت  وظیاتهد و ستتتپ  یتک ای یت  هم بته او بارستتتتیتد. افرودن خریتدار و ارستتتت یت اضتتتتافته ن تای

CreateOrderCommand  نیستتتت و در صتتتدرت افرودن خریتدار و ارستتتاا ای یت  در اینCommand 

 .ایمرا نقض کرده SRP اص 

 همک بگیریم :ها به  ورت زیر Domain Eventتوانیم از برای حل این مشکل می

 داده شدد تا سیستم یک خریدار را ببت کند. Buyerهنگام ایجاد یک ساارش، یک پیغام به کالی  •

 سپ  یک ای ی  به خریدار ارساا شدد. •

 

 Domain Eventسازی پیاده

دارد   Handlerفق  یک  Commandاستت با این تااوت که    Commandشتبیه    Domain Eventستازی  پیاده

 داشته باشد.  Handler تداند وندینای Domain Eventااا 
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به وندین کار را انجام دهید.   تدانید ه راانها این استت که شت ا ایEventبرای   Handler اریت داشتتن وند 

 طور مثال:

 بعد از ایجاد ساارش، یک خریدار را ایجاد و سپ  به او یک ای ی  ارساا کنید. 

 نکته!!

 گذاریم. اتفاای است هه در گذشته رخ داده، پس نام من را با فعل گذشته می Eventاز منجایی هه  

 کنید. را نصب MediatRشدید و پلیج  Domainابتدا وارد پروژه  Domain Eventسازی خب حاال برای پیاده

Package Manager Console .را باز و دستدر پایین را اجرا کنید 

Install-Package MediatR -Version 8.0.1 -ProjectName Ordering.Domain 

 

 OrderStartedDomainEventایجاد و سپ  یک کالی با نام    Eventsبا نام  یک فدلدر     Domainحاال در الیه

 به آن اضافه کنید.

 

 INotificationHandlerو   INotification و اینترفی ها با دEventکردن   Handle ارستتتاا و  MediatRدر  

هتتای آن، بتتایتتد Handlerو   INotification تیترد بتنتتابترایتن ایتن کتالی بتتایتتد ایتنتتترفتیت اتی صتتتدرت

INotificationHandler سازی کنند.راپیاده 
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 : OrderStartedDomainEventهدهای 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 و Handlerیکی از این    .استت Event برای این Handler ادم بعدی نوشتتن دو

 را بر  هده خواهد داشت.  Buyerدیگری افزودن 

 DomainEventHandlersیتک فدلتدر دیگر بتا نتام   Applicationشتتتدیتد و در فدلتدر  APIی بنتابراین وارد الیته

 OrderStartedEventفدلتدر دیگر بتا نتام یتک  DomainEventHandlersایجتاد کنیتد. ستتتپ  درون فدلتدر 

 اضافه ن ایید.

 های پایین اضافه کنید:حاال درون این فدلدر دو کالی با نام

 SendEmailToCustomerWhenOrderStartedDomainEventHandler  
ValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandler 
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 ببینید.  Githubبعدی را در  Handlerدهیم و را تدضیح ای Buyerاربدط به افرودن  Handlerدر اینجا فق  

 :  ValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandlerهدهای هال  

using MediatR; 

using Ordering.Domain.AggregatesModel.BuyerAggregate; 

using Ordering.Domain.Events; 

using System; 

using System.Threading; 

using 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 متوجته Handlerهنیم تتا  Raiseهتا را Domain Eventاتدم ستتوم این استتت هته چطور این 

 شوند؟ 

ای که ا لن استت در کد بدجدد بیاید با هم صتحبت خداهم در ادرد استئلهاز پاستخ دادن به این ستداا ای  قب 

 کنیم.

هتای آن اتدجته شتتتدد ااتا وته زاتانی این اتاتات بتایتد Handlerافتتد بتایتد اتاتات ای Domain Eventوقتی یتک 

 به طور مثال :بیاتد؟؟ 

 صدا زده شدد یا بعد از نخیره در دیتابی ؟ Handlerهنگام شروع ساارش،  

اا باید انتظر ب اند تا ت ام این   Transactionها صتتدا زده شتتدد پ  Handlerاین    Transactionا ر قب  از 

Domain Event  هاRaise   شتدند و ا ر تعداد اینDomain Event ها زیاد باشتند زاان انتظارTransaction 

 Transactionبه استئله برخدرد کند   Domain Eventش این استت که ا ر یک یابد. اریت این روافرایم ای

 خداهد شد. RollBackاا هم 
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ااند ااا اشتتل  این اا انتظر ن ی  Transactionصتتدا زده شتتدند،    Transactionها بعد از  Handlerا ر این 

را   Transactionی این ای برخدرد کنند باید به صتتدرت دستتتها به استتئلهHandlerاستتت که ا ر هر کدام از 

RollBack .کنیم 

ها را Domain Eventباید   Transactionها این استت هه ما در یک  Domain Eventدومین موضتوع  

هتایشتتان Handlerبته  SaveChangeهنیم یتا اینکته همته را یکجتا و در زمتان  Raiseیکی یکی 

 بفرستیم؟ 

Raise    کردنDomain Eventتداند  ها به صتدرت تلی، ایSide Effect هایی به دنباا داشتته باشتد و تستت

Domain Model    را سخت کند. ااا ارساا  روهی اینEvent  ها در زاانSaveChange  این ،Side Effect ها

 Domainکند. بنابراین یک روش خد  برای انجام این کار این استت کهها جدا ایDomain Eventرا از تستت 

Eventنیم و ستپ  قب  از  ها را به یک لیستت اضتافه کCommit    کردنTransactionاین اج دعه ،Domain 

Event  را بهHandler.هایشان ارساا ن اییم 

 نلته!!

ارستتاا کنید ادضتتدع   Transactionرا قب  یا پ  از انجام    Domain Eventتصتت یم  یری درادرد اینله آیا  

اضتتافه کند و یا اینله   Transactionی را به ه ان Side Effectتداند  بستتیار اه ی استتت زیرا این ادضتتدع ای

Transaction .های دیگر را هم در یر ن اید 

داشتته   Domain Eventلیستتی از    Domain Model یری باال بهتر استت درون هر بنابراین با تدجه به تصت یم

 ها را در یلجا ات رکر کنیم. Eventا بتدانیم این باشیم ت

ها Domain Modelدهیم تا در ت ام قرار ای  Entity را درون کالی پایه    Domain Eventپ  اا این لیستت  

، اتدهایی را هم هاDomain Eventاضتافه شتدد. ستپ  در اینجا برای اضتافه شتدن، کم شتدن و پا  شتدن لیستت  

 ندیسیم.ای

 : Entity هدهای هال 

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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در  ClearDomainEventsو  AddDomainEvent ،RemoveDomainEventختب حتاال بتایتد از اتتدهتای 

Aggregate Rootهتایتتان استتتتاتاده کنیتدمAggregate Root تنهتایی جتایی استتتت کته اتا بتهDomain 

Model:)های ان دسترسی داریم 

 : Orderتغییر هدهای هال  

using Ordering.Domain.Events; 

using Ordering.Domain.SeedWork; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using 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, 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\""; 

            } 

        } 

 

        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()); 

        } 

    } 

 

} 

 بینید :همانطور هه در هد باال می

به لیستتت   Eventی آن اضتتافه کردن یک  داریم که وظیاه  OrderStarterDomainEventاا یک اتد   •

Domain Event .هاست 

ایجاد شتتد این لیستتت برای اا ایجاد و   Orderزنیم تا زاانیله یک  صتتدا ای  Constructorاین اتد را در   •

 به آن اضافه شدد. Eventیک 

ی هم Handlerو هیچ   Publishی  Eventها ایجاد شتتد ااا هندز هیچ  Domain Eventخب تا اینجا لیستتت  

را   Publishع لیات   DbContextکالی    SaveChangesصتتدا زده نشتتده استتت. بنابراین اا باید درون اتد  

 RollBackت ام تغییرات را    Transactionبا شتلستت روبرو شتدد    SaveChangesکار ا ر  انجام دهیم. با این 

 کند.ای

 ها را انجام دهیم؟Eventاین  Publishاما چطور  ملیات 

 Mediatorکنید،  ای  Publishرا    Eventاستتتت. وقتی شتتت ا یک یا وند    Mediatorی آبجلت این کار وظیاه

 دهد.ای را انجام Eventهای ارتب  با آن Handlerکردن  Mapی وظیاه
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شتتدید و ستتپ  کالی   Ordering.Infrastructureی  شتتدد. پ  وارد الیهوارد بازی ای  Mediatorخب حاال 

MediatorExtension .را به ریشه پروژه اضافه کنید 

 

 :  MediatorExtensionهدهای هال  

using MediatR; 

using Ordering.Domain.SeedWork; 

using System.Linq; 

using 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 برعهده Handlerبه    Eventاستتت که ارستتاا  IMediatR بر روی    Extension Methodاین کالی یک  

 دارد.

هتتایتی کتته پتراپترتتی Entityتت تتام  ChangeTrackerاز طتریتپ  Extension Methodابتتتتدا ایتن  •

DomainEvents ها آنNull کند.نیست و آیت ی دارد را پیدا ای 

نتگتهتتداری و بتعتتد  domainEventsهتتا را در یتتک اتتتغتیتر آن DomainEventsستتتتپت  پتراپترتتی  •

Domainevents های ت اایEntityکند.ها را پا  ای 

 Publishشتتتروع به    foreach  اشتتتته بدد را با یک    domainEventsدر پایان هم اقادیری که در اتغیر   •

 کند.ای

 DbContextصتتدا برنید پ  وارد    SaveChangesرا قب  از ع     Extension Methodال باید این خب حا

 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; 

        } 

 : OrderingContextهدهای هال  

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!!

و   BuyerEntityTypeConfigurationهتای  را در کالی   DomainEventsتدجته داشتتتتته بتاشتتتیتد کته پراپرتی  

OrderEntityTypeConfiguration   وOrderItemEntityTypeConfiguration    بتایتدIgnore  تتا این  کنیتد

پ  کدهای پایین   به ستتدنی در جداوا دیتابی  تبدی  نشتدد.  DbContextکردن    Migrateپراپرتی در هنگام 

 را به این سه کالی اضافه ن ایید.

 :BuyerEntityTypeConfigurationکالی 
buyerConfiguration.Ignore(b => b.DomainEvents); 
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 : OrderEntityTypeConfigurationکالی 
orderConfiguration.Ignore(b => b.DomainEvents); 

 :OrderItemEntityTypeConfigurationکالی 
orderItemConfiguration.Ignore(b => b.DomainEvents); 

 پایین تست هنید.  APIخب 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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کتالی  Handleشتتتدد، اتتتتد وارد اتی Controllerاولتیتن جتتایتی کتته بتعتتد از  Sendپت  از زدن دکت تته 

CreateOrderCommandHandler .است 

 

کتتتالی   Handleرستتتتتد وارد اتتتتتتتد اتتتی SaveEntitiesAsyncزاتتتانتتتیتتتلتتته بتتته ختتت  

ValidateOrAddBuyerAggregateWhenOrderStartedDomainEventHandler شدد.ای 
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 بینید. Postmanو پایان اجرای برنااه باید خروجی پایین را در  و بعد از اجرا این اتد 

 

 ببینیم. اندازیم تا دیتای جداول پایین را حاال نگاهی به دیتابیس می

 : Buyerجدول 
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 : Ordersجدول 

 

 : OrderItemsل جدو

 

Behavior چیست؟ 

 ای را با هم بررسی کنیم.ویست بیایید اسئله Behaviorقب  از اینله ببینیم 

نیستت، ا لن استت دیتابی  هر از   Stableارتباط بین اپلیلیشتن و دیتابی   دانید از آنجایی که  ه انطدر که ای

  اهی آفالین شدد و این باع  شلست اپلیلیشن خداهد شد.

هستتتیم. از طرفی هم برای اجرای دستتتدرات   Retryستتازی الانیرای به نام برای رفع این اشتتل  نیازاند پیاده

شتل  ارتباطی با را داشتته باشتیم تا زاانی که به اRollback و    Transactionباید ع لیات  Commandدرون  

 شدند. Rollbackدیتابی  برخدردیم ت اای ع لیات 

بگت اریم و ستتتپ   try-catchبنتابراین اتا بتایتد در بتدنته ت تاای اتتدهتایی کته بتا دیتتابی  در ارتبتاط هستتتتنتد یتک  

  سازی کنیم.را پیاده Transactionع لیات 

 مشکل وجود دارد: 2سازی این اابلیت اما برای پیاده 

 زیادی را در هر اتد تلرار کنیم که این باع  افرونگی کد خداهد شد.باید کدهای  (1
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، اتد باید برای تغییر بسته و برای تدسعه باز باشد و ا ر اا اتد را تغییر دهیم این اص  را  Oبراسای اص   (2

 ایم. زیرپا   اشته

 پس چاره چیست؟

 ک ک بگیریم.  MediatRهایBehaviorتدانیم از برای ح  این اشل  ای

  ASP.NETهتایFilterوجدد دارد کته شتتتبیته   Behaviorیتک ویژ ی جت ا  بته نتام  MediatRدر فریم ور   

MVC تدانید ع لیاتی را قب  و بعد از  استتت. با استتتااده از این ویژ ی، شتت ا ایCommand   و یاQuery   اجرا

 کنید.

ها نیستت پ  به Commandی استتااده از این قابلیت، این استت که دیگر نیاز به تلرار کد در تک تک  اریت اصتل

 ها را اضافه کرد.Cross Cutting Concernتدان راحتی ای

 شود:این ویژگی با ث می

به یک کالی اجرا  Retryانطپ    ودنپایبند باشتید   Single Responsibility Principleتا به اصت   (1

 شدد.انتق  ای

به جای ات رکر شتتدن بر روی   Handlerشتتدید زیرا در هر  ایها  Handler باع  ستتاده نگه داشتتتن (2

 تدانید بر روی بیرین  فدکدی کنید.جرییات فنیم اث  اتصاا دیتابی ( ای

 

ها را با روشتتی Handlerن  تداها به شتت ا نشتتان دهم که وطدر ایBehaviorخداهم با استتتااده از  در اینجا ای

 تر کنیم.بسیار ساده بهینه
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بته نتام  یایجتاد کنیتد و ستتتپ  کالستتت  Behaviorsیتک فدلتدر بته نتام  Applicationبنتابراین در فدلتدر 

TransactionBehavior .را در آن اضافه ن ایید 

 

 سازی کند.را پیاده IPipelineBehavior اینترفی  این کالی باید 

 : TransactionBehaviorهدهای هال  

using MediatR; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.Extensions.Logging; 

using Ordering.Infrastructure; 

using System; 

using System.Threading; 

using 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; 

        } 

      } 

    } 

 :بینیدهمانطور هه می

 سازی کرده است. آن را پیاده Handle بری و اتد ارث  IPipelineBehaviorاین کالی از •

ترریپ کردیم تا با استتااده از آن بتدانیم ع لیات   OrderingContextآن یک    Constructorستپ  به   •

Transaction  را بهCommand.های ان اضافه کنیم 

 یتتک ASP.NET Coreهتتای Middlewareنتتیتتر هتت تتانتتنتتد   Handleدر ورودی اتتتتتد  •

RequestHandlerDelegate  بتته نتتام next داریتم کتته بتتا اجترای آن، رونتتد اجترای بتقتیتته 

Command/Queryدها ادااه پیدا خداهد کر. 

   اشتیم که سه بار ع   اتصاا به دیتابی  را تلرار کند. forیک حلقه   Handleسپ  درون اتد  •

 هندلرهای اا را صدا برند. tryداریم که در قس ت  try-catchنیاز به یک  forدرون این  •

بتایتد ع ت  وتک کردن تعتداد دفعتات تالش برای اتصتتتاا دیتتابی  انجتام شتتتدد. ا ر تعتداد   catchدرون   •

 شدد. Throwبار باشد باید اکسپشن  3ات بیم از دفع

اعرفی کنیم. پ  وارد کالی  MediatR به DI خدد را از طریپBehavior بعد از ندشتتن کدهای باال حاال باید 

Startup .شدید و کد پایین را به آن اضافه کنید 

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

 : Startupهدهای هال  

using FluentValidation.AspNetCore; 

using MediatR; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using 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(); 

            }); 

        } 

    } 

} 

   Behaviorتست 

 Windowsدیتتتابی  را قطع کنیم. پ  Connectionبتتایتتد  TransactionBehaviorبرای تستتتتت این 

Services  را باز کنید وSQL Server  راStop  .ن ایید 
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 .بگ ارید و برنااه را اجرا کنید  Break Pointیک  TransactionBehaviorکالی  Handleسپ  در اتد 

 اجرا ن ایید. Postmanپایین را در  APIحاال 

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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 بینید :همانطور هه می

شتتتدید و بعتد از ای  TransactionBehaviorکالی    Handleوارد اتتد    Sendی  بعتد از زدن دک ته •

 خداهد شد.  catchتالش برای اتصاا به دیتابی  وارد 

استت   1هندز   iشتده یا خیر؟ ودن عدد    3برر تر از   iکند که عدد اتغیر  بررستی ای  catchستپ  در   •

 شدد.پ  دوباره از ابتدا این اتد اجرا ای

 

 اجرا شدد. Forحاال دوباره باید از اوا حلقه 
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 جداسازی دیتابیس

به و بهینه شتدن اپلیلیشتن صتحبت کردیم.    Domain Modelو    APIهای قب  در ادرد جداستازی در قست ت

 :طور مثال

 Taskرا تجربه کنیم بهتر استتت اپلیلیشتتن را به ستت ت  CRUDهای بستتیار ستتنگین APIنله اا  به جای ای 

Based   شتتدد تا  تر کنیم. این باع  ایها را ستتادهببریم و کنترلرها و اینترفیAPI   تر اا از انظر کاربر با ااهدم

 شدد. 

 Domainتری داشتتته باشتتیم وهای بهینهQueryتدانیم  ها ایQueryاز   Domain Modelه چنین با ح ف   

Model  را فق  برای پردازشCommand.ها ات رکر کنیم 

( بددنتد کته اتا در اپلیلیشتتتن Performanceو Simplicityمیعنی  CQRSاین دو ادرد ارایتای اوا و دوم 

( Scalabilityهم میعنی    CQRSستتتازی کردیم. ااا باید یک  ام دیگر حرکت کنیم تا به ستتتداین اریت پیاده

 جدا ن اییم. Writeرا از  Readت یابیم. بنابراین باید دیتابی  دس 

 یک سوال؟

ها را از هند و چرا باید دیتابیسچه مشتکلی از ما را حل می  Scalabilityشتاید بپرستید فراهم هردن 

 هم جدا هرد؟

 پاسخ سوال اول:

دستتتگاه احدود شتتده و با رشتتد  در حاا حاضتتر اپلیلیشتتن اا درون یک ستترور قرار دارد پ  تنها به انابع یک  

 تر کنیم و این ااجرا هرینه بر است. اپلیلیشن باید این سرور را قدی

  به طور مثال :از طرفی در یک برنااه سازاانی تعداد ع لیات خداندن و ندشتن با هم یلی نیست 
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د پ  انطقی استت شتده یشته ع لیات خداندن اطالعات از ندشتتن، آپدیت و ح ف اطالعات بیشتتر درخداستت ای

 کنیم. Scaleکه این ع لیات را استق  از هم 

تدان به جای یک ستترور خیلی قدی وند ستترور داشتتته باشتتیم تا هم هرینه ستترور پایین بیاید و هم در اینجا ای

 به طور مثال:. کنیم Scaleهای اختل  ع لیات اتااوت را به شیده

تر استتااده کنیم و این ویری استت که های ضتعی لیات از سترورتر و برای باقی ع سترور را قدی  Readبرای ع   

Scalability کند.برای اا فراهم ای 

 یعنی از منابع چندین سرور به طور بالقوه استفاده نمود.  Scalabilityبنابراین  

 

 پاسخ سوال دوم:

 ها را جدا هنیم؟ اما چرا باید دیتابیس

نااتقارن استت بنابراین بهتر استت جدا   Read , Writeه انطدر که در پاستخ ستداا قبلی  اتم پردازش ع لیات 

شتتدند. ااا اشتتل  اینجاستتت که ا ر دیتابی  هر دو ع لیات یلی باشتتد اا هر بار اجبدریم ک    Scaleاز هم 

 کنیم و این یک اشل  برای اپلیلیشن است. Scaleدیتابی  را 
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برای جداستازی این دو دیتابیس ستواالتی وجود   اماخب تا اینجا دلی  جداستازی دیتابی  را اتدجه شتدیم. 

 دارد :

تر طراحی کنید و بتدانید آن را ستاده  Scaleرا بیشتتر    Readشتدد تا دیتابی   این جداستازی باع  ای •

 باید وه ساختاری داشته باشد؟ Readن ایید ااا به نظر ش ا دیتابی  
ه گام باشد پ  در حقیقت باید دیتابی    Commandعات این دیتابی  باید با اطالعات دیتابی   اطال •

Query     ه ان ستاختار دیتابیCommand  دانید را داشتته باشتد ااا ه انطدر که ایRead    وWrite 

چاره  اا اناستتب نیستتت. پ   Readنیازهای اتااوتی هستتتند و ه ان ستتاختار دیتابی  برای جنبه  

 ؟ چیست

 : Readبهترین راه حل برای طراحی دیتابیس 

داشتته باشتد که ت ام فیلدهای ادردنیاز درون   Flatو    Denormalاستت این دیتابی  یک جدوا  بهتر •

 آن قرار  یرد.

این جدوا نیر آپدیت شدد. با داشتن این جدوا   Commandبا هر بار در  اطالعات در دیتابی    سپ  •

 نداریم. SQLو غریب های عجیب Joinدیگر نیاز به 

 نتیجه گیری

مناستب استت. در  Transactionمطابقت دارد و برای    3با فرم نرمال ستط   Commandبنابراین دیتابیس  

 انجام شود.  Joinها با همترین باشد تا گرفتن داده  Denormalizedباید  Readحالی هه دیتابیس 
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دارد که ش ا باید   هایی همدهد هرینهدر اقاب  ارایایی که ارائه ای  Design Patternتدجه داشتته باشتید که هر  

 به طور مثال:ها را در نظر بگیرید و احتاط ع   کنید. سازی، با دقت آنقب  از پیاده

شتدد و ارایای زیادی به اپلیلیشتن اضتافه ای CQRSهای اع دلی، با جداستازی دو ادرد قبلی  در اکثر اپلیلیشتن

ستتتازی ه گتام از جملته :بر نیستتتت ااتا جتداستتتازی دیتتابی ، پیچیتد ی زیتادی بته دنبتاا دارد ونتدان هرینته

ها کار ستاده ای نیستت و در اداردی هم باع  سترد  ی بین آن  Consistencyو حاظ   Read , Writeدیتابی 

 به طور مثال:شدد. کاربر ای

اارش، فدرا اطالعات را ببیند ااا از آنجایی که کند و انتظار دارد بعد از در  ستت کاربر یک ستتاارش را اضتتافه ای 

آپدیت شدد بنابراین   Queryنخیره شده و  ادتی زاان نیاز است تا دیتابی     Commandاطالعات در دیتابی   

ن تایتد و ه ین بتاعت  افرونگی اطالعتات کنتد کته اطالعتات اضتتتافته نشتتتده و دوبتاره اقتدام بته در  ایکتاربر فلر ای

 شدد.ای

 : به طور مثالاین  دنه ادارد راه کارهایی هم هست  البته برای

تدانید بعد از در  ستاارش، پیاای ابنی بر این که ستاارش شت ا با ادفقیت ببت شتد و به زودی ستیستتم آپدیت ای

 شدد افرونگی به حداق  برسد.شدد را به کاربر ن ایم دهید. این باع  ایای

های نگهداری و ستاز اری اطالعات را پی دارد دیتابی  جدا انه هرینهبنابراین تا اینجا اتدجه شتدید که داشتتن  

 سیستم خدد را داشته باشید.  Scaleو در بیشتر ادارد بهتر است جداسازی انجام نشدد اگر اینله ش ا قصد 
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 های همگام سازی دیتابیساستراتژی

ها را هم در نظر بگیرید. اا ستازی آنع لیات ه گامتا اینجا دیدیم که ا ر قصتد جداستازی دیتابی  را دارید باید 

 سازی را بررسی کنیم :سازی این ه گامخداهیم دو استراتژی برای پیادهدر اینجا ای

 ستازی باید در هر جدوا یک  در این ه گام این استتراتژی بستیار ستاده استت.:  Stateهمگام ستازی با  (1

Flag کنتد آیتا این  اش این استتتت کته اعالمبگت اریتد کته وظیاتهEntity  ستتتازی تتاکندن از آخرین ه گتام

 :به طور مثالآپدیت شده یا خیر؟ 

 Writeکنیتد تتا هر زاتان در جتدوا اضتتتافته ای  IsSyncRequiredیتک پراپرتی بته نتام   Entityدر هر

با تدجه به این   Readتغییر کند و ستتتپ  دیتابی    Trueتغییری صتتتدرت  رفت اقدار این فیلد به  

 شدد. Falseتغییر، آپدیت شدد. بعد از آپدیت دیتابی  هم دوباره این فیلد باید 

ستتریعا آپدیت خداهد   Writeبعد از تغییرات دیتابی     Readبا این روش کاربردی ه یشتته دیتابی   

 شد.
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 در این روش یک چالش وجود دارد:

 IsSyncRequiredشتود چون فیلد نمیمپدیت    Readاگر یک ردیف جدول حذف شتود دیتابیس   

این ردیف همچنان باای  Readوجود ندارد در حالیکه در جدول   Writeمن ردیف، دیگر در جدول  

 است. بنابراین چاره چیست؟

استت. یعنی به جای اینله ردی  جدوا   HardDeleteبه جای    SoftDeleteراه ح  این استئله استتااده از  

 True  اریم که ا ر اقتدار آن  در هر ردی  ای  IsDeletedف کنیم، یک فیلتد  را به طدر کاا  از حافظته ح  

شتدد و دیتابی  ای  Trueهم   IsSyncRequiredشتد یعنی این ردی  ح ف انطقی شتده استت پ  فیلد  

Read  .اطلع این ح ف خداهد شد 

 نکته!!

اربران دچار اشتتتباه شتتوند، معموال هبالفا تتله با هم یکی نمی Writeو Readهای از منجاییکه مدل

را می فرستتتند. بنابراین حتما پیغام مناستتب را به هاربر  Writeخواهند شتتد و دوباره درخواستتت  

 ها را جدا نکنید. نمایش دهید. یا اگر هاربران شما مخالف چنین رفتاری هستند پس دیتابیس

هاستت. Eventاده از ها، استتااستتراتژی بعدی برای ه گام شتدن دیتابی ها : Eventستازی با همگام (1

شتتدد و ستتپ  فرستتتاده ای  Eventتغییر کند یک   Writeستتازی هر زاان که دیتابی   در این ه گام

 کند.، خدد را آپدیت ایEventبا استااده از اطالعات آن  Readدیتابی  

 مزایا و معایب این روش:

ها را یلجا Domain Eventخیلی خدبی دارد ودن اپلیلیشتتن   Scaleاین روش نستتبت به قبلی،   •

Publish تدانید هر تعداد کند و ش ا ایایHandler  خداهید به آن ایکهSubscribe .کنید 

بدجدد بیایید،   Readااا این رویلرد یک ایراد اهم دارد و آن این استت که ا ر اشتللی در دیتابی    •

ReBulid ت. ای نیسدیتابی  کار ساده 

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

 آیند. بیرون ای Syncها از حالت را از دست دهید، دیتابی 

هتا در دیتتابی  استتتت بنتابراین بتایتد یتک اع تاری Domain Eventراه حت  این استتتئلته، نخیره 

Event Sourcing .داشته باشید 

 نکته!!
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به تنهایی اابل  CQRSپیاده شود در حالیکه   Event Sourcingباید با   CQRSهنند هه  گاهی افراد فکر می

 د. شوهمراه با من با ث افزودن پیچیدگی هم می Event Sourcingاستفاده است و گاهی استفاده از 

های خا تی هستتند هه معموال هنند ستیستتماستتفاده می Event Sourcingهایی هه از  معموال ستیستتم 

 ها را پیگیری هنند. برای مثال یک سیستم مالی. Eventها پیش میاید هه باید مواردی در من

 Event Sourcingنیستت اما برای اجرای  Event Sourcingنیازی به  CQRSو نکته دوم اینکه برای اجرای 

را به همراه  scalableهمترین   Write و  Readبدون جدا هردن  Event Sourcingباشتتد چون   CQRSباید 

 دارد. 

 

Consistency هابین دیتابیس 

به هوئری نیاز داشتتیم باید از  Commandشتاید برای شتما هم این ستوال پیش ممده باشتد: اگر در یک   

 :برای مثال ؟ Writeاطال ات را بگیریم یا  Readدیتابیس 

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. 

اطالعات را بخدانید ودن   Command یشتته باید از دیتابی   برای پاستتخ به این ستتداا باید بگدیم که شتت ا ه

کند و ا لن استت زاانی که نیاز به خداندن اطالعات خدد را آپدیت ای  Writeاز روی دیتابی     Readدیتابی   

 داشته باشیم، این دیتابی  هندز آپدیت نشده باشد. Readاطالعات از دیتابی  

 نلته!!

که در این کتا   اته شتتده را در پروژه خدد پیاده ستتازی کنید زیرا در کنار هایی  الزم نیستتت که ت ام تلنیک

هایی وجدد دارد که شت ا باید اط ئن شتدید که استتااده از این ارایا در ارایای هر دیراین پترنی یک ستری هرینه

 های آن به صرفه هست یا خیر؟ اقاب  هرینه

 
 

www.takbook.com



156 

 

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  
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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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