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 تقدیم به

خود    یهاتیاستتفاده از تمام قابل  یکه آماده یست ینوبه تمام دوستتداران برنامه میتقد

 .هستند  یریادگی یبرا
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 با تشکر

 ی لیکنند. من هم خیدوستتت هنرمند افترار م کیها معموال به داشتتتن سیبرنامه نو

دوستت  ییایخانم عستل ضت  یعنیکشتورم   یهاستتیگراف نیاز بهتر یکیخوشتحالم که با  

کتاب کمک   نیبه هر چه بهتر شتدن ا شیبایز یهادهیکنم که با ایهستتم و تشتکر م

 .کردند
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 درباره این کتاب 

صاا ر  ا صاا    ،عملیخواهن  به صااورت یکه م ی نوشااته شاا  سااانینوبرنامه  یکتاب برا  نیا

 .رن یبگ ادی  ورود به بازار کار  یبرارا     Web APIساخت

که امکا  ارائه    ییهاAPIبه   ازین ،لیموبا یهاشانیکیاسات اد  روز افوو  از الل لیروزها به دل  نیا

 ش   است. لی ب   یا یح  ازین  کیدارن  به را  به طور هموما     نتیبه هوارا  کال سیسرو

نیو    یساینواز بازار برنامه ایکه ساه  عم    خواهی  دی    ین ازیب  یشالل  یهایبه آگه  ینگاه   اگر

 است.  APIی مربوط به  وسعه

  Web API  یهااکاه در لروه   ییازهاایابرطرف کرد  ن  یبراکردم    یکتااب ساااع  نیا  دراز این رو  

نقشه را     کی  وان . این کتاب میرا با شما به اشتراک بگذارم  ا ی جرب  و اورمیمثال ب  وجود دارد

 .باش   یواقع یهااست اد  در لروه   یبرا

 



 فصل اول : تنظیمات پروژه 
 

 آنچه خواهید آموخت:

  launchSettings.json  لیفا ماتیتنظبررسی  ➢

 Startup  و  Programکالسآشنایی با  ➢

 در پروژه   IIS وCORS  ماتیتنظ اعمال ➢

 Environment  تنظیماتبررسی  ➢
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 تنظیمات پروژه

که چطور   ب انی  ،های خوبی را  وساعه دهی  بای  قبل از هر کاریبرای اینکه بتوانی  اللیکیشان

 های درو  آ  را لیکربن ی کنی .اللیکیشن و سرویس

کردیا   اسااات ااد  می  .NET Frameworkهاای  باا چیوی کاه در لروه   NET Core. نظیماات در  

نیسااات و ماا از    web.configفاایال  دیگر خبری از  ،  .NET Coreهاای  خیلی فرق دارد. در لروه 

 کنی .ورک است اد  می نظیمات داخلی فری 

گیری  چطور و یاد می  شاوی می آشانا  آ  درو مت های  و    Startupکالس با  فصالدر این  شاما 

 های خود را رجیستر کنی .سرویس

 پروژه جدیدایجاد 

Visual Studio  را باز کنی  و روی Create a new project   کلیک کنی. 

 

 بونی .  Nextرا انتخاب و بر روی    ASP.NET Core Web Applicationدر کادر بع ی گوینه  
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 کنی .حاال نام و مسیر لروه  را انتخاب  

 

 است.  ASP.Net Core Web API  و  NET Core  .، ASP.NET Core 5.0  مرحله بع  انتخاب
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 ایجاد شود.لروه  کلیک کنی   ا   Createروی   برحاال  

 launchSettings.jsonتنظیمات فایل 

اللیکیشااان  عیین  انا ازیدر زماا  را را    ASP.NET Coreرفتاار    launchSettings.jsonفاایال  

  .(Kestrel)  است  self-hostedهای  و اللیکیشن  IISکن . این فایل شامل  نظیمات مربوط به می

مای  launchSettings.jsonفااایاال   باخا   را  در    (Solution Explorerلاناجار   )  Properties اوا  

 .ببینی 

 

 : launchSettings.jsonفایل 
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{ 

  "$schema": "http://json.schemastore.org/launchsettings.json", 

  "iisSettings": { 

    "windowsAuthentication": false, 

    "anonymousAuthentication": true, 

    "iisExpress": { 

      "applicationUrl": "http://localhost:58753", 

      "sslPort": 44370 

    } 

  }, 

  "profiles": { 

    "IIS Express": { 

      "commandName": "IISExpress", 

      "launchBrowser": true, 

      "launchUrl": "weatherforecast", 

      "environmentVariables": { 

        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development" 

      } 

    }, 

    "CompanyEmployees": { 

      "commandName": "Project", 

      "launchBrowser": false, 

      "launchUrl": "weatherforecast", 

      "applicationUrl": "https://localhost:5001;http://localhost:5000", 

      "environmentVariables": { 

        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development" 

      } 

    } 

  } 

} 

 بررسی فایل :

زما  اسااتارت ، کن می  عیینوجود دارد که   launchBrowserدر این فایل یک لرالر ی  •

 مرورگر باز شود یا خیر.  ،اللیکیشن

 لس   ،ن اری کنی  و نیازی به مرورگر اسات اد  می  Postmanاز   APIچک کرد     اگر برای

  لییر دهی .  falseبه  وانی   میمق ار این لرالر ی را  

"launchBrowser": false, 
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در بخ    یاک زد  بااشااایا  باایا    Setupدر مرحلاه  را  HTTPSاگر چاک بااکس مربوط باه   •

applicationUrl    دوURL    . این  ببینیاURL  یکی برای  هااHTTP    و دیگری برایHTTPS  

 است.

"applicationUrl": "https://localhost:5001;http://localhost:5000" 

لورت   این عا د  .گیردیاک عا د می  کاه  وجود دارد  sslPort  در این فاایال یاک لرالر ی •

HTTPS     اللیکیشااان را باا    ورا  نظی این لورت باه     اجرا کنیا  IISExpressزماانیکاه 

 .خواه  ش اللیکشن داد   

"sslPort": 44370 

 نکته!!

پس    .معتبر استت  Localتنها در محیط ،  HTTPSتوجه داشتته باشتید که این پیکربندی  

و  پیکربندی   مجددارا   HTTPS اینکنید باید  می  Deploy  در ستتروری  زمانیکه برنامه را

 معتبر قرار دهید. HTTPSیک در اینجا 

در    URLکا ام    کنا وجود دارد کاه  عیین می  launchUrlناام    ابا  Propertyدر اینجاا یاک   •

بای    به درسااتی کار کن   Propertyابت ای اللیکیشاان اجرا شااود. البته برای اینکه این  

launchBrowser   را نیو بر رویTrue  نظی  کنی  . 

اجرا برنااماه    زماانیکاه  ،بااشااا   weatherforecastبر روی    launchUrlاگر لرالر ی    بناابراین

 .ش   خواه به مسیر زیر ه ایت   اللیکیشن  شود،

https://localhost:5001/weatherforecast 

 Startup و   Programکالس

  Program.cs  کالسبا یک    ،Console  هایبرنامه  همانن   ASP.NET Core  یهاشاانیکیالل مام  

که   زمانی.  نقطه ورود اللیکیشااان اساااتو   دارد Main مت یک   کالس. این  شاااون یمشااارو   

   ش .  خواه   اجرااین مت   ،شود  Startاللیکیشن  

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

 

namespace CompanyEmployee.API 

https://localhost:5001/weatherforecast
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{ 

    public class Program 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            CreateHostBuilder(args).Build().Run(); 

        } 

 

        public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) => 

            Host.CreateDefaultBuilder(args) 

                .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => 

                { 

                    webBuilder.UseStartup<Startup>(); 

                }); 

    } 

} 

از این وره   اکنو  خیلی این کالس بینی  ک   باشای ، می  یی داشاتهآشانا  .NET Core 1.0اگر با 

وجود   دیگر  ()UseIISIntegrationیا   ()UseKestrelها مثل  بعضاای قساامت کوچک شاا   اساات.

  کپساااولاه   ماام این موارد را  ،برای خواناایی کا  CreateDefaultBuilder(args)چو  متا    نا ارد

  وانی  این  نظیمات را دستی انجام دهی .شما هنوز ه  می البتهاست.  کرد   

را    Startup اا کالس    زنا میرا صااا ا    ()<webBuilder.UseStartup<Startup   کاه کا   این متا 

Initialize   کالس  کنا .Startup  هاای  در لروهASP.NET Core Web API  در این  الوامیسااات .

 ر در مورد این  لایین کنی .های موردنیاز اللیکیشاان را لیکربن ی میکالس ما  مامی ساارویس

 است.کالس بیشتر  وضیح داد  ش    

 نکته!!

فرض، متغیرهتای پروژه و پیکربنتدی  هتای پیشفتایتل  CreateDefaultBuilder(args)متتد  

Logger کندرا تنظیم می. 

توانستتیم هر مشتکلی که شتد و ما میانجام می Bootstrappingدر فرآیند   Loggerقبال 

هتای قبلی کنیم. این فرآینتد در نستترته  Logبتا آن    ،افتتاد رااتفتا  می  Startدر طول  

 تر بود.سرت
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 Startupکالس 

اما لیکربن ی  سااختار اللیکیشان شاما بود  پیکربندیبرای   Programکالس همانطور که دی ی   

 شود.انجام می  Startupدر کالس رفتارهای اپلیکیشن  برخی از  

از این کالس شاارو    ،شااود  انجام  ASP.NET Core یاجراکه بای  در زما   لیکربن ی هرگونه 

وب اللیکیشاان    لیکربن یو دو مت  دارد که مساالول    Constructor. این کالس یک  خواه  شاا 

 است.

رجیساتر برای   ،این مت  همانطور که از نام  معلوم اسات  :  ConfigureServicesمتد  •

 باش .می ها سرویس  کرد 

زبان   یا به کن .اضاافه می کیشاناللیها را به که برخی از قابلیت  اسات کالسایسارویس  

چه در اللیکیشان مشاخش شاود  )  باشا کالسای که اللیکیشان به آ  وابساته   هر  :  ترستاده

 بای  در این مت  رجیستر شود. (ورک است اد  شودو چه  وسط فری 

این متا  می  :  Configureمتتد   • باه  Middleware وانی   باا  را    Pipelineهاای مختل  

و    HTTP Request   وان یم که ک ی اساات که   Middleware  اللیکیشاان اضااافه کنی .

HTTP Response   را لردازش،  لییر و در نهایت بهMiddleware  . بع ی ده 

 نکته!!

حتما کدهای  دارند پس بیشتتری همهای  سترویس  ،های بزرگتراز آنجا که اپلیکیشتن

نکه خوانایی این متد آ خواهیم داشتت. برای   ConfigureServicesآشتفته زیادی در متد 

تعریف کنیم و از این  ستاختاری    ،تنشتن متدهاست توانیم با استتفاده از اکمی ،باالتر رود

 آشفتگی دور باشیم.

 CORSتنظیمات   اکستنشن متد

 چیست؟ اکستنشن متد

 کلی ی   کلمه   ، آ ورودی  یک مت  استا یک است که بای  قبل از اولین لارامتر    ، اکستنشن مت 

this  ای است که این اکستنشن مت  بر ی نو  داد نشا  دهن     ، را قرار دهی . این اولین لارامتر

 کن .آ  یک قابلیت اضافه می 
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 اکستنشن مت  بای  درو  یک کالس استا یک  عری  شود.  وجه داشته باشی  که  

به چه دردی ؟  ببینی  این چیوهایی که گ تی  چیست   ا  شرو  کنی   ک نویسی راحاال بیایی   خب  

 ؟ و چطور بای  اضافه شود   ؟ خوردمی

ل ر یک فول ر دیگر با نام و ایجاد کنی  سپس درو  این ف   Infrastructureیک فول ر ج ی  با نام

Extensions    . اضافه نمایی 

 ایجاد کنی .  ServiceExtensionsبا نام   استا یک  یک کالسحاال در اینجا  

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions 

{ 

    public static class ServiceExtensions 
    { 

    } 

} 

 سازی کنی .لیاد  کالسکه در لروه  به آ  نیاز داری  را با این   وانی  چیوهاییخب حاال می

-CORS (Crossدر اللیکیشاان اساات.    CORSخواه  انجام ده  لیکربن ی اولین کاری که می

Origin Resource Sharing)  های  دومیندساترسای داد  یا مو ود کرد  دساترسای به   مکانیوم

 مختل  اللیکیشن است.

  ،دیگر ب رساااتی   Domainبه   Domainهایی را از یک  در اللیکیشااان درخواساااتبخواهی  اگر  

  مامی خواه  ک ی را اضاافه کن  که به میالوامی اسات. بنابراین برای شارو    CORSلیکربن ی 

 های ما را ب ه .APIاجاز  دسترسی به    یهر مب ایاز    ،هادرخواست

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions 

{ 

    public static class ServiceExtensions 

    { 

public static void ConfigureCors(this IServiceCollection services) 

=> 

        services.AddCors(options => 

        { 

            options.AddPolicy("CorsPolicy", builder => 

            builder.AllowAnyOrigin() 
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                    .AllowAnyMethod() 

                    .AllowAnyHeader()); 

        }); 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

و    Origin،Methodهر  به اسات اد  کردی   ا  CORS policyی  نظیمات لایهدر ک  باال از   •

Header   دهی .  دسترسی  اجاز 

بنابراین   .بای  مو ود ر باشا   Production وجه داشاته باشای  این  نظیمات در مویط 

از   اساااااتاا اااد   جااای  بااه  مااواایااط  ایاان  از    ()AllowAnyOriginدر  بااایاا  

WithOrigins("https://example.com")  نها از منبع   ،هااسااات اد  کنی   ا درخواسااات 

 داشته باش .   دسترسی موردنظر اجاز 

در    ،ده می دساترسای اجاز   هاHTTP methodبه  مامی    ()AllowAnyMethodهمچنین   •

 HTTP نها به   WithMethods("POST", "GET") مت   از  با اسات اد   وانی حالیکه ما می

method  . موردنظر اجاز  دهی 

هاای خااا اجااز  ر اا فقط باه ها   را ه   لییر دهیا   ()AllowAnyHeader وانیا  متا   می و •

 : برای مثال .دسترسی ده 

  WithHeaders("accept", "contenttype")   

 IISتنظیمات  اکستنشن متد 

هسااتن  و اگر بخواهی     Self-Hosted لی  فرضبه صااورت    ASP.NET Coreهای  اللیکیشاان

  بنابراین .را انجام دهی   IIS integrationهاسات کنی  بای   نظیمات    IISاللیکیشان خود را روی  

 کنی .اضافه می  ServiceExtensionsبرای انجام این کار ما ک  زیر را به کالس 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions 

{ 

    public static class ServiceExtensions 
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    { 

public static void ConfigureCors(this IServiceCollection 

services) => 

        services.AddCors(options => 

        { 

            options.AddPolicy("CorsPolicy", builder => 

            builder.AllowAnyOrigin() 

                    .AllowAnyMethod() 

                    .AllowAnyHeader()); 

        }); 

 

public static void ConfigureIISIntegration(this IServiceCollection 

services) => services.Configure<IISOptions>(options => 

         { 

  }); 

 

    } 

 

} 

 Startupاعمال تنظیمات در 

برای اینکه    حاال  .مت های خود را برای سااازمان هی ک  نوشااتی  نخب  ا اینجا ما اکسااتنشاا

این  گردی   ا بر   Startupبه کالسلشاتیبانی کن  بای     IIS integration و    CORSاللیکیشان از  

   اضافه کنی . در مت های این کالسرا    نظیمات

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

using Microsoft.OpenApi.Models; 

 

namespace CompanyEmployee.API 

{ 

    public class Startup 

    { 

        public Startup(IConfiguration configuration) 
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        { 

            Configuration = configuration; 

        } 

 

        public IConfiguration Configuration { get; } 

 

        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

        { 

            services.ConfigureCors(); 

            services.ConfigureIISIntegration(); 

            services.AddControllers(); 

            services.AddSwaggerGen(c => 

            { 

                c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title =    

"CompanyEmployee.API", Version = "v1" }); 

            }); 

        } 

 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 

env) 

        { 

           if (env.IsDevelopment()) 

            { 

                app.UseDeveloperExceptionPage(); 

                app.UseSwagger(); 

app.UseSwaggerUI(c => 

c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", 

"CompanyEmployee.API v1")); 

            } 

 

            app.UseHttpsRedirection(); 

            app.UseStaticFiles(); 

            app.UseCors("CorsPolicy"); 

            app.UseForwardedHeaders(new ForwardedHeadersOptions 

            { 

                ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.All 

            }); 

 

            app.UseRouting(); 

            app.UseAuthorization(); 
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            app.UseEndpoints(endpoints => 

            { 

                endpoints.MapControllers(); 

            }); 

        } 

    } 

} 

 بررسی کد :

و ساپس    یاضاافه کرد  ConfigureServices مت  دررا    IISو   CORS   نظیمات در ک  باال •

 انجام دادی .  Configureدر مت  ر ا    Pipelineدر   CORSلیکربن ی 

اماا باا این حاال  لییرا ی را در    نا اردزیاادی  فرق    3.1  وره باا    NET 5.0.لیکربنا ی در   •

 ها را با ه  بررسی کنی .که بهتر است آ   بینی می  Startupکالس 

را    AddSwaggerGenو   AddControllersمتا هاای   ConfigureServicesدر متا    ▪

ی رجیساااتر کرد   وظی اه  ،قبال  وره مااننا     AddControllers  بینی . متا می

هاا  Pageهاا و  Viewباا  این متا     .را برعها   دارد IServiceCollection  کنترلرهاا در

 .به آنها نیازی ن اری   Web APIکاری ن ارد چو  در لروه   

  WebAPIجهت  ست    Swaggerه  برای اضافه کرد      AddSwaggerGenمت     ▪

 است.  

باه  ر یاب  UseAuthorizationو    UseRoutingمتا هاای    ،ه   Configureدر متا    ▪

 .به اللیکیشن هستن   Authorizationو    Routingهای برای اضافه کرد  قابلیت

را برعها      Routingی  ه  وظی اه  MapControllersباا   UseEndpoints  هاایمتا   ▪

 دارن .  

بااه    Proxyهاا رهااای  کرد     Forwardبرای    UseForwardedHeadersمتاا     ▪

 استجاری    ریکوئست

مهیا   ریکوئسااتهای اسااتا یک را برای  اساات اد  از فایل،  UseStaticFilesمت   ▪

،  هاای اساااتاا یاک  نظی  نکنیااگر مسااایری را برای دایرکتوری فاایال  کنا .می

 کن .است اد  می  wwwrootل ر وفرض از فبه صورت لی   ریکوئست

 نکته!!
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ها بستیار مهم استت بنابراین Middlewareتوجه داشتته باشتید که ترتیب اضتافه کردن 

از    UseRoutingمتتتد   بتعتد  بتایتد  هتمتچتنتیتن    UseAuthorizationرا  و  دهتیتد  قترار 

 صدا زده شوند. UseRoutingباید قبل از  UseStaticFiles  یا  UseCorsمتدهای

 Environmentتنظیمات  

اینکه   دهی  اما به موض  وسااعه می  Developmentما در حال حاضاار برنامه خود را در مویط  

 رود.  می  Productionکنی ، اللیکیشن به مویط   Publishخود را   برنامه

  هاPasswordها،  Connection stringها،  Portها،  URLبای     Productionو    Developmentمویط  

 ، هااز مویط نابراین بای  برای هر ک امب  .و دیگر  نظیمات حسااااس آنها از ه  مساااتقل باشااا 

 بسیار ساد  است.  .NET 5.0ای داشته باشی  که این در  لیکربن ی ج اگانه

اگر   . نظیمات ماسات  حاویبری . این فایل    appsettings.jsonدر اینجا بهتر اسات به ساراف فایل  

را   فااایاال  مای  Expandایان  فارض  کااه  بایانایاا   کانایاا   لایا   صاااورت  فااایاال  بااه  یااک 

appsetings.Development.json  وجود دارد. 

 

  appsettings.jsonکرد     Overrideبرای    apsettings.{EnvironmentSuffix}.jsonهاای  فاایال

به طور    .در لروه  ایجاد کنی  وانی  یک مویط خاا را  ما همچنین میشاود. اصالی اسات اد  می

 .Productionمویط  :  مثال

ی  بر روی لروه  راسات کلیک کنی  و از منو باز شا   گوینه  بای   Productionمویط    ایجاد  برای

Add→New Item    نمایی را انتخاب  . 

شاااا     باااز  کااادر  از  را    App Settings Fileحاااال  فااایاال  ایاان  نااام  و  انااتااخاااب  را 

appsettings.Production.json   بگذاری. 
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 .خواه  ش یک مویط ج ی  اضافه    Addبع  از زد   

 

چیوهایی را یاد گرفتی   ها اللیکیشاان و نوو  ایجاد آ های  وسااعه اینجا در مورد مویطخب  ا 

 ها اجرا شود؟بای  مشخش کنی  که اللیکیشن در ک ام یک از مویطچطور  اما

ASPNETCORE_ENVIRONMENT  اسات که  متلیریASP.NET Core      برای مشاخش شا

باشا ،   Developmentبرابر با    این متلیر  مق ارجساتجو خواه  کرد. اگر  را  آ  مویط اللیکیشان 

IsDevelopment   برابر باtrue    خواه  شاا . اگر اینProperty    وجود ن اشااته باشااASP.NET 

Core    فرض را بر این خواه  گذاشت که در مویطProduction  . هستی   

 :داد توانید از دو روش تغییر این متغیر را می

 زیر شوی .کادر  وارد     Propertiesگوینه  انتخابروی لروه  راست کلیک کنی  و با   :اول روش
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کاااادر   در  ماااتااالااایااار  مااای  Environment variablesحااااال  ماااقااا ار   اااوانااایااا  

ASPNETCORE_ENVIRONMENT  . را  لییر دهی 

  ASPNETCORE_ENVIRONMENT  مقا ار متلیر launchSettings.jsonدر فاایال    :روش دوم

 را  لییر دهی .

 



 Loggerفصل دوم : سرویس 
 

 آنچه خواهید آموخت:

 Logger سیسرو یکربندیپ ➢

➢ DI  وIoC ست؟یچ 

 Postmanبا  Logger سیسرو تست ➢
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 Loggerپیکربندی سرویس  

 مهم هستند؟ اریبس اپلیکیشندر طول توسعه  Log یهاامیچرا پ

 وانی  ک هایما  را دیباگ و  به راحتی میاگر در زما   وسااعه اللیکیشاان خطایی لی  بیای ، 

ساااد  نیساات به    Productionاما دیباگ کرد  در مویط    را حل کنی .مشااکلی که لی  آم   

برای فهمی   مشاکل و بررسای اکساپشان   یک را  حل خوب وان   می  Log  یهاامیلهمین دلیل 

 باش .

به راحتی جریا    ،در زمانیکه به دیباگر دسترسی ن اری  وا   می  Logبا است اد  از  ،  عالو  بر این

 برنامه را کنترل کنی .

به لروه     Logیک ساارویس ساا ارشاای  ،  NLog  اساات اد  از لکی با خواهی   می  فصاالما در این  

 اضافه کنی .

 زیرساختهای ایجاد پروژه

   به اللیکیشن به دو لروه  ج ی  نیاز داری .  Logبرای اضافه کرد  

در این  هاای ماا  کنی  چو  قرار اسااات اینترفیسناامگاذاری می  Contracts  را  هاولین لرو •

 شود.قرار گیرد. این لروه  قراردادهای کل اللیکیشن را شامل میلروه   

 گیرد.قرار می  Loggerمنطق درآ ، که  نام دارد    LoggerServiceلروه  دوم  •

راساااات کلیاک و ساااپس    Solution Explorerروی  بر  خاب برای ایجااد یاک لروه  جا یا   

 Class Library (.NET. حاال در کادر باز شااا    کنیا   انتخاابرا    Add→ New Projectیگویناه

Core)   نمایی را انتخاب. 

 

 کلیک کنی .  Createبر روی و    بگذاری   Contractsنام آ  را   ،کادر بع در 
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 بگذاری .  LoggerServiceاما نام آ  را   ادامه دهی همین مسیر را   برای لروه  دوم ه 

 

   ها به هم رفرنس داشته باشند.حاال باید پروژه

 .بروی     Solution Explorerبرای این کار به 

 Add Projectراسااات کلیاک و گویناه Dependenciesروی   LoggerServiceدر لروه    •

Reference    . چک باکس  ،سااپس همانن   صااویر لایینرا انتخاب نماییContracts    را

 .کلیک کنی   OKزد  و بر روی   یک
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 Add Projectگوینه سااپسو   راساات کلیک  Dependenciesدر لروه  اصاالی بر روی   •

Reference  انتخااب لاایاا   را  در  ب  LoggerService یاک    و  لروه   ونیا . چو   را  در 

LoggerService  لروه     رفرنسContracts   لس در اینجا نیازی به اضاافه کرد     ،را داری

 نیست.لروه    رفرنس این

 

 NLogو نصب  ILoggerManagerایجاد اینترفیس  

  Errorو  Debug  ،Warningو  Info های  کرد  لیام  Logبرای  ییمت ها به  ،Loggerسااارویس  در 

 ایجااد و ساااپس    IServicesفولا ر باا ناام    یاک  Contractsباایا  در لروه     بناابراین  .نیاازمنا ی 

 را در آ  اضافه کنی .  ILoggerManagerنام   اب  یاینترفیس

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface ILoggerManager 

    { 

        void LogInfo(string message); 

        void LogWarn(string message); 

        void LogDebug(string message); 

        void LogError(string message); 

    } 

} 

 . را نصب کنی  NLog  لکی   LoggerService لروه در  بای    ،این اینترفیس سازیلیاد قبل  

 NLog    للت رمLog    برایNET.  های خود را کن   ا لیاماست که به ما کمک میLog  . کنی 

ساپس بر روی شاوی     Tools→NuGet Package Managerوارد مسایر    NLogبرای اضاافه کرد   

Package Manager Console  . کلیک نمایی 

 بونی .  Enterدر لایا   و  عبارت لایین را  ایپ   حاال در اینجا 
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Install-Package NLog.Extensions.Logging -Version 1.7.0 -ProjectName 

LoggerService 

 

   شود.در اللیکیشن نصب می  NLogبع  از چن  ثانیه 

 

 Nlog.Configفایل  پیکربندی و ILoggerManager  سازی اینترفیسپیاده

نام   بایک کالس    LoggerServiceدر لروه     بای  ILoggerManager سااازی اینترفیسبرای لیاد 

LoggerManager  . اضافه کنی   

using Contracts.IServices; 

using NLog; 

 

namespace LoggerService 

{ 

    public class LoggerManager : ILoggerManager 

    { 

private static ILogger logger = 

LogManager.GetCurrentClassLogger(); 

        public LoggerManager() 

        { 

        } 

 

        public void LogDebug(string message) 

        { 

            logger.Debug(message); 

        } 
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        public void LogError(string message) 

        { 

            logger.Error(message); 

        } 

 

        public void LogInfo(string message) 

        { 

            logger.Info(message); 

        } 

 

        public void LogWarn(string message) 

        { 

            logger.Warn(message); 

        } 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

.  باشاان می  NLogروی مت های    بر  یWrapperفقط   ، بینی  مت های ماهمانطور که می •

ILogger    وLogManager     هر دو بخشی از فضای نام هNLog   هستن. 

NLog  یهاافاایالمکاا   در مورد    یاطالعاا    یاباا  Logهاا و حا اقال ساااطوی کاه  ، ناام این فاایال

ها  قرارداد مام این   بای در لروه  اصالی  بنابراین   .داشاته باشا  اریدر اخت  را ، نیک  Logخواهی   می

  عری  کنی .  nlog.configرا در یک فایل متنی به نام  

ایجاد و ک های لایین را    nlog.configیک فایل    CompanyEmployee.APIلروه    ریشاه  در  خب

 در آ  اضافه نمایی .

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

autoReload="true" 

internalLogLevel="Trace" 

internalLogFile="d:\Projects\LogsFolder\internal_logs\internallog.tx

t"> 

 <targets> 

  <target name="logfile" xsi:type="File" 
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 fileName="d:\Projects\LogsFolder/logs\${shortdate}_logfile.tx

t" 

  layout="${longdate} ${level:uppercase=true} ${message}"/> 

 </targets> 

 <rules> 

  <logger name="*" minlevel="Debug" writeTo="logfile" /> 

 </rules> 

</nlog> 

  Logger Serviceپیکربندی  

را در لروه  اصالی نصاب   NLogلکی   بسایار آساا  اسات. ابت ا بای   Loggerلیکربن ی سارویس 

 کنی .

Install-Package NLog -Version 4.7.6 -ProjectName CompanyEmployee.API 

 
 اضافه کنی .  Startupهای لایین را به کالس Namespaceحاال  

using NLog; 

using System.IO; 

 . لییر دهی همانن  ک  لایین  را    Startupکالس   Constructor  در لایا  بای 

 public Startup(IConfiguration configuration) 

{   

LogManager.LoadConfiguration(string.Concat(Directory.GetCurrentDirecto

ry(), "/nlog.config")); 

    Configuration = configuration; 

      } 

اساات اد     LogManagerکالس    LoadConfigurationما از مت   ،بینی همانطور که در ک  باال می

 را مشخش کنی . Nlogفایل   لیکربن ی ا مسیر   ،کردی 
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رجیساتر کنی . رجیساتر   ConfigureServicesمت   را در  Loggerبع  از این مرحله بای  سارویس  

 :   وان  به سه حالت انجام شودکرد  این سرویس می

ی  ریکوئساتبا این مت ، اولین بار که   .استتفاده کنیم  services.AddSingletonاز متد  (1

های بع ی  ریکوئساتکن  و  از سارویس ایجاد می  Instanceاللیکیشان یک   ،دریافت کنی 

 کنن .است اد  می  Instanceهمه از همین  

ی  ریکوئسااات با این مت ، هر بار که   استتتفاده کنیم.  services. AddScopedاز متد (2

ایجااد   ریکوئساااتباابات آ   از سااارویس  Instanceیاک    نهاا  اللیکیشااان ،دریاافات کنی 

چن  بار سارویس ما صا ا زد  شاود ما هر بار هما    ریکوئساتیعنی اگر در یک  کن .می

Instance  فرستی را می. 

متتتد (3 کتنتیتم.   services. AddTransientاز  بارعاکاس  استتتتفتاده  ماتاا     ماتاا   ایان 

services.AddScoped  چن  بار سارویس ما صا ا زد     ریکوئساتیعنی اگر در یک    .اسات

 کنی .ایجاد میاز سرویس    Instanceشود ما ه  چن   

برای رجیستر  مت  ج ی اکستنشن  یک    ServiceExtensionsدر کالس  خب حاال بیایی   

 .اضافه کنی   Loggerکرد  سرویس 

using Contracts.IServices; 

using LoggerService; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions 

{ 

    public static class ServiceExtensions 

    { 

public static void ConfigureCors(this IServiceCollection services) 

=> 

        services.AddCors(options => 

        { 

            options.AddPolicy("CorsPolicy", builder => 

            builder.AllowAnyOrigin() 

                    .AllowAnyMethod() 

                    .AllowAnyHeader()); 

        }); 
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public static void ConfigureIISIntegration(this IServiceCollection 

services) => 

 services.Configure<IISOptions>(options => 

    { 

  }); 

 

   public static void ConfigureLoggerService(this IServiceCollection 

services) => services.AddScoped<ILoggerManager, LoggerManager>(); 

 

    } 

 

} 
 

رجیساتر   ConfigureServicesمت   را در   ConfigureLoggerServiceاکساتنشان مت   بای اال   

 .کنی 

services.ConfigureIISIntegration(); 

از سااارویس   بخواهی   کاه  زماا   هر  این لس  اینترفیس    باایا   اسااات ااد  کنی   Loggerاز 

ILoggerManager    را باهConstructor    کالس موردنظرInject   اا  ،کنی   NET Core.  اجرای    باا

 نمای .را قابل دسترسی   Logو ویژگی    Resolveاین سرویس را   ،اللیکیشن

به صااورت   Dependency Injection. نامن می  Dependency Injectionکرد  را    Injectاین نو   

 وجود دارد.  .NET Core وکار در 

 کنی . صوبتبیایی  کمی بیشتر در مورد این موضو  

DI  وIoC چیست؟ 

اما  ؛ ی خود از آ  اسات اد  کرد  باشای هاشانیکیاللشانی  ، و حتی در  DIممکن اسات در مورد 

 اجاز  دهی  کمی در مورد این موضو  صوبت کنی .

Dependency Injection  می آ   از  اسااات اااد   بااا  کااه  اساااات  آبجکاات کنیکی  و   وانی   هااا 

اینکه هر بار که به آبجکت نیاز  به جای    به بیان دیگر :هایشااا  را از ه  ج ا کنی .  وابسااتگی

بساازی  و    Instance وانی  یک بار از شای کنی ، می   new، آ  را به صاورت صاریح در کالساسات

 سپس آ  را به کالس ارسال کنی .
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اساات اد    DIبرای دریافت هر ساارویساای از     ASP.NET Coreاساات زیرا  بستیار مهم DIدرک 

 کن .می

DI   یکDesign Pattern  یک ها  نوشتنبلیت  است که قا Loosely Coupled    کن .فراه  میرا 

 خورد؟یم یدرد چه به و ستیچ Loosely Coupled یکدهابپرسید،   دیشا

های ماسات. این  لییرات به مرور  در اللیکیشان رینالذ ییج ا  بخ  راتیی ل، نرمافواردر دنیای  

معروف به عمو  رابرت ساسایل مار ین. آقای شاودیمهای اللیکیشان زما  باعث خراب شا   لایه

را طوری طراحی   افوارنرم اا    کنا یمطراحی کرد  کاه باه ماا کماک   SOLIDبااب، اصاااولی باه ناام  

 که کمتر به شکست بینجام . ،کنی 

 ی افزارهر ماژول نرم  :  Single Responsibility Principle -SRP  -S اولاصتل   •

 .داشته باشدبایست تنها یک دلیل برای تغییر  می

افزار باید های نرمماژول:      Open Closed Principle –OCP  -Oدوم اصتتل  •

 .برای تغییرات بسته و برای توسعه باز باشند

باید   هاLiskov Substitution Principle –LSP  –L  :  SubClassستوم صتل  ا •

 .ی خود باشندبتوانند جایگزین نوع پایه

هتا نبتایتد کالینتت:  Interface Segregation Principle –ISP –I چهتارماصتتل   •

 .کنندسازی نمیوابسته به متدهایی باشند که آنها را پیاده

اصل که  نیترمهم:    Dependency Inversion principle –DIP –D پنجم اصل  •

های ستتطح پایین وابستتتته های ستتطح باال نبتاید به ماژولماژولگوید :  می

 وابسته باشند. ابسترکشنباشند، هر دو باید به 

همین م هوم باعث ایجاد   .شاودیمی ساازاد لی DIاز    اسات اد   با که اسات   Dول، اصالاصا  نیا قلب

ک هایی هساتن  که وابساتگی    Loosely Coupled  یک ها. شاودیم  Loosely Coupledک های  

 مام برنامه را    ،ها،  لییر یک ماهولکنن . با ک  شااا   این وابساااتگیرا کمتر می هاماهولبین 

  ده . وت  اثیر قرار نمی
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  اصاول یعنی  ،افوارنرم یمهن سا یو یشا  نیبهتر  از  بود  ماهوالر یبرا  ASP.NET Core ورک یفر

SOLID  اصاول  کن .لیروی می  SOLID   یشا  یساینوبرنامه  دورا  طول در ها جربه  نیبهتریکی از

 .است  راگ

 : DIمزایای 

• DI   داشااته   لینکبا خودش    داینامیک صااورتده   ا به  این امکا  را می  اللیکیشاانبه

را دریافت و ساپس با  وجه   ریکوئساتکه  کن میبه این صاورت عمل   DI Provider  باشا .

 نمای .، کالس موردنظر را ایجاد میریکوئستبه این  

آ  را آماد     DIداشاااته باشااا ، نیاز به کالس دیگری  : اگر یک کالسمثال طور به

  newکن  و دیگر نیازی نیسات که در هر کالس به صاورت دساتی این کالس را  می

 .ایجاد نمایی   Tightly Coupledکنی  و ک های  

مهمی در  م هوم   Coupling. کن می  Loosely Coupled را  اللیکیشااان، DIاسااات اد  از   •

   .است  وابستهبه کالس دیگر   کالسیک    عملکردآ    گرا است، که درنویسی شیبرنامه

ساازی کرد  باشان  و   وانی  یک اینترفیس داشاته باشای  که دو کالس آ  را لیاد شاما می

کنی . این    Matchها را که نیاز داشته باشی ، با این اینترفیس هر زما  هر ک ام از کالس

ک وره  دیگر   وانی  یک سارویس را با یبسایار کاربرد دارد. )شاما می  Unit Testروش در 

 (.آ  جایگوین کنی 

،  ریکوئساتداشاته باشای  و با  وجه به   شترفتهیپ  مات یتنظ،  DI وانی  با اسات اد  از ما می •

 برگردانی .کالس موردنظر را  

ی باه جاای کاارت  سااااختگ  یاعتباار  کاارت جااری خود یاک در برنااماه  بخواهیا   :  مثال

 شود.  م یریتاعتباری واقعی داشته باشی  و این موضو ، از طریق  نظیمات  

توانید می. شما با این اصل کندسیم کشی را به برنامه شما اضافه می، DIاصل 

 ی را کمتر کنید.دگی چیپ
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DI  از طریق معموالConstructor  ،کالسای  نیاز بهبنابراین  کن . وابساتگی خود را درخواسات می  

فراه  کن . به این    Constructorرا از طریق ها ها و وابسااتگی بین آ که م یریت کالس  اساات

 شود.گ ته می  IoC Containerیا به اصطالحی    Containerکالس 

 کن .را فراه  می  ش  درخواست    Instanceاست که    Factoryیک    IoC containerیک  در اصل  

 Postmanبا  Loggerتست سرویس 

را    WeatherForecastControllerوقت آ  رسای   که این سارویس را با ه   سات کنی . بنابراین  

 باز و  لییرات لایین را به آ  اعمال کنی .

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("[controller]")] 

    [ApiController] 

    public class WeatherForecastController : ControllerBase 

    { 

        private ILoggerManager _logger; 

        public WeatherForecastController(ILoggerManager logger) 

        { 

            _logger = logger; 

        } 

 

        [HttpGet] 

        public IEnumerable<string> Get() 

        { 

_logger.LogInfo("Here is info message from our values 

controller."); 

_logger.LogDebug("Here is debug message from our values 

controller."); 

_logger.LogWarn("Here is warn message from our values 

controller."); 

_logger.LogError("Here is an error message from our values 

controller."); 
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            return new string[] { "value1", "value2" }; 

        } 

    } 

 

} 

اسات اد  کنی . این ابوار    Postmanبه نام    فوق العاد خواهی  از یک ابوار  می  ،برای بررسای نتیجه

 کن .ها به ما خیلی کمک میResponseو نمای    ریکوئستدر ارسال  

 کنی .  واردآدرس لایین را    Postmanو در حاال اللیکیشن را اجرا 

 
https://localhost:5001/weatherforecast 

 

ل ر دو فایل  ومشاخش کردی  بروی . در این ف  nlog.configکه برای فایل مسایری  به   ،از اجرا  بع 

internal_logs     وlogfile  وجود دارد. 

https://localhost:5001/weatherforecast
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 بینی .لایین را میها را باز کنی  نتیجه  اگر فایل

 

 دادی .  بای  انجام می  Loggerاین  مام کاری بود که ما برای لیکربن ی 



 Repository Patternدیتابیس و  : فصل سوم
 

 آنچه خواهید آموخت:

  سیتابید ارتباط با ➢

 در اپلیکیشن Repository Pattern سازیاده یپ ➢

➢ Seed Data ست؟یچ 
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 Repository Patternمدل دیتابیس و 

،  DbContextبا  ، کار کرد  Code Firstرویکرد با   نوو  ایجاد دیتابیسخواهی  در این فصاال می

 Repositoryسازی( و لیاد ایجاد ش   به دیتابیسبرای انتقال م ل  )  Migrationنوو  است اد  از  

Pattern    بیاموزی را. 

Repository   واساااطی بینDomain  یو الیاهData Access  وا  گ اتباه عباار ی می .اسااات   :

Repository  ،شود :کن  و باعث میی ار باطات با دیتابیس را کپسوله میلترنی است که همه 

 ها متمرکز شود.دسترسی به داده •

 تر شود.نگهداری کد ساده  •

 جدا شود. Domain Modelدسترسی به دیتابیس از   •

اجرا  های دیتابیس دسااترساای به داد  جهت را  Loosely Coupledرویکرد    وا میدر این لتر   

 کرد.

اینترفیس    (Separated Interface Patternبراساس اصل  )  بهتر استسازی این لتر ، برای لیاد 

 سازی نشود.کنی   ا کالینت وابسته لیاد را از ه  ج ا    Repository سازیو لیاد 

 ابت ا با کالس م ل شرو  کنی .  خب بیایی 

 هاایجاد مدل

 Class Library (.NETبنابراین یک لروه    خواهی  مثال فصاال دوم این کتاب را کامل کنی می

Core)  ج ی  با نامEntities  . ایجاد کنی 

 

 .فراموش نکنی  که در لروه  اصلی بای  از این لروه  رفرنس بگیری 

 ها را درو  آ  قرار دهی .Entity   ا ایجاد کنی  Modelsبا نام   لروه  فول ریدر این  
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Entitiyهایی هساتن  کهها کالس، Entity Framework Core   ها برای  از آMap    کرد  با ج اول

  .  نشومی  Mapهای دیتابیس با ستو ،  Entityهای درو   Property.  کن دیتابیس است اد  می

 . ایجاد کنی  Companyو  Employeeهای  با نام دو کالس  Modelsدر فول ر 

 :  Employeeکالس 

 

using System; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 

 

namespace Entities.Models 

{ 

    public class Employee 

    { 

        [Column("EmployeeId")] 

        public Guid Id { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Employee name is a required field.")] 

[MaxLength(30, ErrorMessage = "Maximum length for the Name is 30 

characters.")] 

        public string Name { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Age is a required field.")] 

        public int Age { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Position is a required field.")] 

[MaxLength(20, ErrorMessage = "Maximum length for the Position is 

20 characters.")] 

        public string Position { get; set; } 

 

        [ForeignKey(nameof(Company))] 

        public Guid CompanyId { get; set; } 

 

        public Company Company { get; set; } 
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    } 

 

} 

 : Companyکالس 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 

 

namespace Entities.Models 

{ 

    public class Company 

    { 

        [Column("CompanyId")] 

        public Guid Id { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Company name is a required field.")] 

        [MaxLength(60, ErrorMessage = "Maximum length for the Name is 60 

characters.")] 

        public string Name { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Company address is a required field.")] 

[MaxLength(60, ErrorMessage = "Maximum length for the Address is 

60 characte")] 

        public string Address { get; set; } 

 

        public string Country { get; set; } 

 

        public ICollection<Employee> Employees { get; set; } 

    } 

 

} 

 بررسی کد :
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کاالس • دو  کاردیا .    Employeeو     Companyمااا    Entity Framework Coreایاجاااد 

های ج اول دیتابیس اسات اد  میکرد  با ساتو   Mapبرای   راها  این کالسهای  لرالر ی

 .ن ک

آخاریان  Employees)یاعانای    Companyکاالس    لارالار ایآخاریان   • و  کاالس    لارالار ای( 

Employee   یعنی(Company  )یک  Navigational Properties     که ه فشاااا هساااتن  

 .هاستبرقراری ار باط بین م ل

   اضافه ش   است.ها  Entityدر    Attributeچن ین بینی ، همانطور که می •

▪ [Column] کنا  کاه  مشاااخش میProperty    باا یاک ناام دیگر در دیتاابیسMap  

 شود.  

▪ [Required]   کن را اجباری می  لرالر یورود اطالعات برای. 

▪ [MaxLength]   باایا  داشاااتاه بااشااا  را مشاااخش   لرالر یحا اکثر کااراکتری کاه

 کن .می

این   انتقاال یاافات خواهی  دیا  کاه چطور  و    Attributeبعا  از اینکاه این ما ل باه دیتاابیس 

Navigational Propertyگذارن .ها  اثیر میروی ستو   ها 

  Contextایجاد کالس 

بای  یک کالس ایجاد کنی  که   Framework Core  Entityاست اد  از     دیتابیس و  با  ار باط ی  برا

 است.   EF Core  قلب  DbContext. بری کن ارث  DbContextاز کالس 

ما   Entityدرواقع  T .  شااودیم  ی عر  <DbSet<T  صااورت  به  شاامای  هاکالس  DbContextدر 

 (Companyیا    Employeeباش . )می

بتوان  با ج اول دیتابیس    EF Core ا  خواه  شااا   Mapبه یک ج ول در دیتابیس   DbSetهر 

 داشته باشی .  DbSetیک    Entityار باط برقرار کن . لس شما بای  بابت هر 

ارث کااالس  باارای  از  کاااری  ،  DBContextبااری  هاار  از  قااباال  لااکاایاا  بااایاا  

Microsoft.EntityFrameworkCore  در لروه     راEntities  کنی .  اضافه 
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کتار ایتن  انتجتام  مستتیتر بترای   Tools→NuGet Package Manager→Packageوارد 

Manager Console .شوید و دستور پایین را اجرا کنید 

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore -Version 5.0.2 -ProjectName 
Entities 

 

از   لااکاایاا   بااعاا   ایاان  لااروه   نصااااب  ریشااااه  در  نااام    Entitiesبااایاا   بااا  کااالس  یااک 

CompanyEmployeeDbContext  . ایجاد کنی 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

 

namespace Entities 

{ 

    public class CompanyEmployeeDbContext : DbContext 

    { 

public CompanyEmployeeDbContext(DbContextOptions options): 

base(options) 

        { 

        } 

 

        public DbSet<Company> Companies { get; set; } 

        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 

 

    } 

 

} 

ConnectionString  چیست؟ 

 ، نمایی   مسااتقر مختل   یهانیماشاا در  و  یده   وسااعه  را ا  اللیکیشاان   یخواه یم کهیزمان

 .شودیم مطرح دیتابیس مکا   کرد  مشخش  موضو 



50 

 

 سات  یسا یرو   یبا  سیتابید مکان  اما خواه  شا    ی عر  شامابیونس   به   وجه  با دیتابیس  نو 

 .قرار گیرد سیتابید  سرور در ییجا هر ای شما

 :مثالی برا

 کاه   ییجاا)  دارد قرار  Hostبر روی یاک    دیتاابیسموال    معمول  طورباه  ،ی وبهااشااانیکیاللدر  

  و مکا   نیبنابرا.  ساتین  شاما  افوار  ساختو درو   داشاته باشان (  یدساترسا آ   به  یواقع  کاربرا 

 .شودیم  ر یذخ  Connection String کی  در  معموال  دیتابیس مختل   ماتی نظ

Connection String    لس بهتر اسات    .گوی ، دیتابیس روی چه ساروری قرار داردمیورک فری به

دهی   اا بتوانی  با و  کاامپاایال مجا د، موال دیتاابیس    قرار  appsettings.json  فاایال  آ  را درو 

 را در کامپیو رهای مختل  مشخش کنی .

لس باه     .مشاااخش کنیخود را    Connection Stringدیتاابیسخاب حااال بیااییا  برای ار بااط باا  

   .ر دهی یرا مانن  فایل زیر  لی  appsettings.Jsonلروه  اصلی بروی  و فایل  

{ 

"ConnectionStrings": { 

"sqlConnection": "server=.; database=CompanyEmployee; Integrated 

Security=true" 

  }, 

 

  "Logging": { 

    "LogLevel": { 

      "Default": "Warning" 

    } 

  }, 

   

  "AllowedHosts": "*" 

} 
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 DI قیاز طر DbContext  رجیستر

وجود   DbContextیاک مرحلاه دیگر باه ناام رجیساااتر کرد    ،دیتاابیس  لیکر بنا یبرای  کمیال  

خود را   دیتابیسنو     قبل از رجیسااتر شاا   این ساارویس، بای . اما شااوددارد که بای  انجام  

  .مشخش کنی 

EF Core   وانی  با  وجه به مهارت ، شااما میکن ها لشااتیبانی میدیتابیساز طی  وساایعی از 

 :انتخاب کنی  خود یکی را  

• PostgreSQL—Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL 

• Microsoft SQL Server—Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 

• MySQL—MySql.Data.EntityFrameworkCore 

• SQLite—Microsoft.EntityFrameworkCore.SQLite 

ایاان   در  ماایماان  کاا  SQL Serverاز    خااواهاا کااتاااب   لااکاایاا  لااس     ناااسااااتاا اااد  

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer    کن .با دستور زیر نصب میرا 

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 5.0.2 -
ProjectName CompanyEmployee.API 

 

همااننا  کالس را   CompanyEmployeeDbContextکالس  ،  Startupدر کالس  باایا     خاب حااال

LoggerManager   بنابراین کالس    .رجیساتر کنیServiceExtensions    را باز کنی  و اکساتنشان

 را به آ  اضافه کنی .  ConfigureSqlContextمت  

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using LoggerService; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

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

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions 

{ 

    public static class ServiceExtensions 

    { 

public static void ConfigureCors(this IServiceCollection services) 

=> 

        services.AddCors(options => 

        { 

            options.AddPolicy("CorsPolicy", builder => 

            builder.AllowAnyOrigin() 

                    .AllowAnyMethod() 

                    .AllowAnyHeader()); 

        }); 

 

 public static void ConfigureIISIntegration(this 

IServiceCollection  services) => 

 services.Configure<IISOptions>(options => 

         { 

         }); 

   public static void ConfigureLoggerService(this IServiceCollection 

services) => services.AddScoped<ILoggerManager, LoggerManager>(); 

 

public static void ConfigureSqlContext(this IServiceCollection 

services, IConfiguration configuration) => 

services.AddDbContext<CompanyEmployeeDbContext>(opts =>          

opts.UseSqlServer(configuration.GetConnectionString("sqlConnectio

n"))); 

 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

 Connection وانساااتی  مقا ار   GetConnectionStringدر کا  بااال باا اسااات ااد  از متا    •

String   را از فایلappsettings.json    . بخوانی 
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باا  از ورودی می  stringاین متا  یاک   • این رشاااتاه را  هاای درو  فاایال  Keyگیرد و 

appsettings.json  و در نهایت    مقایسهValue  گردان .موردنظر را برمی 

روی  و ک  لایین را  به  عری  این اکساتنشان مت  می، بونی   F12اگر روی این مت  کلی   •

 خواهی  دی .  

 

   باه متا   Keyباه عنوا     Connection Stringبینیا ، ناام  هماانطور کاه در کا  بااال می •

GetConnectionString    داد  شاا   و یکConnection String    را با اساات اد  از این نام

 گردان .برمی

 رجیستر   ConfigureServicesمت    در  بای  این اکستنشن مت  را  لس از انجام مراحل باال •

 کنی .

services.ConfigureSqlContext(Configuration); 

Migration چیست؟ 

 شود؟اما دیتابیس چطور ایجاد میرس .  میمراحل باال، نوبت به ایجاد دیتابیسبع  از انجام  

 رین  . ساااد اسااتساااخت دیتابیس    هب EF  وادار کرد ایجاد دیتابیس،   براییک روش خوب   

 است.    Migration  است اد  از ،برای انجام این کار   EF رویکرد

Migration   بااشااا . باا  در دیتاابیس می  ما یریات جا اولحلی برای  راMigration  وانیا  با و   می 

 گونه دردسری،  لییرات را به ج اول دیتابیس اعمال نمایی . هیچ

 : دو کار بای  انجام دهی   Migrationقبل از ایجاد  

   Migrationلا روخواهی  فو می   ایجااد کردیا Entitiesی  در لروه   ما ل دیتاابیس راچو    •

 .  لییر دهیکمی    را  ConfigureSqlContextمت  بای   لس  ،در لروه  اصلی باش 
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public static void ConfigureSqlContext(this IServiceCollection services, 

IConfiguration configuration) => 

services.AddDbContext<CompanyEmployeeDbContext>(opts =>          

opts.UseSqlServer(configuration.GetConnectionString("sqlConnection"), b => 

b.MigrationsAssembly("CompanyEmployee.API"))); 

 . لایین را نصب کنی لکی بای      Migrationقبل از اجرای دستور •

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 5.0.2 -
ProjectName CompanyEmployee.API 

 

را در    Add-Migrationو  ولی  ساااختار دیتابیس بای  دسااتور   Migration برای ایجادخب حاال 

Package Manager Console   اجرا کنی. 

Add-Migration Init 

 

 فول ر اضاافه شا   اسات. در این    Solutionبه   Migrationsبه نام   فول ریک   ،دساتوربا اجرای این  

 های ما در آ  قرار گرفته است.کالسی وجود دارد که ک  ایجاد دیتابیس و ج اول

 

  Migrationبرای اعمال ک های   وشر ساااه وانی  دیتابیس خود را ایجاد کنی .  ها میبا این فایل

 :  وجود داردبه دیتابیس  
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را چک و    سیتابی، دStartupدر طول اجرا شتدن   تواندیمشتما    شتنیکیاپل (1

Migrate کند. 

 .دیباش   داشته سیتابید Migrate یمستقل برا  شنیکیاپل کی دیتوانیم (2

 .دیکن  استفاده سیتابید Update یبرا SQLاز دستورات   دیتوانیم (3

  Update-Database وانی ،  نها با نوشااتن شااما می رین روش، گوینه سااوم اساات. ساااد 

 ، این ک ها را به دیتابیس اعمال نمایی . Package Manager Consoleدر

 

 نکته!!

به آن اشتاره   شتنیکیاپل DbContextکه در   استت  یستیتابیبه د  Migrationاعمال کد    برای  این دستتور

 . دینمایم تیشما را آپد سیتابیدستور در دفعات بعد تنها د نیا یاجرا . بودشده 

 بیایی  دیتابیس را با ه  ببینی . خب حاال

 

Seed Data چیست؟ 

برخی از ج وال دیتابیس با اطالعات   انیاز اسااات  با اجرای اللیکیشااان،  در بسااایاری از مواقع

 است.  Seed Data. را  حل این مسأله  شون فرضی مق اردهی اولیه لی 



56 

 

Seed Data  دها   اا در حین اجرای برنااماه، اطالعاا ی را باه جا اولی از  این امکاا  را باه ماا می

 دیتابیس اضافه نمایی .

 : به اپلیکیشن  Seed Dataبرای اعمال قابلیت

باا ناام    Entitiesدر لروه     مرحلته اول : و کالس باا  ایجااد و در آ  د  Configurationفولا ری 

 اضافه نمایی .  EmployeeConfigurationو    CompanyConfiguration   های  نام

 : CompanyConfigurationکالس 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders; 

using System; 

 

namespace Entities.Configuration 

{ 

    public class CompanyConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Company> 

    { 

        public void Configure(EntityTypeBuilder<Company> builder) 

        { 

            builder.HasData 

            ( 

            new Company 

            { 

                Id = new Guid("c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991870"), 

                Name = "Raveshmand_Ltd", 

                Address = "Tehran,Tajrish", 

                Country = "Iran" 

            }, 

            new Company 

            { 

                Id = new Guid("3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3"), 

                Name = "Geeks_Ltd", 

                Address = "London", 

                Country = "English" 

            } 

            ); 

        } 

    } 

 

} 
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 : EmployeeConfigurationکالس 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders; 

using System; 

 

namespace Entities.Configuration 

{ 

public class EmployeeConfiguration : 

IEntityTypeConfiguration<Employee> 

    { 

        public void Configure(EntityTypeBuilder<Employee> builder) 

        { 

            builder.HasData 

            ( 

            new Employee 

            { 

                Id = new Guid("80abbca8-664d-4b20-b5de-024705497d4a"), 

                Name = "Zahra Bayat", 

                Age = 26, 

                Position = "Backend developer", 

CompanyId = new Guid("c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870") 

            }, 

            new Employee 

            { 

                Id = new Guid("86dba8c0-d178-41e7-938c-ed49778fb52a"), 

                Name = "Ali Bayat", 

                Age = 30, 

                Position = "Backend developer", 

CompanyId = new Guid("c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870") 

            }, 

            new Employee 

            { 

                Id = new Guid("021ca3c1-0deb-4afd-ae94-2159a8479811"), 

                Name = "Sara Bayat", 

                Age = 35, 

                Position = "Frontend developer", 

CompanyId = new Guid("3d490a70-94ce-4d15-9494-

5248280c2ce3") 

            } 

            ); 

        } 
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    } 

} 

را    CompanyEmployeeDbContextباایا  کالس    ،برای فراخوانی این لیکربنا ی  :  مرحلته دوم

  لییر دهی .

using Entities.Configuration; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

 

namespace Entities 

{ 

    public class CompanyEmployeeDbContext : DbContext 

    { 

 

public CompanyEmployeeDbContext(DbContextOptions options): 

base(options) 

        { 

        } 

 

        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) 

        { 

            modelBuilder.ApplyConfiguration(new CompanyConfiguration()); 

            modelBuilder.ApplyConfiguration(new EmployeeConfiguration()); 

        } 

 
        public DbSet<Company> Companies { get; set; } 

        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 

 

    } 

 

} 

 . ایجاد کنی  Migration  کرد  دیتا در دیتابیس یک  Seedبرای   مرحله سوم :

Add-Migration SeedData 

 
Update-Database 
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 ج اول انتقال یافت.های لیکربن ی به  ها از فایلبا این کار  مام داد 

 Repository Patternسازی  پیاده

 CRUD اا برای داشاااتن متا هاای  زماا  آ  فرارسااایا      ،لس از برقراری ار بااط باا دیتاابیس

 ایجاد کنی .  جنریک     Repositoryیک

ایجااد    IRepositoryBaseباه ناام  یاک اینترفیس  IServices  / Contractsمسااایر  در   ابتا ا •

  .کنی

using System; 

using System.Linq; 

using System.Linq.Expressions; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

 public interface IRepositoryBase<T> where T : class 

    { 

        IQueryable<T> FindAll(bool trackChanges); 

IQueryable<T> FindByCondition(Expression<Func<T, bool>> expression, 

        bool trackChanges); 

        void Create(T entity); 

        void Update(T entity); 

        void Delete(T entity); 

    } 

} 

 

این لروه    .داری   Repositoryنیااز باه یاک لروه  جا یا  باا ناام ،  بعا  از ایجااد این اینترفیس •

 Class  از نو   هیک لرو  لسرفرنس داشته باش .    Entitiesو    Contractsبای  از دو لروه   

Library (.NET Core)   با نامRepository  . ایجاد کنی 
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 نکته!!

 فراموش نکنید که پروژه اصلی باید از این پروژه رفرنس بگیرد.

 
لیااد  • باا    یاک،  IRepositoryBaseسااااازی  برای  لروه     Repositoriesناام  فولا ر  در 

Repository  کالس    ایجاد کنی . در این فول ر بای  یکAbstract    با نامRepositoryBase  

 فه نمایی .ارا اض  EF Coreاما قبل از ایجاد این کالس بای  لکی   ؛داشته باشی 

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore -Version 5.0.2 -
ProjectName Repository 

 

 : RepositoryBaseکالس  کدهای

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using System; 

using System.Linq; 
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using System.Linq.Expressions; 

 

namespace Repository.Repositories 
{ 

public abstract class RepositoryBase<T> : IRepositoryBase<T> where T 

: class 

    { 

        protected CompanyEmployeeDbContext _companyEmployeeDbContext; 

public RepositoryBase(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) 

        { 

            _companyEmployeeDbContext = companyEmployeeDbContext; 

        } 

        public IQueryable<T> FindAll(bool trackChanges) => 

        !trackChanges ? 

        _companyEmployeeDbContext.Set<T>() 

        .AsNoTracking() : 

        _companyEmployeeDbContext.Set<T>(); 

 

        public IQueryable<T> FindByCondition(Expression<Func<T, bool>> 

expression, 

        bool trackChanges) => 

        !trackChanges ? 

        _companyEmployeeDbContext.Set<T>() 

        .Where(expression) 

        .AsNoTracking() : 

        _companyEmployeeDbContext.Set<T>() 

        .Where(expression); 

 

        public void Create(T entity) => 

_companyEmployeeDbContext.Set<T>().Add(entity); 

 

 public void Update(T entity) => 

_companyEmployeeDbContext.Set<T>().Update(entity); 

 

        public void Delete(T entity) => 

_companyEmployeeDbContext.Set<T>().Remove(entity); 

    } 
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} 

 بررسی کد :

کننا .  کاار می T نو  جنریاکباا  IRepositoryBaseو اینترفیس   RepositoryBaseکالس   •

هاا و  هاایی  عری  کنی  کاه نو  فیلا هاا، لاارامترالس اا کدها   میامکاا   جنریاک باه ماا  

 .شون   عیین  است اد  زما  در هایشا مت 

لاااراماتار   • باااال  کاا   مای  trackChangesدر  بارای   بایانایاارا  لاااراماتار  ایان  از  رفاتان  .  باااال 

Performance  وقتی که ما  کردی ها است اد   کوئری .AsNoTracking    است اد  کنی ، این

دها  کاه نیااز باه  اطال  می  EF Coreو کوئری باه    شاااود نظی  می  falseلاارامتر بر روی  

 شود.ها نیست. این باعث افوای  سرعت یک کوئری میEntitiyردیابی  لییرات 

 Repositoryهای سازی کالسپیاده

   بری کنن .ارث  RepositoryBaseس کال خواهن  ازمی کههایی است  نوبت ایجاد کالسحاال  

بری از کالس ارث وانا  عالو  بر  کاه هر کالس می  ،هاا باایا  با انیا قبال از ایجااد این کالس

RepositoryBase  یک اینترفیس مخصاوا به خود نیو داشاته باشا . بنابراین ما بای  منطقی را ،

 کنی .های کاربر ج ا ریپازیتوری کالسهایما  یکی است را از  که برای همه ریپازیتوری

اوصاااااف این  باا  ناام  اینترفیس  دو(  IServices)فولا ر    Contracts  لروه در    خاب    هاای باا 

ICompanyRepository    وIEmployeeRepository  ایجاد کنی . 

 : ICompanyRepositoryاینترفیس  

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface ICompanyRepository 

    { 

    } 

} 
 

 :  IEmployeeRepositoryاینترفیس 
namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

    } 
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} 

 

   است.  Repositoriesفول ر در    Repositoryهای  کالسحاال نوبت ایجاد  

 : CompanyRepositoryکدهای کالس 

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class CompanyRepository : RepositoryBase<Company>, 

ICompanyRepository 

    { 

public CompanyRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext): base(companyEmployeeDbContext) 

        {  

} 

    } 

 

} 

 : EmployeeRepositoryکالس  کدهای

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

    { 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext): base(companyEmployeeDbContext) 

        {  

} 

    } 
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} 

اما هنوز کارهای دیگری ه  هسات که در   شاود کمیل می  Repositoryایجاد   ،لس از این مرحله

 دهی .ادامه با ه  انجام می

 Repository Managerایجاد یک 

چن ین  های رکیب داد  شاااامل  ،در اللیکیشااانها APIخروجی برخی از  دانی   همانطور که می

Resource    .برای مثالاست :  

API   سال دارن  30که کارمن ا  باالی   است هایی مام شرکتی که خروجی آ. 

هاای خود را از  داشاااتاه بااشااای  و داد   Instanceاز هر دو ریپاازیتوری    ین حاالتی باایا در چن

Resource. ها ب ست آوری 

مشاکل چن انی با این مسالله وجود ن اشاته باشا  اما اگر منطق ما نیاز به   ،دو کالسبا شاای    

 شود. خیلی لیچی   می موضو   این  نالکالس داشته باش  مطم   6یا  5 رکیب 

های  از  مام کالسدرو  آ   که    اسااات  RepositoryManagerیک کالس  حل این مشاااکل،  را 

Repository    یکInstance    داشته باش وجود. 

 :  کنداین کالس دو قابلیت به اپلیکیشن ما اضافه می 

 که نیاز داشته باشی  به راحتی دسترسی داری .  Repositoryبه هر  .1

که   داشاتی  اما  ا زمانی  RepositoryBaseرا در    Delete و  Create, Update ما مت های   .2

دهن . هیچ کاری در دیتابیس انجام نمیاین مت ها  صا ا زد  نشاود    SaveChangesمت  

 کن .این کار را به خوبی هن ل می  RepositoryManagerکالس 

در    IRepositoryManagerبا نام   اینترفیس ج ی ی  بای خب برای اینکه به این قابلیت برسااای   

 ایجاد کنی .  (IServices فول ر)  Contractلروه   

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IRepositoryManager 

    { 

        ICompanyRepository Company { get; } 

        IEmployeeRepository Employee { get; } 
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        void Save(); 

    } 

 

} 

  RepositoryManagerبا نام  یک کالس ج ی   (  Repositories)فول ر    Repositoryدر لروه   حاال

 ایجاد کنی .

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

    public class RepositoryManager : IRepositoryManager 

    { 

        private CompanyEmployeeDbContext _repositoryContext; 

        private ICompanyRepository _companyRepository; 

        private IEmployeeRepository _employeeRepository; 

 

public RepositoryManager(CompanyEmployeeDbContext 

repositoryContext) 

        { 

            _repositoryContext = repositoryContext; 

        } 

        public ICompanyRepository Company 

        { 

            get 

            { 

                if (_companyRepository == null) 

_companyRepository = new 

CompanyRepository(_repositoryContext); 

 

                return _companyRepository; 

            } 

        } 

 

        public IEmployeeRepository Employee 

        { 

            get 

            { 

                if (_employeeRepository == null) 
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_employeeRepository = new 

EmployeeRepository(_repositoryContext); 

                return _employeeRepository; 

            } 

        } 

 

        public void Save() => _repositoryContext.SaveChanges(); 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

های ما را در معرض Repositoryهایی ایجاد کردی  که  Propertyبین  ما همانطور که می •

 .دهن میدی  قرار 

عمل ذخیر  ساااازی را   ،برای اینکه بتوانی  بع  از ا مام  لییرات در یک شااای  همچنین •

   در اینجا قرار دادی .را    Saveمت   ؛داشته باشی 

به عنوان   .دهی  وانی  چن  کار را در یک اکشاان انجام  زیرا میروش خوبی اساات  این  

 :مثال

کنی  و در  دو کارمن   لییر دهی  و یک شارکت حذف   ساپس  دو شارکت اضاافه کنی  

انجاام   لییرات   ماام  لییرات اعماال شاااود. در این صاااورت یاا هماه   Saveلاایاا  باا یاک 

 .شودهیچ  لییری اعمال نمیشود یا می

 ا  بتوا  این کالس را در کنترلرهایما )یا    شاااوداین کالس رجیساااتر بع  از این  لییرات بای  

 کنی .  Injectدهن (  هایی که منطق بیوینس ما را  شکیل میداخل کالس

 اضافه کنی .  ServiceExtensionsلایین را در کالس   مت ، برای رجیستر ش   این کالس  خب

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using LoggerService; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
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using Repository.Repositories; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions 

{ 

    public static class ServiceExtensions 

    { 

 public static void ConfigureCors(this IServiceCollection 

services) => 

        services.AddCors(options => 

        { 

            options.AddPolicy("CorsPolicy", builder => 

            builder.AllowAnyOrigin() 

                    .AllowAnyMethod() 

                    .AllowAnyHeader()); 

        }); 

 

public static void ConfigureIISIntegration(this IServiceCollection 

services) => 

 services.Configure<IISOptions>(options => 

         { 

  }); 

   public static void ConfigureLoggerService(this IServiceCollection 

services) => services.AddScoped<ILoggerManager, LoggerManager>(); 

 

public static void ConfigureSqlContext(this IServiceCollection 

services, IConfiguration configuration) => 

services.AddDbContext<CompanyEmployeeDbContext>(opts =>          

opts.UseSqlServer(configuration.GetConnectionString("sqlConnectio

n"))); 

 

public static void ConfigureRepositoryManager(this 

IServiceCollection services) => 

        services.AddScoped<IRepositoryManager, RepositoryManager>(); 

 

    } 

 

} 

بااالی    Startupکالس    ConfigureServicesمتا     و در خط کا     services.AddControllerدر 

 .لایین را اضافه کنی 
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services.ConfigureRepositoryManager(); 

 مام کاری که بای  انجام دهی  این اساات که ساارویس ،  Repositoryبرای اساات اد  از این  حاال  

RepositoryManager    را در کنترلرInject    . کنی 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("[controller]")] 

    [ApiController] 

    public class WeatherForecastController : ControllerBase 

    { 

        private ILoggerManager _logger; 

private readonly IRepositoryManager _repository; 

 

public WeatherForecastController(ILoggerManager 

logger,IRepositoryManager repository) 

        { 

            _logger = logger; 

            _repository = repository; 

        }     

 
      [HttpGet] 
        public IEnumerable<string> Get() 

        { 

           // _repository.Company.AnyMethodFromCompanyRepository(); 

           //  _repository.Employee.AnyMethodFromEmployeeRepository(); 

 

_logger.LogInfo("Here is info message from our values 

controller."); 

_logger.LogDebug("Here is debug message from our values 

controller."); 

_logger.LogWarn("Here is warn message from our values 

controller."); 

_logger.LogError("Here is an error message from our values 

controller."); 

            return new string[] { "value1", "value2" }; 

        } 

    } 
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} 

 بررسی کد :

مای • کااه  کاناتارلار    Repositoryمااا  بایانایاا   هاماااناطاور  در  ایان    Injectرا  در    روشکاردیا . 

یک    بای هایی با مقیاس بورگتر  اساات اما برای اللیکیشاان خوب کوچکی  هااللیکیشاان

ایاجاااد   ریاپااازیاتاوری  ماناطاق  و  کاناتارلارهااا  بایان  بایاویاناس  سااارویاس الیااه  و  کانایا  

RepositoryManager   درو  الیه بیونسInject    .ساابک و آزاد از  کنترلر  با این کارشااود

شود و همچنین ک  ما قابل نگه اری و قابل است اد  مج د خواه  منطق ریپازیتوری می

ش .  



  RESTمسیریابی و   فصل چهارم :

 

 آنچه خواهید آموخت:

 Web APIدر  یابیریکنترلرها و مس ➢

 اکشن متد ریمس ینامگذار نیقوان ➢

➢ REST ست؟یچ 

 REST یبازگشت فرمت ➢

➢ HTTP Method ست؟یچ 
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 HTTPاز آنجاییکه ما اضاااافه کرد  منطق بیوینسااای به اللیکیشااان اسااات اما    یه ف همه

Request  در  هاا نق  مهمیWeb API  هاای کنترلر و  بیااییا  کمی درباار  کالس  کننا باازی می

 .مسیریابی صوبت کنی 

 Web APIکنترلرها و مسیریابی در 

 :که  است کاربر با اللیکیشن   عامل  ینقطهکنترلر 

 .کندیم افتیرا در ریکوئست •

  ای  گیردمی مدلدرخواستتت شتتده را از   یهاداده ریکوئستتت تیبستتته به ماه •

 .کندمی آپدیتمدل را   یهاداده

 گرداند.در پایان ریسپانسی را به کالینت برمی •

و ساااپس  راساااات کلیاک    Controllersبر روی فولا ر  در لروه  اصااالی  برای ایجااد کنترلر،  

Add→Controller    نمایی .  انتخابرا   

 

 کلیک کنی .    Addرا انتخاب و بر روی   API Controller-Empty حاال کالس

 .بگذاری   CompaniesControllerنام آ  را   در کادر بع 
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 .بای  شبیه ک  لایین باش  کنترلر ما

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/[controller]")] 

    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

    } 

} 

 بررسی کد :

کااه می • بری  ارث  ControllerBaseاز کالس    ،باااال  Controllerکالس    بینیاا همااانطور 

را فراه   CompaniesController ضروری برای کالس  مت هایکن . این کالس  مام می

 کن . می

 بینی .را می  Routeا ربیوت در ک  باال شما  •

[Route("api/[controller]")] 
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 Webورودی را به اکشان مت های درو   هایریکوئسات که  مسایریابی اسات ا ربیوت  ،این

API Controller  رسااان . به موض ارسااال یک  میHTTP Request     به اللیکشاان، فری

کن   ا آ  را با یک اکشاان در  را  جویه و سااپس  الش می ریکوئسااتآ    MVCورک 

 کنترلر مطابقت ده .

 : مسیریابی وجود دارد تعریف دو روش برای

 Conventionمسیریابی مبتنی بر  (1

 Attributeمسیریابی مبتنی بر  (2

 کن .میایجاد    URLقراردادهایی را برای مسیرهای   Conventionمسیریابی مبتنی بر 

در )را   URLکن   ا متن ی الش م  یابیریمو ور مساا ،شااودیم  صاا ا زد  URL  کیکه   یهنگام

 مطابقت ده . اللیکیشن  ش   در وب    ی عر  Controller  کیبا  ({controller} مکا 

در غیر این    .داد  خواه  شاا  نمای خطا   ، طبیق بیاب   چیوی براینتوان     یابیریاگر مو ور مساا

 مر بط با آ  خواه  بود. Controller  ومت  اکشن  کی، یابیریمس جهینتصورت 

 

 شود.برش اول با نام کنترلر مپ می •

 .شودبرش دوم با نام اکشن مپ می •

آن کردن    واردکه    کندیرا مشتر  م idنام   اختیاری بهپارامتر  کیبرش ستوم   •

ضتبط    idپارامتر  یبرا مقداری  مستیریاب  ،در صتورت وجوداجباری نیستت اما  

 .کندیم

 .ببینی   Startupکالس    Configureیابی را در مت   وانی  این نو  مسیرما می
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 نکته!!

را   یاریپارامتر اخت  کی  دیتوانیشتتما نم هستتتند و  یاجبار  {action}و  {controller}یپارامترها 

استفاده  گیری  جهت تصمیم  اجباری  ریاز مقادمسیریاب    ، زیرادیقرار ده  اجباریپارامتر    کیقبل از  

 وجود ندارد.  اجباریپارامتر  نییتع یبرا یراه چ یه و کندیم

 

دریاافتی    ریکوئسااات   اا کنیا هاای خود را  عری   متا اکشااانهاا و Controllerباایا    بااال  در روش

  AttributeRoutingاما در   .موردنظر خود را بیاب  مستتیریابیمطابق با قرارداد حرکت و باالخر   

های خود قرار  مت اکشااان  کنترلرها یا را بر روی  [Route] عبارتبرای مپ کرد  مسااایرها   بای 

 .دهی 

  Web API برای زماانیکاه از و نسااابات باه روش قبال داردبیشاااتری   پتذیریانعطتاف  ،این روش

 کنی  بسیار کارآم  است.است اد  می

برای    بناابراین  گاذاری هماانطور کاه بااال ر دیا یا ، معموال مسااایر لاایاه را بااالی کالس کنترلر می

 قرار دهی . هادرست باالی آ   مسیرها را  بای   ،ه   اکشن مت های خاا

اسااات کاه از  این    ASP.NET Coreکنیا ، لیشااانهااد  ی   کاار می  Web APIزماانیکاه باا لروه   

 است اد  کنی .  Attribute بر مسیریابی مبتنی

REST چیست؟ 

REST  را  دور را با اسات اد  از لرو کل   کامپیو رهایار باط    که اسات  یسابک معمار  کیHTTP  

 کن .برقرار می
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چیستت و چه مشتکلی را حل  دقیقا    RESTاینترنت پر از نظرات این چنینی استت اما 

 کند؟می

 .لاک کنی را  صورات غلط   یبرخ   ییایب، REST  بررسیقبل از 

بود     Restدلیل بر   ،است اد  کرد  POSTیا    GETهایی مثل  Http Methodاز    APIاگر   •

 آ  نیست. 

بود  آ  نیست زیرا مت های   RESTدلیل بر    ،برگردان   JSONخروجی    APIاگر یک   •

 گردانن . بر  JSON   وانن ه  می   Restغیر  

 بود  آ  نیست.  RESTباز ه  دلیل بر    ، را لشتیبانی کرد  CRUDعملیات    APIاگر یک     •

 باید چه ویژگی داشته باشد؟دقیقا  Restful APIاما 

1. Restful API  از   بایدهاHTTP method. ها است اد  کنن 

 را م ل نماین .   CURD وانن  عملیات  می   .2

 ه  برگردانن .    JSON وانن   می .3

  ست؟یچ RESTاما 

REST   1م ل کردResourceهاست  . 

 REST    انجاام عملیاا ی بر رویResource  برای کالینات فراه  و در نهاایات یاک    ،راStatus 

Code  گردانا . بناابراین از همین جااسااات کاه مخ   باه کااربر برمی"Representational State 

Transfer"  . میای 

  به طور مثال:

 گردان .برمی  201یک ک    APIکنی  و این  اضافه می  Userیک    RESTful APIشما در یک  

 
1 Resource  هایی هستن  که در طراحی  آبجکتAPI  کنی . مثل: است اد  میUser, Order ...و 
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HTTP Method چیست؟ 

HTTP Methodعملیاتهسااتن  که   یافعال  ها  Resource  احتماالً شااما   کنن .را مشااخش میها

HTTP GET    وHTTP POST    بیایی  نگاهی   .با این افعال کار کرد  باشاای   احتماالرا شاانی   و

  ر به این افعال بین ازی .دقیق

•  GET:  GET  نی رو سااد  نی ر یرا  Verb  HTTPبا اسات اد  از آ     ی وانیاسات که م ی

Resource    کنی . این    واکشایموردنظر ا  راVerb   به صاورتRead Only     اسات و نبای

 به طور مثال:اللیکیشن را  لییر ده .   Stateهیچ گونه  

 .یا آل یت نمای را حذف    Resourceیک    Get وان  با است اد  از یک کالینت نمی 

• POST  :  POST    از بخشی  آل یت  یا  ایجاد  می  Resourceبرای  اگر    شود.است اد  

Resource    دارایId    این می  Resourceیک    Verbباش   آل یت  یک  را  وگرنه  کن  

Resource   .ج ی  را ایجاد خواه  کرد 

• PUT  :  PUT     ه  ماننPOST  ،  برای ایجاد یا آل یتResource  شود.  است اد  می 

باید   Resourceبرای ایجاد یا آپدیت   .کنداینجا یک ستوال ههن ما را درگیر می

 ؟ PUTیا از  کرداستفاده  POSTاز 

 بود  مت  را ب انی .    Idempotentبرای لاسخ به این سوال بای  معنی 

Idempotent  چیست؟ 

Idempotent     نهاا یاک  ااثیر بر روی   ،دهر چنا  باار ه  صااا ا زد  شاااویعنی اگر متا 

Resource  مت  هیچ گونه اجرای ار ی ب. یا به عبگذاردSide Effectن اشاااته باشااا  ی  .

   : برای مثال

ها  و خروجیگیری   نتیجه را می   نها یک  ؛صاا  بار ه  صاا ا بونی   ،را  Getاگر یک مت  

 شود.شناخته می  Idempotentبه عنوا     Getهیچ فرقی با ه  ن ارن . بنابراین مت  

 چیست؟ POSTو   PUTحاال فر  

  د  باار  Userیعنی اگر برای ایجااد یاک    .نیسااات  POST  -  Idempotent  ریکوئسااات

 ج ی  اضافه خواه  ش . User  د  ، یارسال کن  POST  ریکوئست

  Userیعنی اگر برای ایجاد یک    .هساتن   PUT  – Idempotent  هایریکوئساتدرحالیکه  

 ، این  یرا  کرار کن  ریکوئساتبار دیگر این    9  و ساپس  یارساال کن   PUT ریکوئساتیک  
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ج ی  اضافه خواه    Userدر بار اول یک    چو   ، نها یک  اثیر را خواه  داشت  ریکوئست

 شود.  آل یت می  Userبار دیگر آ   9ش  و  

حرکت    PUTبه سامت   Resourceشاود ما برای ایجاد یا آل یت همین مسالله باعث می

اسااات و باا اجرای مجا د یاک درخواسااات   POST  – Idempotentبرخالف    PUTکنی . 

 شود بلکه یک آل یت کامل انجام خواه  ش .ج ی  ایجاد نمی  Resourceناموفق، یک  

• PATCH:  PATCH    برای آل یت قساامتی ازResource  شااود. اساات اد  میPATCH    نیو

Idempotent    نیسات زیرا اگر هموما  چن ین کالینت با ه  شارو  به آل یت قسامتی از

Resource   ها مت اوت باشا ، کالینت و سارور از کنن  و آل یت هرک ام از آSync     بود

   : به طور مثالشون .  خارج می

کننا . کالینات اول  میهموماا  اطالعاات یاک کاارمنا  را ویرای     ،فرض کنیا  دو کالینات

 .کن ده  و کالینت دوم دلار ما  کارمن  را عوض میرا  لییر می نام کارمن 

هاا کننا  باا اطالعاات اولیاه آ اطالعاا ی کاه دریاافات می  این دو کالینات بعا  از آلا یات،  حااال

 در سرور چیست. ،  Resource  وضعیت واقعی  نداننمی  هامت اوت خواه  بود و کالینت

اطالعات به صاورت کامل  PUTدر    .اسات PUTو   PATCHاین موضاو  دقیقا   اوت بین 

در سااارور باه چاه    Resourceدانا  کاه اطالعاات این  شاااود و کالینات دقیقاا میآلا یات می

 این طور نیست.  Patchاما در  صورت است

•  DELETE  :DELETE  ،  یکResource    با است اد  از یک  راID کن حذف می  .DELETE  

 ی ن ارد.Side Effectاست زیرا هیچ گونه    Idempotentه   

  PUT - POST - PATCHبین  مقایسه

برای آل یت کامل و PUT برای آل یت کامل و یا ناقش،    POST  ، از نظر فنی •

PATCH  گیرد.می است اد  قرار    دبرای آل یت ناقش مور 

• POST    وPATTCH    هر دوIdempotent    نیستن  اماPUT- Idempotent .است 

ب   Response Body وان می  POSTفقط  ،  RESTful API  در • ارسال را  رای کالینت 

را    No Content  204یا    Created  201 وانن  ه رهای  فقط می  PATCHو    PUT  .کن 

 . برگردانن 



78 

 

 : شده است دو دیدگاهتفاوت بین این سه متد باعث ایجاد 

آلا یات   برای، POST  برای ایجااد از :  Verbدیتدگتاه اول استتتفتاده از هر ستته   .1

 است اد  کنی .  PATCH ناقش از  آل یت و برای  PUT از کامل

دارد و آ  این  نکته من ی   ر اسااات اما یک نودیک  HTTP این دی گا  به  عری  

نیازی به  ها APIدر  اساات که بای  مساایرهای زیادی در برنامه قرار دهی  و واقعا  

   . مایو بین آل یت کامل و ناقش نیست

ه  برای آل یت    ،در این دی گا دیدگاه دوم ستاده نگه داشتتن برنامه استت:   .2

برای کالینت  شود. این دی گا   است اد  می  POSTاز    Resourceو ه  برای ایجاد  

گیری بین آل یت ناقش و کامل   ر اساات چو  کالینت نیازی به  صاامی ساااد 

 ن ارد.

 RESTفرمت بازگشتی  

اماا   را باه طور کاامال برگردانا .ی  ویچهر  ایا  XML ،HTML   ،JSON وانا یم  API  RESTful  کیا

JSON   یک فرمت موبوب برایWeb API    .بیو معا  ای ر به مواقیدق ینگاه   ییایباسات JSON  

 . یصوبت کن  RESTful API JSON  کیایجاد   یو در مورد چگونگ   ین ازیب

بیشتری   تی محبوب XML نسبت به  JSON باعث شد که یلیدال نیاز بزرگتر یکی •

 است.  ترراحتانسان  یخواندن آن برا ،است که نیا بیابد

 XML parsingتر است زیرا نیازی به برای ماشین هم ساده JSONخواندن  •

engine  خواندن و نوشتن ندارد وJSON آسان   یعامل  ستمیدر هر س  باًی تقر

 است. 

و  است XMLاز تر وجود ندارد بنابراین ساده Schemaهیچ  JSONبرای تعریف  •

تواند به عنوان یک عیب همین مورد می البته .توان آن را تغییر دادتر میراحت

 تلقی شود چون هیچ ساختاری برای کالینت وجود ندارد.هم 

 نامگذاری مسیر اکشن متدقوانین 

کن   ا ب هم  کمک می کاربراسات و به    Resourceشاود نمایانگر اسات اد  می  URIاسامی که در 

 .کن ی کار میResourceبا چه  
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اگر   ،به طور مثال معناسات کهاین ب ا   .  یک اسا  باشا  بای همیشاه ، URIدر   Resourceنام   

را    آ  بای   ها ایجااد کنی شااارکتاطالعات ورد   آبرای ب سااات ، را اکشااان متا یخواهی   می

Companies  نام  بگذاری  و از گذاشتن GetCompanies  . اجتناب کنی 

این   هاساات. درResourceساالسااله مرا ب بین  ،بخ  مه  دیگری که بای  به آ   وجه کنی 

.  اساتوابساته    Entityبه عنوا  یک    Employeeاصالی و    Entityبه عنوا     Company ،اللیکیشان

 ر کمی مت ااوتقرارداد را بای    ،وابساااتاه ایجااد کنی   Entityبرای  خواهی  یک مسااایر میوقتی 

 .دنبال کنی 

/api/principalResource/{principalId}/dependentResource. 

 به طور مثال:

کارمن ا     Resourceمساایر برای   لس باشاا  ب و  شاارکت وان  نمی یکارمن هیچ  از آنجا که  

 .نوشته شودبه صورت لایین بای   

/api/companies/{companyId}/employees 

 شرو  کنی .  Get ریکوئستبا     وضیوات بیایی   با  وجه به این

 ها از دیتابیسگرفتن اطالعات شرکت

باه    [Route("api/[controller]")]  از  مسااایرر  یخواهی  انجاام دهی   لیاولین کااری کاه می

[Route("api/[companies]")]   .مثال    با  کن  امامیمسایر اول خیلی خوب کار    با اینکهاسات

  CompaniesControllerبه کالس   کنی  که مسایریاب بای به صاورت صاریح مشاخش می ،دوم

 .کن اشار   

 .مت  را بنویسی اولین اکشنها  شرکت  اطالعات  مامحال زما  آ  رسی   که برای برگردان    

 .اضافه کنی   GetAllCompaniesمت ی به نام    ICompanyRepositoryدر اینترفیس   گام اول :

 .اضافه کنی   Entitiesیک رفرنس از لروه     Contractsبه لروه   بای    این مت  نوشتنبرای  
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 توجه!!

 مهم جلب کنم.  نکتهخواهم توجه شما را به یک در اینجا می 

بته اصتتلی  نجتاییکته آاز   . داردرفرنس   Entities و  LoggerService ,Repository  هتایپروژه   پروژه 

LoggerService   و Repository  یک رفرنس از پروژهContracts  پروژه اصتلی ما از طریق  پس  ، دارند

LoggerService   وRepository   به پروژهEntities  .دسترسی دارد 

 

 را از پروژه اصلی حذف کنیم.  Entitiesتوانیم رفرنس پروژه بنابراین می

 : ICompanyRepositoryاینترفیس  

using Entities.Models; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 
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    public interface ICompanyRepository 

    { 

        IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges); 

    } 

} 

 سازی کنی .لیاد   CompanyRepositoryاین اینترفیس را در کالس   بای حاال    گام دوم :

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using Repository.Repositories; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 
namespace Repository.Repositories 

{ 

public class CompanyRepository : RepositoryBase<Company>, 

ICompanyRepository 

    { 

public CompanyRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext): base(companyEmployeeDbContext) 

        {  

} 

 

         public IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges) => 

            FindAll(trackChanges) 

            .OrderBy(c => c.Name) 

            .ToList(); 

    } 

 

} 

  ها را با اساات اد  از مت اطالعات شاارکت  CompaniesControllerدر لایا  بای  در   گام ستوم :

GetAllCompanies  . برگردانی 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies")] 
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    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

 

public CompaniesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

        } 

 

        [HttpGet] 

        public IActionResult GetCompanies() 

        { 

            try 

            { 

 var companies = 

_repository.Company.GetAllCompanies(trackChanges: false); 

 

              return Ok(companies); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

_logger.LogError($"Something went wrong in the 

{nameof(GetCompanies)} action {ex} "); 

 

                return StatusCode(500, "Internal server error"); 

            } 

 

        } 

    } 

} 

 بررسی کد :

 وریق    Constructorرا درو    RepositoryManagerو    Loggerسااارویس    ،هماه  زاول ا •

 .کردی 

 ا عملکرد   ،گذاشااتی   GetCompaniesرا باالی اکشاان مت    [HttpGet]ا ربیوت  سااپس  •

 کنی .مپ می  Get ریکوئست. با این کار این اکشن مت  را با  این مت  را مشخش کنی 
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از  هاا و گرفتن دیتاا از کالس ریپاازیتوری  کرد  لیاام  Logبرای    ،درو  با ناه اکشااان متا  •

 ش   است اد  کردی .  Inject  هایسرویس

 ا اکشاان مت   کنی  می  مت ها اساات اد اکشاان را در انوا     IActionResultما اینترفیس  •

اطالعاات   OKمتا     جاا. در اینگردانا را همرا  باا نتیجاه متا  بر  Status Code  بتوانا  یاک

 گردان .برمی   Status Code 200ها را همرا  با  شرکت مام  

خطای داخلی    که نمایانگر )را  Status Code 500  ،اگر یک اکساپشان رد ده خواهی   می •

 کنی .می  Returnرا    Status Codeاین    Catchلس در قسمت    برگردانی .  (سرور است

  api/companiesمت  برابر    اینمساایر    لس  وجود ن ارد  [Route]، مت   باالی اکشاان چو  •

 این مسیر هما  مسیری است که باالی کنترلر قرار گرفته است.  .است

  GetCompanies اکشن متد  تست کردن

به آدرس  چک کنی  که آیا اللیکیشان    ،. بع  از اجرا شا  اجرا شاود برنامه ا    را بونی F5کلی   

https:localhost:5001  یا خیر.  ده گوش می 

 

از حاالات اجرا   اللیکیشااان را  لس  .ایا اجرا کرد   IISرا در حاالات   اگر اینگوناه نبااشااا  احتمااال آ 

 .اجرا کنی   CompanyEmployeesدر م   ،خارج کنی  و دوبار  همانن   صویر

 

 . یاست اد  کن  جهینت   ست  یبرا  Postmanاز     ی وانیاکنو  م

https://localhost:5001/api/companies 

https://localhost:5001/api/companies
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 . کردمطابق با کدی که نوشتیم کار . همه چیز عالی شد

 Entity Modelهای در مقابل کالس DTOهای کالس

Data Transfer Object (DTO)  بین اللیکیشاان کالینت و    ،اساات که برای انتقال داد   کالساای

 Backwardای  ساااختار داد  ،ده   ابه ما امکا  میشااود. این کالس میساارور از آ  اساات اد   

Compatible   کنی و مطابق با نیاز کالینت ایجاد. 

Backward Compatibility    یعنی اینکه اگرEntity     لییرکن API  چو  همیشااه   ؛ما خراب نشااود

به   گیری  یکی باشاا .فرساات  بای  با م لی که ما از ورودی میدیتاهایی که کالینت برای ما می

 بیان دیگر:

م ل ورودی ه   لییر کن .    هایلرالر یبای    ، لییر دهی اگر به هر دلیلی نیاز باش  دیتابیس را   

دانی   لییر م ل دیتابیس به این معنی نیسات که اللیکیشان سامت کالینت ه  همانطور که می

مثل  ،ای که کالینت بای  داشااته باشاا داشااته باشاای ، نتیجه DTO. بنابراین اگر   بای   لییر کن

 کن .می  ما  لییر  Entityمان  و  نها گذشته می
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اسات اد  و    Entity  Companyمساتقیما از   ،به دیتابیس ریکوئسات  برای مپ کرد  در ک  باالما 

  Bad Practiceیاک    Responseباه عنوا     Entity. برگردانا    گردانی نتیجاه را باه کالینات برمی

یک   هالرالر ینخواهی  همه  گاهی شااای    و  ن اری   Backward Compatibilityهیچ چو   اساات

Entity   به عنوان مثال: .را به عنوا  نتیجه برگردانی 

نخواهی     که شای  هستن   هاییNavigation Propertyای ما دارای  ه Entity  دانی می  همانطور که

 .را در ورودی ب رستی   هالرالر یاین  

.  باشا   بهترک  ما قابل نگه اری و   ،شاودباعث می DTOاز    اسات اد   لس  ا اینجا متوجه شا ی  که

یاک  در آ  ایجااد و   DataTransferObjectsیاک فولا ر باه ناام    Entitiesدر لروه  بیااییا     خاب حااال

 اضافه کنی .  CompanyDtoنام   اکالس ب

using System; 

 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class CompanyDto 

    { 

        public Guid Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public string FullAddress { get; set; } 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

  GetCompaniesچو  در اکشن مت   را حذف کردی     Employeesلرالر ی    در این کالس •

 .به آ  احتیاجی ن اری 

و    Address  هایلرالر یدر این کالس اضاافه کردی   ا مق ار   FullAddressیک لرالر ی    •

Country    موجود در کالسCompany     و در این لرالر ی بریوی   چسبانی برا به ه. 

اعتبارسااانجی اسااات اد  نکردی  چو  این کالس   ا ربیوت  هیچ ،همچنین در این کالس •

  ا ربیوتگیرد لس  باه کالینات مورد اسااات ااد  قرار می  Responseفقط برای برگردانا    

 اعتبارسنجی الوامی نیست.
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 را با ه   لییر دهی .  GetCompaniesبیایی  اکشن مت   

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

using System.Linq; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies")] 

    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

 

public CompaniesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

        } 

 

        [HttpGet] 

        public IActionResult GetCompanies() 

        { 

            try 

            { 

 var companies = 

_repository.Company.GetAllCompanies(trackChanges: false); 

 

               var companiesDto = companies.Select(c => new CompanyDto 

                { 

                    Id = c.Id, 

                    Name = c.Name, 

                    FullAddress = string.Join(' ', c.Address, c.Country) 

     }).ToList(); 

 

              return Ok(companiesDto); 

            } 
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            catch (Exception ex) 

            { 

_logger.LogError($"Something went wrong in the 

{nameof(GetCompanies)} action {ex} "); 

 

                return StatusCode(500, "Internal server error"); 

            } 

 

        } 

    } 

} 

 . اجرا کنی  Postmanرا در  لایین ریکوئستو   استارتاللیکیشن را    حاال

https://localhost:5001/api/companies 

 

 ASP.Net Coreدر  AutoMapperاستفاده از 

بینی  که عمل مپ کرد   می ، وجه کنی   GetCompanies مت   در اکشان  ،اگر به مپ شا   ک 

برای چن  فیل  مشاکل   ،نو  مپ کرد   . مطملنا اینیانجام دادبه صاورت دساتی را    هالرالر ی

 ک ی شلوف و آش ته خواهی  داشت.  زیاد شود  هالرالر ین ارد اما اگر  ع اد این  

 است.  Automapper کتابخانه  است اد  از  ،هاد  کالسریک روش بهتر برای مپ ک

https://localhost:5001/api/companies
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و کا ی   هاا را در اللیکیشااان ماپ کنی کنا   اا آبجکاتباه ماا کماک می AutoMapperکتاابخااناه  

 خوانا رو قابل نگه اری داشته باشی .

کاتاااباخااانااه ایان  از  اسااااتا اااد   لاروه   ،  AutoMapperنصااااب  قاا م    یاناولا  بارای  در 

CompanyEmployee.API  لنجر   لس    استPackage Manager Console    را باز کنی  و دستور

 لایین را اجرا نمایی .

Install-Package AutoMapper.Extensions.Microsoft.DependencyInjection -

Version 8.1.0 -ProjectName CompanyEmployee.API 

 

 .کنی   رجیستر  ConfigureServicesبای  این کتابخانه را در مت   ،بع  از نصب

 : Startupکدهای کالس 

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

using Microsoft.OpenApi.Models; 

using NLog; 

using System.IO; 

using AutoMapper; 

 

namespace CompanyEmployee.API 

{ 

    public class Startup 
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    { 

      public Startup(IConfiguration configuration) 

  { 

LogManager.LoadConfiguration(string.Concat(Directory.GetCurrentDire

ctory(),"/nlog.config")); 

    Configuration = configuration; 

   } 

 

        public IConfiguration Configuration { get; } 

 

        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

        { 

            services.ConfigureCors(); 

            services.ConfigureIISIntegration(); 

services.ConfigureLoggerService(); 

services.ConfigureSqlContext(Configuration); 

services.ConfigureRepositoryManager(); 

;))Startup(typeof(AddAutoMapper.services 

            services.AddControllers(); 

 

            services.AddSwaggerGen(c => 

            { 

                c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title =    

"CompanyEmployee.API", Version = "v1" }); 

            }); 

        } 

 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 

env) 

        { 

            if (env.IsDevelopment()) 

            { 

                app.UseDeveloperExceptionPage(); 

                app.UseSwagger(); 

app.UseSwaggerUI(c => 

c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", 

"CompanyEmployee.API v1")); 

            } 

 

            app.UseHttpsRedirection(); 

            app.UseStaticFiles(); 
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            app.UseCors("CorsPolicy"); 

            app.UseForwardedHeaders(new ForwardedHeadersOptions 

            { 

                ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.All 

            }); 

 

            app.UseRouting(); 

            app.UseAuthorization(); 

            app.UseEndpoints(endpoints => 

            { 

                endpoints.MapControllers(); 

            }); 

        } 

    } 

} 

 

عمل مپ    ا در آنجا  ایجاد کنی   Profileبای  یک کالس  ،کتابخانهاین  از رجیساااتر شااا     لس

 مشخش شود.آبجکت مب ا و مقص   ش    

نااام  بااناااباارایاان   بااا  کااالس  فااولاا ر    MappingProfileیااک  لااروه   )  Infrastructureدر 

CompanyEmployee.API  )   بنویسی .آ   ایجاد کنی  و ک های زیر را درو 

using AutoMapper; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Entities.Models; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure 

{ 

    public class MappingProfile : Profile 

    { 

        public MappingProfile() 

        { 

            CreateMap<Company, CompanyDto>() 

            .ForMember(c => c.FullAddress, 

opt => opt.MapFrom(x => string.Join(' ', x.Address, 

x.Country))); 

        } 

    } 
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} 

 بررسی کد :

کتاابخااناه    Profileاز کالس    MappingProfileکالس  باایا    • در    AutoMapperموجود 

 بری کن .  ارث

اسااات ااد  کنی   اا شااای منبع و   CreateMapباایا  از متا     ،این کالس Constructorدر   •

 .شودمقص  را برای مپ ش   مشخش 

شاااامال دو    و اطالعاات آ  باایا  داری   DTOدر    FullAddressنجااییکاه ماا یاک لرالر ی  آاز •

متا    درباایا  قوانین اضاااافاه شااا   ماپ را   لس  ،بااشااا   Country و   Addressلر یلرا

ForMember  . مشخش کنی 

 کنی .  Injectها در کنترلر نن  سایر سرویسا وانی  این سرویس را هم حاال می

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies")] 

    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

 

public CompaniesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

_mapper = mapper; 
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        } 

 

        [HttpGet] 

        public IActionResult GetCompanies() 

        { 

            try 

            { 

 var companies = 

_repository.Company.GetAllCompanies(trackChanges: false); 

 

var companiesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companies);   

 

return Ok(companiesDto); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

_logger.LogError($"Something went wrong in the 

{nameof(GetCompanies)} action {ex} "); 

                return StatusCode(500, "Internal server error"); 

            } 

 

        } 

    } 

} 

 نی .و ست ب  Postmanرا در  ریکوئست. بیایی  دوبار  این  عالی ش خیلی 

https://localhost:5001/api/companies 

https://localhost:5001/api/companies
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شا       میو رکن  با این   اوت که اال  ک  کار می به درساتی  ،ببین  که همه چیو مانن  قبلمی

است.



 Content Negotiationو  هاExceptionمدیریت  فصل پنجم :
 

 آنچه خواهید آموخت:

  هاException تیریمد ➢

 Web APIدر  Parent/Child ارتباطات ➢

➢ Content Negotiation ست؟یچ 

 Response یکربندیپ رییتغ ➢

 Media Typeکردن  محدود ➢

 یفرمت سفارش جادیا ➢
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  هاExceptionمدیریت 

هاا واقعیات  Exceptionهااسااات.   Exceptionتیاریما یاک اللیکیشااان،    مهم  یهتاجنبتهیکی از  

 بهی اگر ک های شاما بسایار عالی ه  نوشاته شاود،  حت ها هساتن .زن گی برای  مامی اللیکیشان

چاه عما ا و چاه ساااهوا،    کااربرا   نمااییا ،  Deployو    Releaseاینکاه اللیکیشااان خود را    موض 

 .ابن ییمباالخر  راهی برای شکستن آ  

لاسااخ مناساابی به کاربر ارائه دهی  و با    خطاها  گونهنیای برا  بای  کیشاان،بنابراین در  ولی  اللی

باعث شاکسات اللیکیشان شاما     وان یمنمایی . این مسالله   تیریم این مسالله را    ،حالت  نیبهتر

 شود.

اسااات. بنابراین    Optionیک    Featureهر   ،کهاین اسااات   ASP.NET Coreی طراحی فلسااا ه

آ  را در اللیکیشاان خود فعال    صااراحت  بهاساات که شااما بای     Featureم یریت خطاها، یک  

 نمایی .

ی بساایاری برای بررساای آ   هارا در اللیکیشاان شااما رد دهن  و     ن وانیم  ،های مت او یخطا

 : را به شما نشا  ده   خطاها  نیترمرسومخواه  دو مورد از  اما در اینجا می  ؛وجود دارن 

• Exceptionها 

 Status code  و خطاهای •

Exceptionها:  Exception یافت شاود.    که یک شارایط غیر منتظر افتن یمها زمانی ا  اق

NullReferenceException  ی اکرد ی شاما آ  را  جربه همهب و  شاک   ،ی اسات کهانمونه   

نشا      Initializedداری  که هنوز   آبجکتیکه  الش برای دساترسای به    ده یمو زمانی رد 

 است.

. اگر  شاودیممنتشار   Pipelineدر ساراسار  ، ا  اق بی ت   Middlewareدر یک    Exceptionاگر یک  

Pipeline   ،500آ  را م یریت نکن ، وب سرور  Status code    گردان یبرمرا به کاربر. 

ممکن اساات ک  خطایی را ایجاد    Middlewareاما   ده ینم   ی ردExceptionگاهی اوقات هیچ  

  Handle  ریکوئسااتکن . یکی از مواردی که ممکن اساات دی   باشاای ، زمانیساات که مساایر 
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به    404صا وه خطای   جهینت  در.  گردان یبرمرا   404خطای    Pipeline. در این وضاعیت  شاودینم 

 .شودیمکاربر نمای  داد   

استت اما تجربه خوبی برای کاربران اپلیکیشتن شتما نرواهند گرچه این رفتار، صتحیح  

 بود.

  شاانیکیالل نکهیاز ا  قبل کن یم   الش  Error handling middleware ،مشااکالت نیا حل  یبرا

 .ده   ریی لرا    Response ،نمای  ده کاربر   به  را  یویچ

Error handling middleware  در یک صااا وه کاربرلسااان  نمای   جوئیات خطای رد داد  را

 ده .می

اللیکیشان شاما را با شاکسات روبرو کن ، لس عجله کنی     وان یمخطا   هرگونهبا  وجه به اینکه  

 اضافه نمایی .  Middleware Pipelineرا به    Error handling middleware ترعیسرو هرچه  

کاه    وجود دارد  UseExceptionHandlerاخلی باه ناام  د  Middlewareیاک     ASP.Net Coreدر

 .است اد  کنی   Exceptionبرای مقابله با   ، وانی  از آ می

 لکی  لایین را نصب کنی .  Entitiesابت ا در لروه  

Install-Package Newtonsoft.Json -Version 12.0.3 -ProjectName Entities 

 

  ErrorDetailsنام    ابی  کالسدر آ   ایجاد و    ErrorModelیک فول ر ج ی  به نام  حاال در این لروه   

 . اضافه نمایی

using Newtonsoft.Json; 

 

namespace Entities.ErrorModel 

{ 

    public class ErrorDetails 

    { 
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        public int StatusCode { get; set; } 

        public string Message { get; set; } 

public override string ToString() =>  

JsonConvert.SerializeObject(this); 

    } 

 

} 

. برای ادامه در  شاااودمیاسااات ااد    ،جوییاات لیاام خطاای بوجود آم  نگها اری این کالس برای 

  ExceptionMiddlewareExtensions.csیک کالس ج ی  به نام    ،لروه  اصلی  Extensionsفول ر  

 .اضافه کنی 

using Contracts.IServices; 

using Entities.ErrorModel; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Diagnostics; 

using Microsoft.AspNetCore.Http; 

using System.Net; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions 

{ 

    public static class ExceptionMiddlewareExtensions 

    { 

public static void ConfigureExceptionHandler(this 

IApplicationBuilder app, ILoggerManager logger) 

        { 

            app.UseExceptionHandler(appError => 

            { 

                appError.Run(async context => 

                { 

context.Response.StatusCode = 

(int)HttpStatusCode.InternalServerError; 

                    context.Response.ContentType = "application/json"; 

var contextFeature = 

context.Features.Get<IExceptionHandlerFeature>(); 

                    if (contextFeature != null) 

                    { 

                        logger.LogError($"Something went wrong: 

{contextFeature.Error}"); 
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await context.Response.WriteAsync(new 

ErrorDetails() 

                        { 

                            StatusCode = context.Response.StatusCode, 

                            Message = "Internal Server Error." 

                        }.ToString()); 

                    } 

                }); 

            }); 

        } 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

  UseExceptionHandlerیاک اکساااتنشااان متا  ایجااد کردی  کاه در آ   در این کالس   •

   کن .می  را لر  Responseو نو  موتوای    Status Codeسپس و رجیستر 

 .فرست میو ریسپانس را    Logلیلام خطا را    در لایا  •

 اضافه کنی .  Startupکالس   Configure  ک  لایین را در اکستنشن مت  بای برای است اد  از این 

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.Extensions; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using Microsoft.Extensions.Hosting; 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.OpenApi.Models; 

using NLog; 

using System.IO; 

using AutoMapper; 

 

namespace CompanyEmployee.API 

{ 

    public class Startup 

    { 
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      public Startup(IConfiguration configuration) 

 {   

LogManager.LoadConfiguration(string.Concat(Directory.GetCurrentDire

ctory(),"/nlog.config")); 

    Configuration = configuration; 

   } 

 

        public IConfiguration Configuration { get; } 

 

        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

        { 

            services.ConfigureCors(); 

            services.ConfigureIISIntegration(); 

services.ConfigureLoggerService(); 

services.ConfigureSqlContext(Configuration); 

services.ConfigureRepositoryManager(); 

services.AddAutoMapper(typeof(Startup)); 

            services.AddControllers(); 

 

            services.AddSwaggerGen(c => 

            { 

                c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title =    

"CompanyEmployee.API", Version = "v1" }); 

            }); 

        } 

 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 

env , ILoggerManager logger) 

        { 

            if (env.IsDevelopment()) 

            { 

                app.UseDeveloperExceptionPage(); 

                app.UseSwagger(); 

app.UseSwaggerUI(c => 

c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", 

"CompanyEmployee.API v1")); 

            } 

 

                            app.ConfigureExceptionHandler(logger); 
 

            app.UseHttpsRedirection(); 
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            app.UseStaticFiles(); 

 

            app.UseCors("CorsPolicy"); 

 

            app.UseForwardedHeaders(new ForwardedHeadersOptions 

            { 

                ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.All 

            }); 

 

            app.UseRouting(); 

 

            app.UseAuthorization(); 

 

            app.UseEndpoints(endpoints => 

            { 

                endpoints.MapControllers(); 

            }); 

        } 

    } 

} 

 UseExceptionHandlerتست 

برای  و ساااپس حاذف   GetCompaniesمتا   را از  try-catch کا   Middlewareبرای  سااات این 

 اکسپشن لایین را به ک  اضافه کنی .شبیه سازی یک لیام خطا،  

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies")] 

    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 
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public CompaniesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

_mapper = mapper; 
        } 

 

        [HttpGet] 

        public IActionResult GetCompanies() 

        { 

var companies = 

_repository.Company.GetAllCompanies(trackChanges: false); 

 

var companiesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companies);   

 
                      );"Exception"(Exceptionnew throw  

return Ok(companiesDto); 

        } 

    } 

} 

 

 لایین را  ست کنی .  ریکوئست  Postmanحاال با  

https://localhost:5001/api/companies 

 

 

https://localhost:5001/api/companies
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 از دیتابیس Resourceیک   اطالعات   گرفتن

خواهی  اکشان مت ی برای گرفتن اطالعات یک  حاال می  .آشانا شا ی   GET ریکوئسات ا اینجا با  

 شرکت بنویسی .

باه   اینترفیس    .اساااات  CompanyRepositoryاولین گاام اضااااافاه کرد  یاک متا   بیااییا  

ICompanyRepository    لییر دهی  همانن  ک  لایینرا . 

using Entities.Models; 

using System.Collections.Generic; 

using System; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface ICompanyRepository 

    { 

        IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges); 

                       Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges); 

    } 

} 

 سازی کنی .لیاد   CompanyRepositoryاین اینترفیس را در کالس خب حاال بای  

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class CompanyRepository : RepositoryBase<Company>, 

ICompanyRepository 

    { 

public CompanyRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) 

        : base(companyEmployeeDbContext) 

        { } 
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         public IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges) => 

            FindAll(trackChanges) 

            .OrderBy(c => c.Name) 

            .ToList(); 

 

       public Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges) => 

        FindByCondition(c => c.Id.Equals(companyId), trackChanges) 

        .SingleOrDefault(); 
    } 

 

} 

 اضافه کنی .  CompanyControllerرا در    GetCompanyمت   اکشن بای     در لایا 

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies")] 

    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 
 

public CompaniesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

_mapper = mapper; 
        } 

 

        [HttpGet] 

        public IActionResult GetCompanies() 

        { 
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var companies = 

_repository.Company.GetAllCompanies(trackChanges: false); 

 

var companiesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companies);   

 
return Ok(companiesDto); 

        } 

 

       [HttpGet("{id}")] 

        public IActionResult GetCompany(Guid id) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(id, trackChanges: 

false); 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

            else 

            { 

                var companyDto = _mapper.Map<CompanyDto>(company); 

 

                return Ok(companyDto); 

            } 

        } 

 
    } 

} 

 بررسی کد :

قسامتی از    api/companies/ . عبارتاسات  api/companies/id/ مت   مسایر این اکشان •

و   کنترلر(  )باااالی  اساااات  ریشااااه  اکشااان    idمسااایر  ا ربیوت  از  متاا   قسااامتی 

([HttpGet("{id}")]) باش .  می  

در دیتابیس جساااتجو  ،ورودی  Idرا با  وجه به    یک شااارکت اطالعات  مت این اکشااان  •

را    404   کا  NotFoundمتا     باا اسااات ااد  ازوجود نا اشااات  این شااارکات  اگر    کنا .می
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کنا  و  ماپ می  CompanyDtoباه  در غیر این صاااورت اطالعاات شااارکات را   گردانا برمی

 گردان .به کالینت برمی  200همرا  با ک   

 وانی   هاا میباا دیا   ناام آ د کاه  نهاا   عا ادی متا  وجود دار،  ASP.NET Core  در •

 به طور مثال :  دهن .ب همی  که چه کاری انجام می

متا     یاا  و.  گردانا را برمی  Status Code 200برای نتیجاه خوب اساااات و    OKمتا   

NotFound  ای است که لی ا نش   و  برای نتیجه(Status Code 404)  گردان .  را برمی 

 ا نتیجه   ،ارساال کنی   Postmanنامعتبر را با   ریکوئساتمعتبر و یک   ریکوئساتاینبار یک  بیایی   

 را ببینی .  ASP.NET Coreهر ک ام از مت های  

 معتبر : ریکوئست

5248280c2ce3-9494-4d15-94ce-https://localhost:5001/api/companies/3d490a70 

 

 معتبر :نا ریکوئست

5248280c2ce2-9494-4d15-94ce-https://localhost:5001/api/companies/3d490a70 

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3
https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce2


106 

 

 

 Web APIدر  Parent/Child  ارتباطات 

  ،دانی همانطور که می. اما  ردی کار ک  بود  Entity  Parentکه یک    Companyم ل  فقط با    اینجا ا  

با یک شارکت  هر کارمن  بای     .ساتن ه که وابساته شارکت   داردهر شارکت  ع ادی کارمن  مر بط  

  .نشواز این طریق ایجاد    این کارمن ا های  URI بنابراین بای خاا در ار باط باش   

 ایجاد کنی .  EmployeesControllerیک کنترلر ج ی  با نام   Controllersخب بیایی  در فول ر  

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies/{companyId}/employees")] 

    [ApiController] 

    public class EmployeesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

 

public EmployeesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

        IMapper mapper) 
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        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

        } 

    } 

 
} 

 بررسی کد :

  که اسااتباالی کنترلر   Route ، هسااتی .  نها نکته این کآشاانا   هااین ک   همه شااما با •

 وان  ب و  شارکت باشا  و  . همانطور که گ تی  یک کارمن  نمیباشا میکمی مت اوت 

 دهی .نشا  می  URIاین دقیقا چیوی است که ما از طریق این 

  .مشخش کنی را    CompanyIdبای  لارامتر   ،سیاز دیتاب یا چن  کارمن یک    واکشیبرای   •

به   باشاا میها مشااترک  مت   این چیوی اساات که در  مام اکشاان  دانی همانطور که می

 کنی .می  عیینهمین دلیل ما این مسیر را به عنوا  مسیر ریشه 

اینترفیس    لییرا ی در واکشاای کارمن ا  هر شاارکت، بای   مت  برایقبل از ایجاد یک اکشاان  

IEmployeeRepository   دهی. 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges); 

    } 

} 

 .سازی کنی لیاد   EmployeeRepositoryرا در کالس این اینترفیس   حاال بای 

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 



108 

 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

    { 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext): base(companyEmployeeDbContext) 

        { 

 } 

 

        public IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges) => FindByCondition(e => 

e.CompanyId.Equals(companyId), trackChanges).OrderBy(e => e.Name); 

 

    } 

 

} 

 کنی .اضافه    EmployeesController  را در  GetEmployeesForCompanyبیایی  مت  در لایا   

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies/{companyId}/employees")] 

    [ApiController] 

    public class EmployeesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

 

public EmployeesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

        IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 
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            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

        } 

 

[HttpGet] 

        public IActionResult GetEmployeesForCompany(Guid companyId) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, 

trackChanges: false);  

 

if (company == null) 

{  

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist 

in the database."); 

 

 return NotFound();  

} 

 

 var employeesFromDb = 

_repository.Employee.GetEmployees(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            return Ok(employeesFromDb); 

        } 
    } 

 

 

} 

 بررسی کد :

دو نکته    امانیسات که  اکنو  ن ی   باشای .  در آ  ک ی و  بسایار سااد  اسات مت این   •

 : بهتر است با ه  بررسی کنی که وجود دارد  

از    ،کاه این لاارامتر  گیرداز ورودی می  companyIdیاک لاارامتر  اکشااان متا   این   ▪

  [HttpGet]  شاود. به همین دلیل ما این لارامتر را در ا ربیوتمسایر اصالی مپ می

 .قرار ن ادی 

بهتر اسات خروجی  ،اسات و همانطور که قبال گ تی   Entityخروجی این مت  یک   ▪

بناابراین یاک کالس باا ناام   .بااشااا   DTOشاااود یاک کاه باه کالینات برگردانا   می

EmployeeDto   فول ر  درDataTransferObjects    کنی اضافه. 
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using System; 

 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeDto 

    { 

        public Guid Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public int Age { get; set; } 

        public string Position { get; set; } 

    } 

} 

 . یاضافه کن  MappingProfileدر کالس   Mappingیک    بیایی حاال  

CreateMap<Employee, EmployeeDto>(); 

 .اکشن خود را  لییر دهی   بای   در لایا 

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using System.Collections.Generic; 
using System; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies/{companyId}/employees")] 

    [ApiController] 

    public class EmployeesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

 

public EmployeesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

        IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 
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            _mapper = mapper; 

        } 

 

[HttpGet] 

        public IActionResult GetEmployeesForCompany(Guid companyId) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, 

trackChanges: false); 

  

if (company == null) 

{  

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist 

in the database."); 

 

 return NotFound();  

} 

 

 var employeesFromDb = 

_repository.Employee.GetEmployees(companyId, trackChanges: 

false); 

 

  var employeesDTO = 

_mapper.Map<IEnumerable<EmployeeDto>>(employeesFromDb); 

 
            return Ok(employeesDTO); 

        } 
    } 

 

 

} 

 معتبر ارسال کنی .  CompanyIdی با یک  ریکوئست وانی   بع  از انجام ش   این کارها می

-bc78-410c-49b6-https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053

2d54a9991870/employees 

https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991870/employees
https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991870/employees
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 .این را  ست بونی   رنا معتب  CompanyIdبا یک    حاال

-bc78-410c-49b6-/api/companies/c9d4c053https://localhost:5001

2d54a9991873/employees 

 

https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991873/employees
https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991873/employees
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 کارمند  اطالعات  واکشی

را    IEmployeeRepository  اینترفیس  ابت ا قبلی  بخ   بای  همانن  ،برای نوشاتن این اکشان مت 

 . لییر دهی 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges); 

 

Employee GetEmployee(Guid companyId, Guid id, bool trackChanges); 
    } 

} 

 .سازی کنی لیاد   EmployeeRepositoryاین مت  را در  سپس

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

    { 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) 

        : base(companyEmployeeDbContext) 

        { } 

 

        public IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges) => FindByCondition(e => 

e.CompanyId.Equals(companyId), trackChanges).OrderBy(e => e.Name); 
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public Employee GetEmployee(Guid companyId, Guid id, bool 

trackChanges) => FindByCondition(e => 

e.CompanyId.Equals(companyId) && e.Id.Equals(id), 

trackChanges).SingleOrDefault(); 

 

    } 

 

} 

 .نمایی اضافه    EmployeesController  را در  GetEmployeeForCompanyلایا  اکشن مت  در 

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using System.Collections.Generic; 
using System; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies/{companyId}/employees")] 

    [ApiController] 

    public class EmployeesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

public EmployeesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

        IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

        } 

 

[HttpGet] 

        public IActionResult GetEmployeesForCompany(Guid companyId) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, 

trackChanges: false);  

 

if (company == null) 
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 {  

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist  in the database."); 

 

 return NotFound();  

 } 

 

 var employeesFromDb = 

_repository.Employee.GetEmployees(companyId, trackChanges: 

false); 

 

  var employeesDTO = 

_mapper.Map<IEnumerable<EmployeeDto>>(employeesFromDb); 

 
            return Ok(employeesDTO); 

        } 

 

       [HttpGet("{id}")] 

public IActionResult GetEmployeeForCompany(Guid companyId, Guid id) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, 

trackChanges: false); 

 

     if (company == null) 

            {  

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist  in the database.");  

                return NotFound(); 

            } 

 

            var employeeDb = _repository.Employee.GetEmployee(companyId, 

id, trackChanges: false); 

 

            if (employeeDb == null) 

            {  

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound();  

            } 
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            var employee = _mapper.Map<EmployeeDto>(employeeDb); 

 

            return Ok(employee); 

        } 
    } 

 

 

} 

 .عالی شد

  ست کنی .  Postmanلایین را در    ریکوئست

-bc78-410c-49b6-https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053

024705497d4a-b5de-4b20-664d-2d54a9991870/employees/80abbca8 

 

 . کنی  ستنامعتبر   ریکوئستاین اکشن مت  را با   سپس

-bc78-410c-49b6-https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053

ed49778fb52c-938c-d17841e7-2d54a9991870/employees/86dba8c0 

https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991870/employees/86dba8c0-d17841e7-938c-ed49778fb52c
https://localhost:5001/api/companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991870/employees/86dba8c0-d17841e7-938c-ed49778fb52c
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اماا اگر بخواهی  از فرمات دیگری مااننا     ،گرفتی   APIاز  JSONباا فرمات   ییهااResponse اا اال  

XML     ؟کردلشتیبانی کنی  چه بای  

 ده . با ما همرا  باشی   ا در این بار  بیشتر ب انی می  Content Negotiationلاسخ این سوال را  

Content Negotiation چیست؟ 

Content Negotiation    یاک ویژگیHTTP    وانی  فرمات  باا آ  میاساااات کاه Response    را

هایی که چن ین فرمت در زما   Responseاب فرمت انتخ ی، لروساهیبه عبار مشاخش کنی . 

 گوین .می Content Negotiation را  ،در اختیار داری 

 گردان .را به عنوا  نتیجه برمی  JSONفرمت    ASP.NET Core Web APIفرض به طور لی 

 .این موضو  را متوجه شوی  ، صویر لایین  وانی  با دی   ریسپانسما می

-bc78-410c-49b6-01/api/Companies/c9d4c053https://localhost:50

024705497d4a-b5de-4b20-664d-2d54a9991870/employees/80abbca8 

https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991870/employees/80abbca8-664d-4b20-b5de-024705497d4a
https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-2d54a9991870/employees/80abbca8-664d-4b20-b5de-024705497d4a
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  مجبورسااارور را     اا  ، نظی  کردی   Text /XMLرا بر روی    Acceptها ر  ،   بینیاهماانطور کاه می

ین دلیل است  ه ابینی . این بمیرا    Jsonنتیجه  اما باز ه    ؛را برگردان   XML/Textکنی  خروجی  

 را  لییر دهی .  Responseهای سرور را لیکربن ی کنی   ا بتوانی  فرمت  که بای  فرمت

 Responseتغییر پیکربندی  

  قیاز طر   ی وانیاما مرا  لییر داد    JSONفرمت ریسااپانس   وا  به صااراحت  نمییک ساارور  در 

 کنی .  Overrideرا  یکربن یل یهانهیگو  AddControllers  مت  

 را قبول کن .    Acceptکه ه ر    ییسرور بگو  کیبه    یاول از همه با •

  های را اضافه کنی   ا از فرمت  AddXmlDataContractSerializerFormatters  سپس مت  •

XML    . لشتیبانی کن 

 را در همانن  ک  لایین  لییر دهی .  AddControllersمت     خب

services.AddControllers(config => {  

config.RespectBrowserAcceptHeader = true;  

}).AddXmlDataContractSerializerFormatters(); 
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  سترا    Content Negotiation  گرید  کبار ی   ی ، اجاز  ده  یکرد  یکربن ی که سرور خود را ل  حاال 

 . یکن

 Content Negotiationتست 

 .افت یم یچه ا  اق   یانجام ده   Postman قیرا از طر لایین اگر درخواست  ینیبب   ییایب

https://localhost:5001/api/companies 

 

 است.  XMLما    Responseبینی  همانطور که می

مت ااوت   باا فرمات ریساااپاانسااای وانی   می text/jsonباه   text/xml  از Acceptباا  لییر ها ر    حااال

 .بگیری 

نتواند آن فرمت را    ستترورکه   درخواستتت کند رانوعی  اگر کالینت   خب به نظر شتتما 

 افتد؟چه اتفاقی می نمایش دهد

 بار  بیشتر ب انی .با ما همرا  باشی   ا در این    .ده می  Media Typeرا  لاسخ این سوال  

https://localhost:5001/api/companies
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 Media Typeمحدود کردن  

اماا ماا    کنا . با یال می JSONرا باه نو     Responseفرض  سااارور باه طورلی   ،در حاال حااضااار

 . یرفتار را مو ود کن نی، ا نظیمات خط به  کیبا اضافه کرد      ی وانیم

services.AddControllers(config => {  

config.RespectBrowserAcceptHeader = true;  

config.ReturnHttpNotAcceptable = true; 

}).AddXmlDataContractSerializerFormatters(); 

 بررسی کد :

اضاااافاه   AddControllersرا باه  نظیماات    ReturnHttpNotAcceptable = true ناهیگو ماا •

  خواساترا   کن ینم   یبانیسارور لشاتکه  فرمتی  ،کالینتاگرکه    یگوببه سارور    ا   یکرد

 .یرا برگردان  Not Acceptable  406   یبا

 ی بانیساارور لشاات ی کهفقط انواع  کالینتشااود برنامه ما مو ود ر شااود و یباعث م  نیا •

 ش   است.  جادیمنظور ا  نیا  یبرا  406. ک   نمای درخواست   را کن می

 لایین را ص ا بونی .  API نظی  کنی  و    text/css  را بر روی  Acceptه ر   ،برای  ست  حاال

https://localhost:5001/api/companies 

 

  406   یریگیکه م یویوجود ن ارد و  نها چ  Response Body چی، ه رفتمیهمانطور که انتظار  

Not Acceptable  .است 

https://localhost:5001/api/companies
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 فرمت سفارشیایجاد 

 چه باید کرد؟پشتیبانی کند  هم در کادر نیست را فرمتی که ، APIرواهیم باگر  

. برای اینکه بتوانی   کن یم  یبانیلشت یسا ارشا  هایفرمت  جادیاز ا ASP.NET Coreخوشابختانه 

 کنی .  از مت های لایین است اد  وانی  می  داشته باشی فرمت س ارشی 

ایاجاااد • کاالس    یااکانا  جااادیاا  کاالس  کیاابااایاا      Input Formatterبارای  از  کااه 

TextInputformatter  و برای ایجاادبری کنا ارث .Output Formatter      کالس   کیاباایا 

 بری کن .ارث  TextOutputFormatterکه از کالس     یکن  جادیا

به مجموعه ها را  بای  این کالس   یانجام داد XMLفرمت   یبراساپس به هما  روشای که  •

InputFormatters    وOutputFormatters  یاضافه کن . 

 س ارشی برای مثالما  آماد  کنی .  CSVحاال بیایی  یک قالب  

  ایجاد CSV قالبدر  هابرای برگردان   لیساات شاارکت  ،Responseخواهی  یک فرمت خب می

بری  ارث  TextOutputFormatterنیاز داری  که از    کالس  یک  به ،ساازیبرای لیاد بنابراین   کنی 

 کن .

 . یاضافه کن  یلروه  اصل Infrastructureل ر  ودر ف  CsvOutputFormatterکالس  کی   ییایب

using Entities.DataTransferObjects; 

using Microsoft.AspNetCore.Http; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters; 

using Microsoft.Net.Http.Headers; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure 

{ 

    public class CsvOutputFormatter : TextOutputFormatter 

    { 

        public CsvOutputFormatter() 

        { 
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SupportedMediaTypes.Add(MediaTypeHeaderValue.Parse("text/csv")); 

            SupportedEncodings.Add(Encoding.UTF8); 

            SupportedEncodings.Add(Encoding.Unicode); 

        } 

        protected override bool CanWriteType(Type type) 

        { 

            if (typeof(CompanyDto).IsAssignableFrom(type) || 

          typeof(IEnumerable<CompanyDto>).IsAssignableFrom(type)) 

            { 

                return base.CanWriteType(type); 

            } 

 

            return false; 

        } 

 

public override async Task 

WriteResponseBodyAsync(OutputFormatterWriteContext 

        context, Encoding selectedEncoding) 

        { 

            var response = context.HttpContext.Response; 

            var buffer = new StringBuilder(); 

 

            if (context.Object is IEnumerable<CompanyDto>) 

            { 

foreach (var company in 

(IEnumerable<CompanyDto>)context.Object) 

                { 

                    FormatCsv(buffer, company); 

                } 

            } 

          else 

            { 

                FormatCsv(buffer, (CompanyDto)context.Object); 

            } 

 

            await response.WriteAsync(buffer.ToString()); 

        } 

        private static void FormatCsv(StringBuilder buffer, CompanyDto 

company) 

        { 

            

buffer.AppendLine($"{company.Id},\"{company.Name},\"{company.Ful

lAddress}\""); 

        } 
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    } 

 

} 

 بررسی کد :

را   MediaTypeکاه این فرمات باایا  کا ام    مشاااخش کردی   ،این کالس  Constructorدر   •

Parse  و   Encode. کن 

 وا  با  میرا   CompanyDtoکن  آیا نو   مت یسات که مشاخش می،  CanWriteTypeمت   •

Serializer  نوشت یا نه؟ 

 کن .ریسپانس را ایجاد میWriteResponseBodyAsync  مت  •

درسااات   را  Responseهاای  کاه فرماتبینی   می  FormatCsvمتا ی باه ناام  ،  و در لاایاا  •

 . کن می

اضاافه کنی . لس اکساتنشان    OutputFormatters  ساتیرا به ل   یج  فرمت   یفقط با  حاال

 اضافه نمایی   ServicesExtensionsدر کالس   لایین رامت  

public static IMvcBuilder AddCustomCSVFormatter(this IMvcBuilder builder) 

=> 

builder.AddMvcOptions(config => config.OutputFormatters.Add(new 

CsvOutputFormatter())); 

 .ص ا بونی   AddControllers مت  را در  حاال این

services.AddControllers(config => {  

config.RespectBrowserAcceptHeader = true;  

config.ReturnHttpNotAcceptable = true; 

}).AddXmlDataContractSerializerFormatters() 

.AddCustomCSVFormatter(); 

 دهی .  قرار  Accept ه ررا به عنوا  مق ار   text/csv ورا اجرا   برنامه

https://localhost:5001/api/companies 

https://localhost:5001/api/companies
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 کن .خیلی عالی ش ، همه چیو خیلی خوب کار می

و   POST  ،PUT یهاریکوئسات. در فصال بع   اضاافه کردی   را  GET هایریکوئساتفصال   نیا در

DELETE  کنی .را بررسی می 



 DELETEو   POST , PUT فصل ششم :

 

 آنچه خواهید آموخت:

 Resourceایجاد، حذف و آپدیت  ➢

➢ Model Binding ؟چیست 
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  Request Postمدیریت 

Post   یکی ازHTTP Method  هایRest    اسااات که برای ایجاد یا آل یت بخشااای ازResource  

کن   را آل یت می  Resourceاین فعل یک   ،باشاا   Idدارای    Resourceاگر    شااود.اساات اد  می

 ج ی  را ایجاد خواه  کرد.  Resourceوگرنه یک 

را مااننا  کا  لاایین   CompaniesController در  GetCompany  اکشااان متا  ا ربیوتگتام اول : 

  چو  در ادامه به این ک  نیاز داری . ، یاصالح کن

[HttpGet("{id}", Name = "CompanyById")] 

  ایجاد  DataTransferObjects  فول ر  در  CompanyForCreationDto  نام  با  کالس  یک  :  دومگام  

   .کنی 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class CompanyForCreationDto 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public string Address { get; set; } 

        public string Country { get; set; } 

    } 

 

} 

 ن ارد.    Idاست با این   اوت که    Company قریبا مشابه کالس  بینی  این کالس همانطور که می

کنی  این دو را از  اما  وصاایه می  اساات؛ورودی و خروجی یکی  DTO کالس ،هادر برخی لروه 

وقتی صاااوبات از    ، ر شاااود. عالو  بر اینسااااد   ،کا و ری کتور  ه  جا ا کنیا   اا نگها اری  

اما آبجکت ورودی    نیساتآبجکت خروجی    نیازی به اعتبارسانجی ،اعتبارسانجی را شارو  کنی 

 اعتبارسنجی شود.بای   

 اضافه کنی .  ICompanyRepositoryاینترفیس  را در    CreateCompanyبای  مت   خب حاال 

using Entities.Models; 

using System.Collections.Generic; 

using System; 

 

namespace Contracts.IServices 
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{ 

    public interface ICompanyRepository 

    { 

        IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges); 

                       Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges); 

void CreateCompany(Company company); 

} 

} 
 

ساااازی  لیاد   CompanyRepositoryدر کالس  بع  از  لییر اینترفیس، حاال ما این اینترفیس را

 کنی .

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class CompanyRepository : RepositoryBase<Company>, 

ICompanyRepository 

    { 

public CompanyRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) 

        : base(companyEmployeeDbContext) 

        { } 

 

public IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool 

trackChanges) => 

            FindAll(trackChanges) 

            .OrderBy(c => c.Name) 

            .ToList(); 

 

       public Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges) => 

        FindByCondition(c => c.Id.Equals(companyId), trackChanges) 

        .SingleOrDefault(); 
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public void CreateCompany(Company company) => Create(company); 

 
    } 

 

} 

 نکته!!

انجام می شتود. تمام کاری که  EF Core را برای شترکت خود ایجاد نمی کنیم این کار توستط   Idما 

 قرار دهیم.  Addedشرکت را بر روی  Stateانجام می دهیم این است 

دیگر    Ruleاضاافه کنی  بای  یک  CompaniesControllerج ی  در مت  قبل از اینکه یک اکشان  

بنابراین ک  لایین    .بنویساای   CompanyForCreationDtoو    Companyت  کبرای مپ کرد  آبج

 .نمایی اضافه    MappingProfileرا در کالس 

CreateMap<CompanyForCreationDto, Company>();      

 .ایجاد شود   CreateCompanyاکشن مت  بای خب حاال 

 [HttpPost] 

       public IActionResult CreateCompany([FromBody] CompanyForCreationDto 

company) 

        { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForCreationDto object sent from client 

is null."); 

                return BadRequest("CompanyForCreationDto object is null"); 

            } 

 

            var companyEntity = _mapper.Map<Company>(company); 

            _repository.Company.CreateCompany(companyEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            var companyToReturn = _mapper.Map<CompanyDto>(companyEntity); 

 

return CreatedAtRoute("CompanyById", new { id = companyToReturn.Id 

}, 

            companyToReturn); 

  } 
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 : CompaniesControllerکدهای 

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies")] 

    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 
 

public CompaniesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

_mapper = mapper; 
        } 

 

        [HttpGet] 

        public IActionResult GetCompanies() 

        { 

var companies = 

_repository.Company.GetAllCompanies(trackChanges: false); 

 

var companiesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companies);   

 

return Ok(companiesDto); 

        } 

 

        [HttpGet("{id}", Name = "CompanyById")] 
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        public IActionResult GetCompany(Guid id) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(id, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

            else 

            { 

                var companyDto = _mapper.Map<CompanyDto>(company); 

 

                return Ok(companyDto); 

            } 

        } 

 

[HttpPost] 

        public IActionResult CreateCompany([FromBody] 

CompanyForCreationDto company) 

        { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForCreationDto object sent from 

client is null."); 

 

              return BadRequest("CompanyForCreationDto object is null"); 

            } 

            var companyEntity = _mapper.Map<Company>(company); 

            _repository.Company.CreateCompany(companyEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            var companyToReturn = _mapper.Map<CompanyDto>(companyEntity); 

 

 return CreatedAtRoute("CompanyById", new { id = 

companyToReturn.Id }, 

             companyToReturn); 
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  } 

 
    } 

} 

 . یکن   ست  Postman قبل از  وضیح ب نه ک  بیایی  یکبار این اکشن مت  را با

https://localhost:5001/api/companies 

Body: 

{ 

        "name": "Fara_Ltd", 

        "address": "Tehran, Vanak Iran", 

        "country":"Iran" 

} 

 

 بررسی کد :

 . یکنبیشتر صوبت  یکم  ریکوئستو این   های این اکشن مت در مورد ک    یبگذار

   نها با  ،شااوددارد که باعث می  [HttpPost]یک ا ربیوت    CreateCompanyمت  اکشاان   •

 .  بتوانی  آ  را ص ا بونی   POST  ریکوئست

 داری .  [FromBody]آی  لس نیاز به ا ربیوت میسمت کالینت    از  companyلارامتر  •

https://localhost:5001/api/companies
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  ریکوئسااات Bodyاز   را  ارامترشاااود لس باایا  لاگرفتاه نمی  URIچو  لاارامتر ورودی از   •

 بگیری .

مقادیر معتبری  تممکن اسا لس ی ااز سامت کالینت می  companyجاییکه لارامتر آناز   •

در نتیجه بای  این لارامتر را اعتبارسانجی    .کرد  Deserializedآ  را  ن اشاته باشا  و نتوا   

 نباش . nullکنی   ا مق ار آ   

ماپ کنی  و متا     Companyرا برای ایجااد یاک    باایا  این لاارامتر  اعتباار سااانجیبعا  از   •

CreateCompany    ونی برا ص ا. 

 کنی .را است اد  می  Saveمت    ،در دیتابیس  Entityبرای ذخیر   •

ماپ   CompanyDtoرا باه   companyباایا  آبجکات   ،در دیتاابیس  Companyلس از ذخیر    •

 گردانی .کنی  و به کالینت بر

  CreatedAtRoute.  است  CreatedAtRoute  مت   به آ  اشار  کن   یکه با  یمورد  نیآخر •

 .  گردان میبررا    Status Code 201  یک

در    ساااپس  کنا  ومی  لر  Companyرا باا یاک آبجکات    Body  Response  ،این متا 

  Headersمربوط باه    Responseاگر    گردانا .میبر  را  Getمکاا     ،ها ر   Locationلرالر ی

 است.ش      جادیشرکت ا واکشی اطالعات  یبرا لینکی،  یکن یرا بررس

 

را ارساال    POSTریکوئساتوقتی  بنابراین   نیسات  Post  -  Idempotent  همانطور که قبال گ ت 

  ریکوئساتاین  ج ی  در دیتابیس ایجاد شا   اسات. حاال اگر    Resourceبینی  که یک  کنی ، می

یاک آبجکات جا یا  دریاافات خواهیا  کرد   ریکوئسااات ، مطملناا برای هر کنیا را چنا ین باار  کرار

  .نمت اوت دار  Idکه هر ک ام 

 ایجاد کنی .  Child Resourceخب حاال بیایی  
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 Child Resourceایجاد 

برای    حاالداشاتی   نیاز  DTOبه یک  برای ایجاد یک شارکت ،  CreateCompanyدر اکشان مت   

 .ایجاد یک کارمن  ه  ما بای  همین کار را انجام دهی 

 ایجاد کنی .  EmployeeForCreationDtoیک کالس با نام    DataTransferObjectsدر فول ر 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeForCreationDto 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public int Age { get; set; } 

        public string Position { get; set; } 

    } 

 

} 

  CompanyId  ورا در سمت سرور ایجاد    Idخواهی    چو  مین اری  CompanyIdو    Idما لرالر ی  

 .ب رستی را از طریق مسیر 

[Route("api/companies/{companyId}/employees")] 

 .است  IEmployeeRepository اینترفیس  ایجاد  لییرا ی در  یمرحله بع 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges); 

 

Employee GetEmployee(Guid companyId, Guid id, bool trackChanges); 

 
void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee employee); 

    } 

} 

 .سازی کنی بای  این اینترفیس را لیاد  خب حاال
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using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

    { 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) : base(companyEmployeeDbContext) 

        {  

} 

 

        public IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges) => FindByCondition(e => 

e.CompanyId.Equals(companyId), trackChanges).OrderBy(e => e.Name); 

 

public Employee GetEmployee(Guid companyId, Guid id, bool 

trackChanges) => FindByCondition(e => 

e.CompanyId.Equals(companyId) && e.Id.Equals(id), 

trackChanges).SingleOrDefault(); 

 
public void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee 

employee) 

        { 

            employee.CompanyId = companyId; 

    Create(employee); 

        } 
    } 

 

} 

،  MappingProfileدر کالس لس را در اکشان بگیری    EmployeeDTOخواهی  آبجکت  می چو 

 داری .نیاز    Mapping Ruleیک   به

CreateMap<EmployeeForCreationDto, Employee>(); 
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 است.  EmployeesController  دریک اکشن مت  ج ی    حاال نوبت به ایجاد

 لایین را در این کنترلر اضافه کنی .  Namespaceابت ا  

using Entities.Models; 

 : CreateEmployeeForCompany متد اکشن

        [HttpPost] 

        public IActionResult CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, [FromBody] 

EmployeeForCreationDto employee) 

        { 

            if (employee == null) 

            { 

_logger.LogError("EmployeeForCreationDto object sent from client is 

null."); 

 

               return BadRequest("EmployeeForCreationDto object is null"); 

            } 

 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            var employeeEntity = _mapper.Map<Employee>(employee); 

_repository.Employee.CreateEmployeeForCompany(companyId, 

employeeEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            var employeeToReturn = _mapper.Map<EmployeeDto>(employeeEntity); 

 

             return 
                CreatedAtRoute("GetEmployeeForCompany", 

                new 

                { 
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                    companyId, 

                    id = employeeToReturn.Id 

                }, 

                 employeeToReturn);     
    } 

 بررسی کد :

 : هایی داردتفاوت  CreateCompanyاین اکشن متد با 

 .دیتابیس وجود دارد یا خیراولین اینکه بای  بررسی کنی  آیا شرکت موردنظر در  •

 گردان .است که اال  بای  دو لارامتر بر  return  اوت دوم عبارت  •

از  ست     به    [HttpGet]از    را  GetEmployeeForCompany  اکشن مت    یباال  ا ربیوت   یباقبل 

[HttpGet(Name = "GetEmployeeForCompany")]   لییر دهی .  
[HttpGet(Name = "GetEmployeeForCompany")] 

 حاال بیایی  این مورد را با ه   ست کنی .

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-
5248280c2ce3/employees 

body: 

{ 

    "name": "Sima Ahmadi", 

     "age": "28", 

     "position":"Marketing" 

} 

 

https://localhost:5001/api/companies/53a1237a-3ed3-4462-b9f0-5a7bb1056a33/employees
https://localhost:5001/api/companies/53a1237a-3ed3-4462-b9f0-5a7bb1056a33/employees
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 Parentهمراه با یک   Child Resourceایجاد

های  ایجاد  Childرا همرا  با   Parentیک   بخواهی که  هسااتهایی  موقعیتها در اللیکیشاان

 به طور مثال :کنی .  

در    وانی می  ،اسات اد  کنی ها  Child ک  ک  درج متع د برای   هایریکوئساتاز   اینکهبه جای   

 ها را ه  درج کنی .Parent ،  Childدرج  ریکوئستهما   

  CompanyForCreationDtoکالس    در  این اسااات کاهلس اولین کااری کاه باایا  انجاام دهی   

 انجام شود. لییرا ی 

using System.Collections.Generic; 
 
namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class CompanyForCreationDto 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public string Address { get; set; } 

        public string Country { get; set; } 

public IEnumerable<EmployeeForCreationDto> Employees { get; set; } 

    } 
 
} 

منطق اکشان مت  داخل کنترلر و منطق ریپازیتوری را  لییر دهی  لس بیایی    نیازی نیسات که

 . ست کنی   ه   با ه  این را

https://localhost:5001/api/companies  
body: 

{ 

        "name": "Pُardazesh", 

        "address": "Tehran,Tohid", 

        "country":"Iran", 

        "employees":[ 

            { 

                "name":"Sana Sadeghi", 

                 "age": 28, 

                 "position": "IT" 

            }, 

             { 

                "name":"Reza Zargham", 

                 "age": 20, 
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                 "position": "IT" 

            } 

        ] 

} 

 

 .ش   جادیا تیشرکت با موفق  نیا  ینیبیمهمانطور که 

  را  employees/ قسامت ساپس  کرد  و یکپ  Headersرا از برگه   Location لینک   ی وانیم  حاال

 . یکنلیست    Postmanدر  ب دیگر    واضافه  به این لینک

 
https://localhost:5001/api/companies/085c2ed0-04bd-4980-d5cc-
08d893759d60/employees 
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 هاResourceای از ایجاد مجموعه

  هاResourceمجموعته از  برای ایجتادامتا   کنیم.ایجتاد    Resourceیتک توانستتتیم  تتا حتاال 

 کنیم.سازی این موضوع را پیاده میخواهیم قسمت نیدر ا چه باید کرد؟

  return که   بینیمی، نگا  کنی   CompaniesControllerدر    CreateCompanyمت   به اکشن    اگر

 .(GetCompanyاشار  دارد )اکشن مت     CompanyByIdبه مسیر  

[HttpPost] 

        public IActionResult CreateCompany([FromBody] CompanyForCreationDto 

company) 

 { 

         //... 

 return CreatedAtRoute("CompanyById", new { id = companyToReturn.Id 

}, 

             companyToReturn); 

  } 
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اطالعات درج شاا   در دیتابیس را با اساات اد  از   وانی   می  Companyبع  از ایجاد    ،این یعنی 

اینکاهبرگردانی . بناابراین    GetCompanyمتا    را    GetCompanyCollection  کا هاای  قبال از 

 .داشته باشی   هااطالعات شرکتشن مت ی برای واکشی  کبهتر است ا  ،بنویسی 

 .اضافه کنی   ICompanyRepository اینترفیس  را به  GetByIdsمت    از همه بای اول  

using Entities.Models; 

using System.Collections.Generic; 

using System; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface ICompanyRepository 

    { 

        IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges); 

                       Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges); 

                      void CreateCompany(Company company); 

IEnumerable<Company> GetByIds(IEnumerable<Guid> ids, bool 

trackChanges); 

 

    } 

} 

 است.  سازی این اینترفیسلیاد به حاال نوبت  

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class CompanyRepository : RepositoryBase<Company>, 

ICompanyRepository 

    { 

public CompanyRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext): base(companyEmployeeDbContext) 

        { 
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        } 

 

public IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool 

trackChanges) => 

            FindAll(trackChanges) 

            .OrderBy(c => c.Name) 

            .ToList(); 

 

       public Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges) => 

        FindByCondition(c => c.Id.Equals(companyId), trackChanges) 

        .SingleOrDefault(); 

 

public void CreateCompany(Company company) => Create(company); 

 

public IEnumerable<Company> GetByIds(IEnumerable<Guid> ids, 

bool trackChanges) => 

FindByCondition(x => ids.Contains(x.Id), trackChanges) 

.ToList(); 

 
    } 

{ 

 .اضافه نمایی   CompaniesControllerبه    لایین رااکشن مت    یک  خب

Namespace    در کنترلر اضافه کنی .قبل از نوشتن اکشن مت   لایین را 

using System.Linq; 

 : GetCompanyCollection متد اکشن

   [HttpGet("collection/({ids})", Name = "CompanyCollection")] 

        public IActionResult GetCompanyCollection(IEnumerable<Guid> ids) 

        { 

            if (ids == null) 

            { 

                _logger.LogError("Parameter ids is null"); 

                return BadRequest("Parameter ids is null"); 

            } 
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var companyEntities = _repository.Company.GetByIds(ids, trackChanges: 

false); 

 

            if (ids.Count() != companyEntities.Count()) 

            { 

                _logger.LogError("Some ids are not valid in a collection"); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

 var companiesToReturn = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companyEntities); 

 

            return Ok(companiesToReturn); 

  } 

ایجاد  را   CreateCompanyCollectionاکشاان بیایی     حاال  .بساایار ساااد  اساات مت   این اکشاان

 .کنی 

[HttpPost("collection")] 

     public IActionResult CreateCompanyCollection([FromBody] 

IEnumerable<CompanyForCreationDto> companyCollection) 

        { 

            if (companyCollection == null) 

            { 

                _logger.LogError("Company collection sent from client is null."); 

 

                return BadRequest("Company collection is null"); 

            } 

 

            var companyEntities = 

_mapper.Map<IEnumerable<Company>>(companyCollection); 

 

            foreach (var company in companyEntities) 

            { 

                _repository.Company.CreateCompany(company); 

            } 

 

            _repository.Save(); 

 

            var companyCollectionToReturn = 

            _mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companyEntities); 
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            var ids = string.Join(",", companyCollectionToReturn.Select(c => c.Id)); 

 

            return CreatedAtRoute("CompanyCollection", new { ids }, 

            companyCollectionToReturn); 

} 

 بررسی کد :

یا    اساات Null  برابر  CompanyCollectionکنی  که آیابررساای می مت   ندر این اکشاا •

 خیر؟

 گردانی .میبر  BadRequestیک   باش  Nullاگر   •

را در   آ هاای  را ماپ و هماه المنات CompanyCollectionاگر اینگوناه نبااشااا  ماا این   •

 کنی .دیتابیس ذخیر  می

که با )  Stringیک    درها را Id  مامهایی که ایجاد کردی  برای واکشاای شاارکتدر لایا    •

 .فرستی می  Getبه اکشن مت   ریوی  و می را(  کاما ج ا ش  

 . ست کنی  مت  را اکشناین  نی   ا ومی  حاال

https://localhost:5001/api/companies/collection 

body: 

[ 

    { 

        "name": "Gُolrang", 

        "address": "Tehran, Tajrish", 

        "country":"Iran" 

    }, 

    { 

        "name": "Sُader", 

        "address": "Tehran, SaadatAbad", 

        "country":"Iran" 

    } 

 

] 

https://localhost:5001/api/companies/collection
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 را با ه  چک کنی .  Headersاجاز  دهی   ب  عالی ش خیلی 

 

هایی که ج ی ا اضاااافه  شااارکت   وا با آ  میبینی  اینجا یک لینک داری  که  همانطور که می

 را ببینی .  ش  
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 چو    .اسات  Unsupported Media Type  415 ی این اکشان مت نتیجهبینی   همانطور که میاما 

API  نو  رشته را به آرگوما     وان نمیIEnumerable<Guid>  . مپ کن 

 کنی .میس ارشی حل    Model Bindingاین مشکل را با  در قسمت بع ی ماخب  

Model Binding ؟چیست 

Model Binding    ده انتقال میاکشن مت  به لارامترهای   و   گیردمی  ریکوئستها را از  داد. 

Model Binding   آیا مقادیر اتصتالی معتبر    : کن میاجرا و بررسای   مت اکشانقبل از  همیشاه

 است یا خیر؟

  ModelBinders فول ر  یک  Infrastructureفول ر در  ابت ا    ،سا ارشای  Model Bindingبرای ایجاد  

 اضافه نمایی .  ArrayModelBinder با نام   یج ایجاد و در آ  یک کالس 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding; 

using System; 

using System.ComponentModel; 

using System.Linq; 

using System.Reflection; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.ModelBinders 

{ 

    public class ArrayModelBinder : IModelBinder 
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    { 

        public Task BindModelAsync(ModelBindingContext bindingContext) 

        { 

            if (!bindingContext.ModelMetadata.IsEnumerableType) 

            { 

                bindingContext.Result = ModelBindingResult.Failed(); 

 

                return Task.CompletedTask; 

            } 

 

            var providedValue = bindingContext.ValueProvider 

            .GetValue(bindingContext.ModelName) 

            .ToString(); 

 

            if (string.IsNullOrEmpty(providedValue)) 

            { 

                bindingContext.Result = ModelBindingResult.Success(null); 

 

                return Task.CompletedTask; 

            } 

 

var genericType =            

bindingContext.ModelType.GetTypeInfo().GenericTypeArguments[0

]; 

 

            var converter = TypeDescriptor.GetConverter(genericType); 

            var objectArray = providedValue.Split(new[] { "," }, 

            StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries) 

            .Select(x => converter.ConvertFromString(x.Trim())) 

            .ToArray(); 

 

var guidArray = Array.CreateInstance(genericType, 

objectArray.Length); 

            objectArray.CopyTo(guidArray, 0); 

            bindingContext.Model = guidArray; 

 

bindingContext.Result = 

ModelBindingResult.Success(bindingContext.Model); 

 

            return Task.CompletedTask; 
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        } 

    } 

 

} 

 :  بررسی کد

نو     چو  •   باایا لس    ،کنی ایجااد می  Model Binderداری  یاک    IEnumerableبرای 

 ؟است یا خیر  IEnumerableبررسی کنی  که لارامتر ما از نو  

 .کنی میرا واکشی   GUIDمق ار رشته  ،  GetValueبا است اد  از مت  مرحله بع   در  •

در غیر    را برگردانی  Null  بای  باشا ،  Empty  ای Nullحاال در صاور یکه مق ار ب سات آم    •

 دهی .ادامه می ،اینصورت

در متلیر    ،از آ   شاکیل شا   را  IEnumerableنوعی که   ،Reflectionبا کمک  خب حاال •

genericType  ریوی می  . 

  Converterآ  نو     یبراچیسات و    genericTypeمتلیر کنی  که نو   بررسای می ساپس •

 .کنی می  جادیارا  

  (رسای    APIکه به )  GUID ریمقاد  شاامل که  objectArrayنو   از   یاهیآرابای   لس از آ    •

 را ایجاد کنی .است  

باه    objectArrayرا از    ری ماام مقاادساااپس    و  جاادیا  GuidArrayاز نو     یاهیاآرا  حااال •

GuidArray  کنی .می  یکپ 

 .ی ده اختصاا    bindingContextرا به در لایا  بای  این مق ار   •

   یاکانا  جااادیاا  GetCompanyCollectionاکشاااان  در    یجاوئا  ریایا الا  کیاا   یاابااا  حاااال

 به کار کن .شرو    مت اکشن  یقبل از اجرا ArrayModelBinder ا

 اضافه کنی .  CompaniesControllerلایین را در    Namespaceابت ا  

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.ModelBinders; 

 سپس اکشن مت  لایین را  لییر دهی .

   [HttpGet("collection/({ids})", Name = "CompanyCollection")] 

  public IActionResult GetCompanyCollection([ModelBinder(BinderType = 

typeof(ArrayModelBinder))]IEnumerable<Guid> ids) 

        { 
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            if (ids == null) 

            { 

                _logger.LogError("Parameter ids is null"); 

 

                return BadRequest("Parameter ids is null"); 

            } 

 

var companyEntities = _repository.Company.GetByIds(ids, trackChanges: 

false); 

 

            if (ids.Count() != companyEntities.Count()) 

            { 

                _logger.LogError("Some ids are not valid in a collection"); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

var companiesToReturn = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companyEntities); 

 

            return Ok(companiesToReturn); 

   } 

و ساپس    لی ب  <IEnumerable <Guid را به نو   APIبه    رشاته ارساال شا  ،  ModelBinder  نیا

 .شودیاجرا م مت اکشن  نیا

 .کنی اجرا    Postmanقبلی را با   ریکوئستیکبار دیگر  
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 Delete ایجاد اکشن متد

 کنی .  سازیلیاد را    Deleteاکشن    Child Resourceبیایی  با حذف یک  

 اضافه کنی .  IEmployeeRepositoryاینترفیس  را به    DeleteEmployeeمت   •

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges); 

 

Employee GetEmployee(Guid companyId, Guid id, bool trackChanges); 

 
void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee employee); 

 

void DeleteEmployee(Employee employee); 

    } 

} 

 است.  EmployeeRepository اینترفیس در کالس نسازی ایلیاد گام بع ی  •

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

    { 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) : base(companyEmployeeDbContext) 

        { 

        } 
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        public IEnumerable<Employee> GetEmployees(Guid companyId, bool 

trackChanges) => FindByCondition(e => 

e.CompanyId.Equals(companyId), trackChanges).OrderBy(e => e.Name); 

 

public Employee GetEmployee(Guid companyId, Guid id, bool 

trackChanges) => FindByCondition(e => 

e.CompanyId.Equals(companyId) && e.Id.Equals(id), 

trackChanges).SingleOrDefault(); 

 
public void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee 

employee) 

        { 

            employee.CompanyId = companyId; 

    Create(employee); 

        } 

 

public void DeleteEmployee(Employee employee) 

{ 

        Delete(employee); 
} 

 
    } 

 

} 

 .اضافه کنی  EmployeesControllerرا به    Deleteمت    ندر مرحله لایانی بای  اکش •

[HttpDelete("{id}")] 

        public IActionResult DeleteEmployeeForCompany(Guid companyId, Guid id) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, 

trackChanges: false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the 

database."); 

 

            return NotFound(); 

            } 
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var employeeForCompany = 

_repository.Employee.GetEmployee(companyId, id, trackChanges: 

false); 

 

            if (employeeForCompany == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            _repository.Employee.DeleteEmployee(employeeForCompany); 

            _repository.Save(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 :  بررسی کد

 idرا از مسااایر اصااالی و    companyIdوجود ن ارد. ما   مت این اکشااانچیو ج ی ی در   •

 گیری .  کارمن  را از آرگوما  که لاس داد  ش   می

 در اینجا بای  چک کنی  که شرکت و کارمن  مورد نظر وجود داشته باش . •

  Status Code 204را کاه حااوی  NoContentمتا   و  در لاایاا  کاارمنا  موردنظر را حاذف   •

 .ردانی بر میگاست  

 .را  ست کنی اکشن مت  بیایی  این 

-bc78-410c-49b6-https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053

024705497d4a-b5de-4b20-664d-2d54a9991870/employees/80abbca8 
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 نکته!!

بینیتد بتا مقتادیری کته در دیتتابیس شتتمتا وجود دارد کته در این تستتت می  id  و  companyIdمقتدار  

برای تستت  پس . ر بار یک مقدار متفاوت دارندهستتند و ه GUIDچون این مقادیر   ؛متفاوت استت

 این گونه مثال ها از مقادیر معتبر استفاده کنید. 

 برگردان   خواه  ش .  404این کارمن  را از دیتابیس بگیری  مطملنا   بخواهی  کهحاال اگر  

https://localhost:5001/api/companies/0AD5B971-FF51-414D-AF01-

34187E407557/employees/DE662003-ACC3- 
4F9F-9D82-0A74F64594C1 

 

  گیری .میرا    404ارسال کنی  هما     هر چن  بار دیگر ه   را  ریکوئست  بینی  اینهمانطور که می

 .است  Idempotentهمیشه    DELETE Requestنتیجه   در

 هایشChildبا همراه  Parent Resourceحذف یک 

 Entity Framework وانی  از  می  ،هاای Childهمرا  باا    Parent Resourceبرای حاذف یاک  

Core    کماک بگیری . اینORM    یاک  نظیماات لاایاه باه ناامCascade deleting     دارد کاه باا آ

ها ه  حذف Childصااورت ا وما یک  مام   به،  Parentیک   با حذفکه   وا  مشااخش کنی  می

 شون .
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 را همانن  لایین  لییر دهی .  EmployeeConfigurationک های کالس  ،برای اعمال این قابلیت 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders; 

using System; 

 

namespace Entities.Configuration 

{ 

public class EmployeeConfiguration : 

IEntityTypeConfiguration<Employee> 

    { 

        public void Configure(EntityTypeBuilder<Employee> builder) 

        { 

builder.HasOne("Entities.Models.Company", "Company") 

                .WithMany("Employees") 

                .HasForeignKey("CompanyId") 

                .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade) 

                .IsRequired();       

 

            builder.HasData 

            ( 

            new Employee 

            { 

                Id = new Guid("80abbca8-664d-4b20-b5de-024705497d4a"), 

                Name = "Zahra Bayat", 

                Age = 26, 

                Position = "Backend developer", 

               CompanyId = new Guid("c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870") 

            }, 

            new Employee 

            { 

                Id = new Guid("86dba8c0-d178-41e7-938c-ed49778fb52a"), 

                Name = "Ali Bayat", 
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                Age = 30, 

                Position = "Backend developer", 

CompanyId = new Guid("c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870") 

            }, 

            new Employee 

            { 

                Id = new Guid("021ca3c1-0deb-4afd-ae94-2159a8479811"), 

                Name = "Sara Bayat", 

                Age = 35, 

                Position = "Frontend developer", 

CompanyId = new Guid("3d490a70-94ce-4d15-9494-

5248280c2ce3") 

            } 

            ); 

        } 

 

    } 

} 

لس   اسات.  Parent Resource نها کاری که بای  انجام دهی  ایجاد یک منطق برای حذف   حاال

 اضافه کنی .  ICompanyRepositoryبه اینترفیس   Deleteیک مت    ،مانن  مثال قبل

using Entities.Models; 

using System.Collections.Generic; 

using System; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface ICompanyRepository 

    { 

        IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges); 

                       Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges); 

                      void CreateCompany(Company company); 

IEnumerable<Company> GetByIds(IEnumerable<Guid> ids, bool 

trackChanges); 

void DeleteCompany(Company company); 

    } 

} 
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 .را  لییر دهی   CompanyRepositoryکالس  سپس

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class CompanyRepository : RepositoryBase<Company>, 

ICompanyRepository 

    { 

public CompanyRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) 

        : base(companyEmployeeDbContext) 

        { } 

 

public IEnumerable<Company> GetAllCompanies(bool trackChanges) 

=> 

            FindAll(trackChanges) 

            .OrderBy(c => c.Name) 

            .ToList(); 

 

       public Company GetCompany(Guid companyId, bool trackChanges) => 

        FindByCondition(c => c.Id.Equals(companyId), trackChanges) 

        .SingleOrDefault(); 

 

public void CreateCompany(Company company) => Create(company); 

 

public IEnumerable<Company> GetByIds(IEnumerable<Guid> ids, 

bool trackChanges) => 

FindByCondition(x => ids.Contains(x.Id), trackChanges) 

.ToList(); 

 

public void DeleteCompany(Company company) 

        { 

   Delete(company); 

} 
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    } 

} 

 .نمایی اضافه    CompaniesControllerرا به     DeleteCompanyاکشن مت    در لایا 

  [HttpDelete("{id}")] 

        public IActionResult DeleteCompany(Guid id) 

        { 

var company = _repository.Company.GetCompany(id, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

              return NotFound(); 

            } 

 

            _repository.Company.DeleteCompany(company); 

            _repository.Save(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 .را  ست کنی  مت   خب حاال بیایی  این اکشن

https://localhost:5001/api/companies/79B87894-E747-4B5E-8BDC-08D891D8177E 

 

https://localhost:5001/api/companies/79B87894-E747-4B5E-8BDC-08D891D8177E
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بررساای کنی   در دیتابیس  . حاال  به خوبی کار می کن  مت  ه اکشاان  بینی  اینهمانطور که می

 یا خیر؟  شرکت همرا  با کارمن ان  حذف ش   استکه این  

 

 .  را بررسی کنی   PUT request بیایی و   ش  مام    DELETE Request   ستخب  

 Employeeآپدیت 

را باه     Deleteمتا   ساااپس  .را  لییر دادی   Repositoryو کالس    در بخ  قبال ابتا ا اینترفیس

 مراحل کمی فرق دارد.کردی . اما برای آل یت این   اضافهکنترلر  کالس

 بیایی  مرحله به مرحله این کار را انجام دهی .

با نام  کالس   یک  DataTransferObjectsدر فول ر این اسات که   یانجام ده   بای که  یکار نیاول

EmployeeForUpdateDto   ایجاد کنی  . 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeForUpdateDto 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public int Age { get; set; } 

        public string Position { get; set; } 

    } 

 

} 

  URIاز طریق  باایا   این لرالر ی ،  DELETEمااننا   ه   Updateدر نیااز نا اری  چو   Idباه لرالر ی  

 نها   اوت این دو  .  اسات  EmployeeForCreationDto  مشاابه DTOاین  همچنین    گرفته شاود.

 ها برای ایجاد است و دیگری برای آل یت کاربرد دارد.هاست یکی از کالسآ در م هوم کالس 
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بنابراین ک    ی را ه  انجام ده   مپ کرد اضاافه کردی  لس بای  عمل  DTOچو  ما یک کالس 

 اضافه کنی .  MappingProfileلایین را به کالس 

CreateMap<EmployeeForUpdateDto, Employee>(); 

  EmployeesController  را باه   UpdateEmployeeForCompanyخاب حااال باایا  اکشااان متا   

 اضافه کنی .
        [HttpPut("{id}")] 

public IActionResult UpdateEmployeeForCompany(Guid companyId, Guid id, 

[FromBody] EmployeeForUpdateDto employee) 

         { 

            if (employee == null) 

            { 

_logger.LogError("EmployeeForUpdateDto object sent from client is 

null."); 

 

                return BadRequest("EmployeeForUpdateDto object is null"); 

            } 

 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the 

database."); 

 

            return NotFound(); 

            } 

 

 var employeeEntity = _repository.Employee.GetEmployee(companyId, id, 

trackChanges: true); 

 

            if (employeeEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            _mapper.Map(employee, employeeEntity); 
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            _repository.Save(); 

 

            return NoContent(); 

} 

 :   بررسی کد

مساایر ما   :این یعنی اساات اد  کردی .    Idبا لارامتر  PUTدر این اکشاان مت  از ا ربیوت   •

 باش .می  api/companies/{companyId}/employees/{id}مت  برابر    برای این اکشن

 آشنا است.که مطملنا برای همه شما جا عمل چک کرد  داری    سه ،باالدر ک    •

باشا .  می  employeeEntityو   companyکه کمی مت اوت اسات نوو  واکشای   ک ی نها  •

هر لرالر ی    ا نظی  شا      trueبر روی   ،employeeEntityبرای     trackChangesلارامتر 

   لییر ده .  Modifiedرا به   آ  وضعیت  EF Core   ،کرد لییر   Entityاین  

  ماپ کردی   employeeEntityرا باه    employeeآبجکات    ،بینیا می  در لاایاا  این کا  •

 میاب . لییر    Modifiedبه    employeeEntityآبجکت    stateبنابراین  

 شود.در دیتابیس آل یت می  Save  ،Entityبا ص ا زد   حاال   •

 شود.برگردان   می  NoContent  نهایتدر  •

  وانی  این اکشن را  ست بونی .حاال می 

https://localhost:5001/api/Companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863  

body: 

{ 

   "name": "Sima Ahmadi", 

    "age": 25, 

    "position": "Marketing" 

} 
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  لییر کرد.    25به   28از    Ageباال لرالر ی   ریکوئست در

 گیری .  می   No Contentو ما  کن کار می اکشن مت   بینی  اینهمانطور که می

بای  ریسااپانس  نامعتبر ارسااال کنی   EmployeeId یا    CompanyIdرا با  ریکوئسااتهمین  اگر  

 .دریافت کنی   404

 نکته:

با مقادیری    هااما تمام پراپرتی  دهیمرا تغییر   Ageپراپرتی  فقط خواستتیم  میما   دیدیدهمانطور که 

 . ارسال کردیمهم  ، که در دیتابیس داشتند را

 ای هست که باید بدانید. در اینجا نکته 

PUT    با پراپرتی   تنهارا    باال  ریکوئستتتاگر  برای آپدیت کامل استتت بنابراین    ریکوئستتتیکAge  

ها روی مقادیر پیش فرضتشتان تنظیم  پراپرتی  تمامباز می فرستتادیم،  هم  (  ها  بدون باقی پراپرتی)

 نیاز به ارسال پارامترهای اضافه نیست.  PUT ریکوئست. بنابراین در شدندمی

  Update هایانواع روش

  RepositoryBaseکالس   Update از مت چرا  که ه  هسااتاحتماال این سااوال در ذهن شااما 

 کنی ؟است اد  نمی
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 : ای داشته باش اطالعات اشار   Updateبه دو روش بگذاری     ،از لاسخ به این سوالقبل  

• Update  Connected:  واکشتتی برای  آپتدیتت  یعنی  یتک  ،   Entityو   objectاز 

Context   شود.مشترک استفاده 

• Disconnected Update:    و واکشتتی  بترای    objectاز  ،   Entityآپتدیتتیتعتنتی 

Context  استفاده نمودهای مرتلف. 

  Update  که بای  به صورت  بودطوری   UpdateEmployeeForCompany  مت اکشن  شرایط  چو 

Connected  از مت  بنابراین   ،کردی آ  را لیاد  میUpdate   کالسRepositoryBase     اسااات اد

 : به طور مثال  .شوداست اد     Disconnected Updateنکردی . البته گاهی نیاز است که از  

از دیتاابیس واکشااای اطالعاات    باهو نیاازی    کردی از کالینات دریاافات  ،  Idباا  همرا   یاک آبجکات  

 ا   یاطال  ده  EF Coreاسات که به  نیا  یانجام ده    یکه با ی،  نها کارطیشارا  ایندر  ن اری .  

هر دو عمل    ی وانیم  . بنابراینکن   Modifiedآ  را    Stateو    Trackرا    Entityدر    موجود  راتیی ل

 .   یانجام ده   RepositoryBaseکالس    Update مت را با است اد  از  

 Resourceآپدیت یک هنگام  در Resourceایجاد 

 Parentآل یتهنگام  را در    Resource  Childای، ب و  نوشاتن هیچ گونه ک  اضاافه وانی   ما می

Resource  . ایجاد کنی  EF Core  کن این لروسه به ما کمک بورگی می  در. 

 شود.انجام میچطور  کار  بیایی  ببینی  این

در فولا ر  بناابراین   .اسااات آلا یات  یبرا  DTOکالس  کیا  جاادیا  ، یانجاام ده   باایا کاه  یکاار نیاول

DataTransferObjects   یک کالس با نامCompanyForUpdateDto   ایجاد نمایی. 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class CompanyForUpdateDto 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public string Address { get; set; } 

        public string Country { get; set; } 

        public IEnumerable<EmployeeForCreationDto> Employees { get; set; } 
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    } 

 

} 

 .کنی   اضافه  MappingProfileدر کالس  ج ی   Mappingیک  مرحله بع  از این  

CreateMap<CompanyForUpdateDto, Company>(); 

 کنی .  ایجادرا    UpdateCompanyاکشن مت     CompaniesControllerدر  خب حاال بای  

[HttpPut("{id}")] 

public IActionResult UpdateCompany(Guid id, [FromBody] CompanyForUpdateDto 

company) 

        { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForUpdateDto object sent from client is 

null."); 

 

                return BadRequest("CompanyForUpdateDto object is null"); 

            } 

 

            var companyEntity = _repository.Company.GetCompany(id, trackChanges: 

true); 

 

            if (companyEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            _mapper.Map(company, companyEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

است. لس بیایی     UpdateEmployeeForCompanyمشابه  مت ،بینی  این اکشانمی همانطور که

  ست کنی . ه   این مورد را

5248280C2CE3-9494-4D15-94CE-https://localhost:5001/api/companies/3D490A70 

body: 

{ 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3
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   "name": "IDP_Ltd", 

    "address": "Tehran, Vanak", 

    "country":"Iran", 

    "employees":[ 

        { 

            "name": "Sara Mahdavi", 

            "age": 25, 

             "position": "IT" 

        } 

    ] 

     

} 

 

در نتیجه همانطور که    .کردی   Attach  وینرا  کارمن    کیو  ریینام شارکت را  ل ،باال  ریکوئساتدر 

 ما آل یت ش   است.  Entityیعنی اینکه    ؛شودبرگردان   می  204بینی  می

 ؟ بیایید کوئری خود را بررسی کنیم.کارمند جدید اضافه شدباال  ریکوئستبا آیا 
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را    Company Entityچو  ما  کارمن  در دیتابیس ایجاد شاا   اساات  اینبینی  همانطور که می

Track  بنابراینکردی .   EF Core به موض اینکهMapping   ،انجام شاودstate  →  Company    بر

گاذارد. حااال بعا  از  می  Addedرا بر روی    Stateه    Employees نظی  و برای    Modifiedروی  

 اضاافه در دیتابیس ه  کارمن  ج ی   شارکت، عالو  بر آل یتصا ا زد  شاود،   Saveاینکه مت  

 شود.می

را بررسای    Request  PATCHخواهی   در قسامت بع ی می  . مام شا   هاPUT Requestکار ما با  

کنی .



 و اعتبارسنجی  Patch Request فصل هفتم :

 

 آنچه خواهید آموخت:

 Patch Requestکار کردن با   ➢

 Resourceاعتبارسنجی در زمان ایجاد و حذف  ➢
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  Patch Requestکار کردن با 

 شا  برای آل یت کامل اسات اد  می  PUT Request  کار کردی .  PUT Request با  در فصال قبل

 است اد  کنی .  Request  PATCHرا آل یت کنی  بای  از    Resourceاما اگر بخواهی  بخشی از  

 : PATCH و   PUTتفاوت بین 

شتتود در حتالیکته در  بته صتتورت کتامتل آپتدیتت می  Resourceهمیشتته    PUTدر   •

PATCH  از  قسمتیResource  خواهد شدآپدیت.   

• Request Body    برای مثتال   متفتاوت استتت.در هر کتدام  نیز: PATCH Request 

  <JsonPatchDocument<Company[FromBody]  متطتابتق،  Company  بترای

استتفاده   Company[FromBody] از  باید  PUTشتود در حالیکه برای مینوشتته  

 کنیم.

• Media Type  برایPUT Request    بایدapplication/json  اما در  باشتتدPATCH 

Request  باید ازapplication/json-patch+json  کرداستفاده. 

 نکته!!

شتتود می رفتهیپذهم  Request  PATCH  -  application/jsonیبرا  ASP.NET Coreدر 

استتفاده    application/json-patch+jsonاز کنند  توصتیه می  REST  یاستتانداردها  اما

 .کنید

 است.  چه شکلی  Request  PATCHهب ن  ینیبب   ییایب

[ 

  { 
     "op": "replace", 
     "path": "/name", 
    "value": "new name" 
  }, 
 { 
    "op": "remove", 
  "path": "/name" 
 } 
] 
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عمال باایا  بین آکوالد قرار    دها . هرای از عملیاات را نشاااا  میمجموعاه  ،براکاتعالمات   •

  opداری  کاه کاه باا لرالر ی را  Remove و   Replaceمثاال دو عمال  نگیرد. بناابراین در ای

 ان .  مشخش ش  

• path  دهی .را  لییر   خواهی  آ نمایانگر لرالر ی است که می 

را باا یاک مقا ار جا یا  جاایگوین   nameماا مقا ار لرالر ی    Replace  در این مثاال برای عمال

مقا ار آ  را باه صاااورت لی  فرض  نظی    ورا حاذف    nameکنی  و در دومی ماا لرالر ی  می

 .خواهی  کرد

 : وجود دارد PATCH یمرتلف برا  ریکوئستشش 

OPERATION REQUEST BODY توضیحات 

Add 

{ 
  "op": "add", 
  "path": "/name", 
  "value": "new value" 
} 

به پراپرتی مقدار جدیدی داده 

 شود. می

Remove 

{ 
  "op": "remove", 
  "path": "/name" 
} 

فرض  مقتدار پیش  برای پراپرتی

 شود. تنظیم می

Replace 

{ 
  "op": "replace", 
  "path": "/name", 
  "value": "new value" 
} 

مقتدار یتک پراپرتی را بتا یتک  

 کند. جایگزین میمقدار جدید 

Copy 

{ 
  "op": "copy", 
  "from": "/name", 
  "path": "/title" 
} 

ر را از یک پراپرتی به یک  امقد

 کند. پراپرتی دیگر کپی می

Move 

{ 
  "op": "move", 
  "from": "/name", 
  "path": "/title" 
} 

را از یک پراپرتی به  ارمقد

-یک پراپرتی دیگر جابجا می

 کند. 

Test 

{ 
 "op": "test", 
 "path": "/name", 
 "value": "new value" 
} 

پراپرتی  تستتت می آیتا  کنتد 

 ؟مقدار مشر  شده را دارد

 نویسی شوی .خب حاال بیایی  وارد ک 
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 Employee Entityبه  Patchاضافه کردن  

 .باید دو پکیج نصب کنیمقبل از اینکه کنترلر را تغییر دهیم  

  JsonPatchDocumentبرای لشاااتیبانی از    Microsoft.AspNetCore.JsonPatch لکیح •

 شود.است اد  می

  Request Bodyبرای  با یال    Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson  لکی و   •

 است.  (ریکوئستلس از ارسال  )  PatchDocumentبه 

Install-Package Microsoft.AspNetCore.JsonPatch -Version 5.0.2 -

ProjectName CompanyEmployee.API 

 

Install-Package Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson -Version 5.0.2 -
ProjectName CompanyEmployee.API 

 

 . یاضافه کن  AddControllersرا به    NewtonsoftJsonconfiguration   یلس از ا مام نصب، با

services.AddControllers(config => {  

config.RespectBrowserAcceptHeader = true;  

config.ReturnHttpNotAcceptable = true; 

}).AddNewtonsoftJson() 

.AddXmlDataContractSerializerFormatters() 

.AddCustomCSVFormatter(); 

 

  AddCustomCSVFormatterقبال از را   AddNewtonsoftJsonکاه متا     وجاه داشاااتاه بااشااایا 

  .نمایی اضافه 
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داشااته    EmployeeForUpdateDtoبه    Employeeاز نو     Mappingیک   اساات  انیاز خب حاال 

از    Mappingبینیا  کاه یاک  می  ،بینا ازیا   MappingProfileاگر نگااهی باه کالس    .بااشااای 

EmployeeForUpdateDto    باهEmployee  لس دیگر نیاازی باه اضاااافاه کرد   ؛وجود داردRule  

 .است اد  کنی   ReverseMapفقط کافیست که از مت    ،ج ی  ن اری 

CreateMap<EmployeeForUpdateDto, Employee>().ReverseMap(); 
 

 

 شود.است اد  می  Mappingبرای معکوس کرد     ReverseMapمت  

  EmployeesControllerرا باه     PartiallyUpdateEmployeeForCompanyمتا    وانی   حااال می

 اضافه کنی .

 اضافه کنی .  EmployeesControllerدر  را    Namespaceابت ا این  

using Microsoft.AspNetCore.JsonPatch; 

 و سپس مت  لایین را بنویسی .

   [HttpPatch("{id}")] 

public IActionResult PartiallyUpdateEmployeeForCompany(Guid companyId, 

Guid id, [FromBody] JsonPatchDocument<EmployeeForUpdateDto> patchDoc) 

   { 

            if (patchDoc == null) 

            { 

                _logger.LogError("patchDoc object sent from client is null."); 

 

                return BadRequest("patchDoc object is null"); 

            } 

 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the    

database."); 

 

              return NotFound(); 

            } 
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var employeeEntity = _repository.Employee.GetEmployee(companyId, id, 

trackChanges: true); 

 

            if (employeeEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

var employeeToPatch = 

_mapper.Map<EmployeeForUpdateDto>(employeeEntity); 

            patchDoc.ApplyTo(employeeToPatch); 

            _mapper.Map(employeeToPatch, employeeEntity); 

            _repository.Save(); 

 

             return NoContent(); 

} 

 بررسی کد :

مت اوت اساات. ما  PUT مت   اکشاان مت  با  اکشااناین   Signatureبینی  همانطور که می •

JsonPatchDocument    را ازRequest Body  گیری .می 

  BadRequestیاک    اسااات  nullبرابر    patchDoc  کنی  کاه اگربررسااای میلس از آ     •

 .ب رست 

در دیتاابیس وجود   employeeو    companyهاای بعا ی باایا  مطملن شاااوی  کاهدر خط •

 .یا خیر  دارد

  اعماال شاااود  EmployeeForUpdateDtoنو     باه وانا   یفقط م  patchDoc  ریمتل  چو  •

 .ی کنمپ می  EmployeeForUpdateDtoرا به    Employeeنو    لس

   اا بتوانی   کنی ماپ می  employeeEntityباه  را    employeeToPatchدوباار     در لاایاا  •

 . یکن ر یذخ  دیتابیسرا در  راتیی ل

 لایین را ب رستی .  ریکوئستدو  ،حاال برای  ست

 کنی .  را ارسال  Replace اتیابت ا عمل
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https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-

5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863 

body: 

[ 

  { 

    "op": "replace", 

    "path": "/age", 

   "value": "28" 

  } 

] 

 

 

   لییر کرد   Employeeبیااییا   حااال  .  را گرفتی   No Content  204  بینیا  ماا لیاام  هماانطور کاه می

 را چک کنی .

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
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  ریکوئست  کیعمل حذف را در    کی   ییایب   لییر کرد  است.  Ageبینی  لرالر ی  همانطور که می

 ب رستی .

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863 

body: 

[ 

  { 

    "op": "remove", 

    "path": "/age" 

  } 

] 

 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
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 صا ر  ع ددر    Ageلرالر ی  ،  یکن  Getحال اگر کارمن  خود را    این عمل ه  به درساتی کار کرد.

 (:intنو     یفرض برا  یشود )مق ار لیم  ی نظ

 

 .برگردانی را    28مق ار    Age  لرالر ی یبرا   ییایب  لایا  در

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-

5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863 

body: 

[ 

  { 

    "op": "add", 

    "path": "/age", 

   "value": "28" 

  } 

] 

 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863
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 .را چک کنی   Employeeبیایی  با ه  

 

 همه چیو خیلی خوب کار کرد. عالی ش 

 چیست؟ اعتبارسنجی

ستازی  هخیرهدر   خیلی مهمیشاون  و این موضاو    اعتبارستنجیها قبل از ارساال بای  داد 

.  مطرح شاا   اساات  هاDataAnnotationاساات اد  از   ،اساات. برای حل این مساالله اطالعات 

DataAnnotationدر    هالرالر ی  ومشاااخش کنی    یقوانین ،دهن   اها به شاااما این امکا  را می

Model  قوانین عمل نماین   این مطابق با. 

  آماد هایی برای  وصی  داد   Metadataها  DataAnnotationی کار ب ین صاورت است که، شایو 

 نماین .لیروی    هاMetadataها بای  از قوانین این  و داد  کنن می

 مثال: عنوانبه 

را باالی   [Required]ا ربیوت ،شاودبه صاورت دساتی چک  هاداد بود    nullبه جای اینکه   

 .نمودوارد   Nullی   وا  داد خود بگذاری  و دیگر خیالتا  راحت باش  که نمی  هایلرالر ی

 :  هاDataAnnotationبرخی 

• [ EmailAddress] .برای اعتبارسنجی فرمت ایمیل : 
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• [MinLength(min)] .بررسی حداقل کاراکتر وارد شده : 

• [Phone]  : اعتبارسنجی فرمت تلفن.برای 

• [Required]  اجباریست. پراپرتی: ورود مقدار برای 

• [Range(min, max)] .بررسی مقدار بین حداقل و حداکثر : 

• [Display(Name = "")]  برای نمایش در  پراپرتی: نام سفارشیView. 

 

عنی این  ی  ؛شاوداسات اد  می هااز ا ربیوت  Resourceایجاد یا آل یت    در زما   اعتبارسانجیبرای  

 کاربرد دارن .  PATCHو   POST  ،PUTهایریکوئستها در اعتبارسنجی

در  ها مت اکشانکه   توجه داشتته باشتیدده  اما  رد می  ،مت اکشاناعتبارسانجی قبل از اجرای 

های  م یریت داد خواهن  شا  بنابراین  موفق باشا  چه نباشا ( اجرا   اعتبارسانجیهر صاورت )چه  

   است.  مت اکشن یمعتبر بر عه  

 ControllerBaseدر کالسموجود   ModelState از لرالر ی   وا می ،برای بررسای اعتبارسانجی

لیساااتی از  ماام خطااهاای  کاه حااوی  یاک دیکشااانری اسااات   ModelStateاسااات ااد  کنی .  

 باش .می  اعتبارسنجی

  یبررسا  Annotation   Dataشا   با   ی عر  نی، قوان یکنیخود را ارساال م  ریکوئساتکه   یهنگام

 شت داد  خواه  ش .مناسب بازگ  یخطا امیل  ،اعمال نش   باش   نیاز قوان یکیاگر    شون . یم
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 Resourceولیدیشن در زمان ایجاد 

  CreatEmployee مت اکشاان به ،نامعتبر  Bodyی با ریکوئساات  ییایب ،ولی یشاانبررساای  قبل از

 . یارسال کن

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/  

body: 

 { 

   "name":null, 

   "age":29, 

   "position":null 

  } 

 

 

این خطا    .اسااتInternal Server   500  یخطا،  ریکوئسااتاین    Response بینی همانطور که می

کرد     جادیا ییساارور خطاو   افتاد در ک  ا  اق   ،کنترل رقابلیغ یویچکه   شااودداد  می زمانی

 باش .  

 ام یل  نیبنابرا  اسات  APIم ل اشاتبا  به    کی  ارساال،  دانی  که  نها دلیل این خطاهمه شاما می

 مت اوت باش .   یخطا با

هماا   نیا رایز  ؛ یده  رییرا  ل EmployeeForCreationDtoکالس    باایا   ،مشاااکال نیرفع ا برای

 . یکنیم  Deserialize ریکوئستاست که ما از ب نه  آبجکتی  

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
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using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeForCreationDto 

    { 

        [Required(ErrorMessage = "Employee name is a required field.")] 

[MaxLength(30, ErrorMessage = "Maximum length for the Name is 30 

characters.")] 

        public string Name { get; set; } 

 

[Required(ErrorMessage = "Age is a required field.")] 

        public int Age { get; set; } 

 

[Required(ErrorMessage = "Position is a required field.")] 

[MaxLength(20, ErrorMessage = "Maximum length for the Position is 

20 characters.")] 

        public string Position { get; set; } 

    } 

 

} 

 . یرا ارسال کن لایین  ریکوئستدوبار      ی وانیم  ،باال  نیلس از اعمال قوان

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/  

body: 

 { 

   "name":null, 

   "age":29, 

   "position":null 

  } 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
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ASP.NET Core  و   اعتبارسااانجی م ل را ،ریکوئساااتگرفتن به موضStatus Code  - Bad  

Request 400  فرست را می. 

  طی شارابا این   ،ه   Status Codeبهتر اسات    یاما همانطور که گ ت  ،قابل قبول اسات  نتیجه  نیا 

  اساات  Unprocessable Entity  422  ،برای این شاارایط  Status Codeبهترین   .باشاا متناسااب 

  ModelStateبود    رنا معتبکه در صااورت   سااتا  نیا  ، یانجام ده    یکه با یکار نیاولبنابراین  

 شوی .  BadRequest  یخطامانع 

 است.  ConfigureServiceاضافه کرد  ک  لایین به مت    گام اول

  services.Configure<ApiBehaviorOptions>(options => 

            { 

                options.SuppressModelStateInvalidFilter = true; 

            }); 

  Startupدر کالس   ه   این را لس  ،لایین اسااات  Namespaceدر  ApiBehaviorOptionsکالس 

 .اضافه کنی 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
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 .را  لییر دهی   CreateEmployeeForCompany مت   بای  اکشن  حاال

        [HttpPost] 

        public IActionResult CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, [FromBody] 

EmployeeForCreationDto employee) 

        { 

            if (employee == null) 

            { 

_logger.LogError("EmployeeForCreationDto object sent from client is 

null."); 

 

               return BadRequest("EmployeeForCreationDto object is null"); 

            } 

if (!ModelState.IsValid) 

  { 

    _logger.LogError("Invalid model state for the 

EmployeeForCreationDto object"); 

 

   return UnprocessableEntity(ModelState); 
            } 

 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            var employeeEntity = _mapper.Map<Employee>(employee); 

_repository.Employee.CreateEmployeeForCompany(companyId, 

employeeEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            var employeeToReturn = _mapper.Map<EmployeeDto>(employeeEntity); 

 

             return 
                CreatedAtRoute("GetEmployeeForCompany", 

                new 
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                { 

                    companyId, 

                    id = employeeToReturn.Id 

                }, 

                employeeToReturn);     
    } 

 . یرا ارسال کن  ریکوئست گریبار د کی   ییایب

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/  

body: 

 { 

   "name":null, 

   "age":29, 

   "position":null 

  } 

 

 

 نیاز داری .  ریکوئسته  یک   Max Length ست   یبرا

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/  

body: 

 { 

   "name":"Saman", 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
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   "age":29, 

   "position":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " 

  } 
 

 

 کن .داشتی  این مورد ه  کار میهمانطور که انتظار  عالی ش 

 همین مراحل را انجام دهی .بای   ه     CreateCompany مت   اکشن  یبرا  حاال

• Data Annotation  را به کالسCompanyForCreationDto .اضافه کنید 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class CompanyForCreationDto 

    { 

        [Required(ErrorMessage = "Company name is a required field.")] 

[MaxLength(30, ErrorMessage = "Maximum length for the name is 30 

characters.")] 

        public string Name { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Company address is a required field.")] 

[MaxLength(100, ErrorMessage = "Maximum length for the address is 

100 characters.")] 

        public string Address { get; set; } 
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        [Required(ErrorMessage = "Company country is a required field.")] 

        [MaxLength(50, ErrorMessage = "Maximum length for the country is 

50 characters.")] 

        public string Country { get; set; } 

 

        public IEnumerable<EmployeeForCreationDto> Employees { get; set; } 

    } 

 

} 

 را  لییر دهی .  CreateCompany اکشن مت 

 public IActionResult CreateCompany([FromBody] CompanyForCreationDto 

company) 

       { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForCreationDto object sent from client is 

null."); 

 

               return BadRequest("CompanyForCreationDto object is null"); 

            } 

 

if (!ModelState.IsValid) 

  { 

    _logger.LogError("Invalid model state for the 

EmployeeForCreationDto object"); 

 

   return UnprocessableEntity(ModelState); 
        } 

 

            var companyEntity = _mapper.Map<Company>(company); 

            _repository.Company.CreateCompany(companyEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            var companyToReturn = _mapper.Map<CompanyDto>(companyEntity); 

 

 return CreatedAtRoute("CompanyById", new { id = companyToReturn.Id }, 

            companyToReturn); 

 } 
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 intنوع   اعتبارسنجی

 . رسال کنیارا    ن ارد    Ageکه لرالر ی    Request Body  کی

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/  

body: 

 { 

   "name":"Saman", 

   "position":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " 

  } 

 

 یی خطا امیله  هیچ    Response Bodyارساال نشا   اما در   Ageلرالر ی  ،بینی که می  رهمانطو

 نیست.

   ی، مق ار ل یاسات و اگر آ  را ارساال نکن  intاسات که سان از نو    لیدل  نیه اباین مشاکل 

 .شودمینادی   گرفته    Age لرالر ی  یبرا  یاعتبارسنجو   ی نظبرای آ    ص ر فرض

 . یاصالح کنرا    Age  لرالر ی Data Annotation   یبا رفع این مشکل  یبرا

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeForCreationDto 

    { 

        [Required(ErrorMessage = "Employee name is a required field.")] 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
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[MaxLength(30, ErrorMessage = "Maximum length for the Name is 30 

characters.")] 

        public string Name { get; set; } 

 

[Required(ErrorMessage = "Age is a required field.")] 

[Range(18, int.MaxValue, ErrorMessage = "Age is required and it 

can't be lower than  18")] 
        public int Age { get; set; } 

 

[Required(ErrorMessage = "Position is a required field.")] 

[MaxLength(20, ErrorMessage = "Maximum length for the Position is 

20 characters.")] 

        public string Position { get; set; } 

    } 

 

} 

 را ب رستی . لایین ریکوئست  گریبار د  کی   ییایاکنو  ب

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-

5248280C2CE3/employees/  

body: 

 { 

   "name":"Saman", 

   "position":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " 

  } 

 

https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
https://localhost:5001/api/companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-5248280C2CE3/employees/
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 . یرا دار  Age  یخطا  امیل Responseدر    حاال

 PUT Requestاعتبارسنجی برای 

 مرحله به مرحله لی    ییایب  اسات  Request   POSTه  شابیه  PUT Requestیاعتبارسانج

 . یبرو

  .یاضافه کن  EmployeeForUpdateDtoرا به کالس  ها  Data Annotation  ابت ا •

using System.ComponentModel.DataAnnotations;  
 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeForUpdateDto 

    { 

        [Required(ErrorMessage = "Employee name is a required field.")] 

[MaxLength(30, ErrorMessage = "Maximum length for the Name is 30 

characters.")] 

        public string Name { get; set; } 

 

[Range(18, int.MaxValue, ErrorMessage = "Age is required and it 

can't be lower than 18")] 

        public int Age { get; set; } 

 

[Required(ErrorMessage = "Position is a required field.")] 

[MaxLength(20, ErrorMessage = "Maximum length for the Position is 

20 characters.")] 

        public string Position { get; set; } 

    } 

 

} 

ک  هر که   ینیبیم   یکن سااهیمقا  EmployeeForCreationDtoکالس را با کالس   نیاگر ا  خب

 است و اینجاست که ما  کرار ک  داری .  کسا ی دو  

 لس بیایی  بعضی  لییرات را اضافه کنی .

اول: جاا   کیاا  DataTransferObjects  فااولاا ردر    گتتام  نااام    یااکااالس  بااا 

EmployeeForManipulationDto  یکن  اضافه.  
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using System.ComponentModel.DataAnnotations;  

 
namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public abstract class EmployeeForManipulationDto 
    { 

        [Required(ErrorMessage = "Employee name is a required field.")] 

[MaxLength(30, ErrorMessage = "Maximum length for the Name is 30 

characters.")] 

        public string Name { get; set; } 

 

[Range(18, int.MaxValue, ErrorMessage = "Age is required and it 

can't be lower than 18")] 

        public int Age { get; set; } 

 

[Required(ErrorMessage = "Position is a required field.")] 

[MaxLength(20, ErrorMessage = "Maximum length for the Position is 

20 characters.")] 

        public string Position { get; set; } 

    } 

 

} 

کااالس   یااک  عاانااوا   بااه  را  کااالس  ایاان  ماای  Abstractمااا  کااالس  ایااجاااد  کااناایاا   ااا 

EmployeeForUpdateDto  و EmployeeForCreationDto    بری کنن .  ارثآاز 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeForUpdateDto: EmployeeForManipulationDto 

    { 

    } 

} 

 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class EmployeeForCreationDto: EmployeeForManipulationDto 

    { 

    } 

 

} 

 . لییر دهی را    UpdateEmployeeForCompanyمت  اکشن     ی وانیاکنو  م
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[HttpPut("{id}")] 

public IActionResult UpdateEmployeeForCompany(Guid companyId, Guid id, 

[FromBody] EmployeeForUpdateDto employee) 

         { 

            if (employee == null) 

            { 

_logger.LogError("EmployeeForUpdateDto object sent from client is 

null."); 

 

                return BadRequest("EmployeeForUpdateDto object is null"); 

            } 

 

if (!ModelState.IsValid) 

{ 

  _logger.LogError("Invalid model state for the EmployeeForUpdateDto 

object"); 

 

  return UnprocessableEntity(ModelState); 

          } 

 
var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the 

database."); 

 

            return NotFound(); 

            } 

 

 var employeeEntity = _repository.Employee.GetEmployee(companyId, id, 

trackChanges: true); 

 

            if (employeeEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

              return NotFound(); 

            } 

 

            _mapper.Map(employee, employeeEntity); 

            _repository.Save(); 

 



188 

 

            return NoContent(); 

} 
 حاال نوبت  ست این اکشن مت  است.

https://localhost:5001/api/Companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-

5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863  

body: 

 { 

   "name":null, 

   "age":29, 

   "position":null 

  } 

 

 PATCH Requestبرای   یاعتبارسنج

بای   در این اعتبارسنجی  .  فرق دارد یکم   یقبل  یهاریکوئستبا    PATCH Requestیاعتبارسانج

 . یده قرار    ApplyTo  مت را در    ModelState لرالر ی

patchDoc.ApplyTo(employeeToPatch, ModelState); 

به مت  خود را    یمنطق اعتبارسنج   ی وانیم   ریزک   مانن   خب حاال  

PartiallyUpdateEmployeeForCompany  یاضافه کن . 

   [HttpPatch("{id}")] 
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public IActionResult PartiallyUpdateEmployeeForCompany(Guid companyId, 

Guid id, [FromBody] JsonPatchDocument<EmployeeForUpdateDto> patchDoc) 

   { 

            if (patchDoc == null) 

            { 

                _logger.LogError("patchDoc object sent from client is null."); 

 

                return BadRequest("patchDoc object is null"); 

            } 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the 

database."); 

 

               return NotFound(); 

            } 

var employeeEntity = _repository.Employee.GetEmployee(companyId, id, 

trackChanges: true); 

 

            if (employeeEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

            var employeeToPatch = _mapper.Map<EmployeeForUpdateDto>(employeeEntity); 

     patchDoc.ApplyTo(employeeToPatch, ModelState); 

 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                _logger.LogError("Invalid model state for the patch document"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

            _mapper.Map(employeeToPatch, employeeEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            return NoContent(); 

} 
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 حاال بیایی  این را با ه   ست کنی .

https://localhost:5001/api/Companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863  

body: 

[ 

 { 

   "op": "remove", 

   "path":"/ageeeee" 

 } 

] 

 

  ی. سااعوجود داردمشااکل کوچک   کی باز ه   اما ،هما  چیوی که انتظار داشااتی  ا  اق افتاد

 ب رستی . لایین  ریکوئست یحذف برا اتیعمل  کی کنی 

https://localhost:5001/api/Companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-

5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863  

body: 

[ 

 { 

   "op": "remove", 

   "path":"/age" 

 } 

] 
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  لرالر یمق ار ، حذف  یاتکه عمل  یگ ت  یاد ا  باشا اگر   با موفقیت انجام شا  اما  ریکوئسات  این

 کن .  نظی مق ار ص ر   به بای   در اینجایعنی  کن   نظی  میفرض  یرا به مق ار ل

که   داشاتی   Range  ا ربیوت کی  EmployeeForUpdateDtoدر کالس   دانی ، ماهمانطور که می

  نظی  ش . 18در حالی که اال  مق ار لرالر ی زیر  باش   18  ریز ،لرالر یده  مق ار  یاجاز  نم 

 مشکل کجاست؟ 

 با ه  بررسی کنی .را  مسلله   نیا   ییایب
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  را  employeeEntity  اما کنی سنجی میرا اعتبار  patchDoc، ما  ینیبیم  در این ک  همانطور که

 . یکنیم ر یذخدیتابیس در   ،ب و  اعتبارسنجی

 ی گرید  ساانجیبه اعتبار ازین دیتابیس،کارمن  نامعتبر در   کی ر یاز ذخ  یریجلوگ  یبرا  نیبنابرا

 . یداره  

   [HttpPatch("{id}")] 

public IActionResult PartiallyUpdateEmployeeForCompany(Guid companyId, 

Guid id, [FromBody] JsonPatchDocument<EmployeeForUpdateDto> patchDoc) 

   { 

            if (patchDoc == null) 

            { 

                _logger.LogError("patchDoc object sent from client is null."); 

 

                return BadRequest("patchDoc object is null"); 

            } 

var company = _repository.Company.GetCompany(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist in the 

database."); 

 

               return NotFound(); 

            } 

 

var employeeEntity = _repository.Employee.GetEmployee(companyId, id, 

trackChanges: true); 

 

            if (employeeEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            var employeeToPatch = _mapper.Map<EmployeeForUpdateDto>(employeeEntity); 

     patchDoc.ApplyTo(employeeToPatch, ModelState); 

     TryValidateModel(employeeToPatch); 
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            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                _logger.LogError("Invalid model state for the patch document"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

            _mapper.Map(employeeToPatch, employeeEntity); 

            _repository.Save(); 

 

            return NoContent(); 

} 

  .کردی اساات اد     employeeToPatch اعتبارساانجی  یبرا  TryValidateModel مت از  در ک  باال 

 شود.یم  ModelStateش       invalidباعث   ،ییهر خطا  حاال

 . ی ست را انجام ده   نیدوبار  ا   ی وانیم  خب

https://localhost:5001/api/Companies/3D490A70-94CE-4D15-9494-
5248280C2CE3/employees/649AECC6-94FA-4C67-828A-08D8936F5863  

body: 

[ 

 { 

   "op": "remove", 

   "path":"/age" 

 } 

] 

 

.را دریافت کردی مورد انتظار   Status Code بینی همانطور که می



 هاAction Filterو  Asyncنویسی برنامه فصل هشتم :

 

 آنچه خواهید آموخت:

 ست؟یچ Async یسنویبرنامه ➢

  asyncو   await یدیکل هایکلمه ➢

➢ Action Filter ست؟یچ 

 Action Filter سازیاده یپ ➢

 Action Filterبا  یاعتبارسنج  ➢

➢ Dependency Injection  درAction Filter 
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 چیست؟ Asyncنویسی برنامه

اصالی    Threadرا از  خود   ا کارکن  کمک می به شاما اسات که   کنیکی،  Async  یساینوبرنامه

 رد نتیجه    زمانیکه کار  مام شاا سااپس   ؛دهی دیگر انجام    Threadدر یک    اللیکیشاان ج ا و

 اصلی اطال  ده .  Threadموفق یا ناموفق کار را به 

اللیکیشاان را افوای  و  ا ح  زیادی از    Scalability   وا یم  Async  یسااینوبا اساات اد  از برنامه

 کاه  لرفورمنس جلوگیری کنی .

 ؟این اتفاقات خوب را به همرا دارد چطور Async یسینوبرنامهاما 

کار را به    Threadاین   ، یکنمیارسااال   یاصاال  Threadرا به  یریکوئساات  یوقت  Asyncدر حالت  

 است.آزاد    گرید  ریکوئست  کی  یبرا  نیبنابرا  ؛کن یواگذار م  Background Thread  کی

. در آخر دها اصااالی  Threadنتیجاه را باه   شااا  باایا  ماام    Background Threadکاار    زماانیکاه

Thread  گردان .میاصلی نتیجه را به درخواست کنن   بر 

اصالی    Threadلس   کن کار نمیاصالی    Thread  ما مساتقیما با ریکوئسات  چو  ،لس در نتیجه

 مان  و در حقیقت بالک نخواه  ش . منتظر هیچ ریسپانسی نمی

و    Asyncدر حالت    ریکوئستزما  طول کشی    یک موضو  مهمی که بای  ب انی  این است که  

Sync  وانی  در حالت  یک ان از  است و ما نمی Async  . آنرا سریعتر اجرا کنی 

 ، ریکوئساتاصالی در زما  اجرا شا      Threadاین اسات که   Syncنسابت به   Async نها مویت 

 های دیگر را لردازش کن . ریکوئست وان   می  اصلی  Threadشود بنابراین  بالک نمی

 .بینی را می  Asyncدر لایین  صویری از کار 
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 .NET  5.0در   Asyncساازی ک های روشان شا  بیایی  نوو  لیاد حاال که این موضاو  برای شاما 

 را یاد بگیری .

  async  و awaitکلیدی   هایکلمه

ه با اسات اد  از این کلم .  دارد  Asynchronousنویسای  نق  مهمی در برنامه  async ی یکل هکلم 

   بنویسی .async   مت های راحتیه  وانی  بمی

async Task<IEnumerable<Company>> GetAllCompaniesAsync() 

را    async  ی یکلمه کل   نها بای   asyncبرای نوشااتن مت های   ،بینی همانطور که در ک  باال می

  .یاضافه کن  مت  Return Typeدر کنار  

در با ناه متا   را    await  ی یا وا  کلماه کلیم  ،کنی اسااات ااد  می  async  ی یاکلماه کل  وقتی از

 ر کن .یاضافه و خروجی مت  ه   لی

await FindAllAsync(); 

 :  میدار Return Typeسه نوع  Async یسینودر برنامه

• Task<TResult>    :Task<TResult>  برای  async  کاه مقا اری را    اساااات  متا هاایی

:  گرداننا .برمی متا     این یعنی  باایا    asyncمتا     لس،  برگردانا   intماا    syncاگر 

<Task<int    برگردانا  و اگر متا   راsync    مااIEnumerable<string>    برگردانا  لس متا

async     بایTask<IEnumerable<string>>  . را برگردان 
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• Task    :Task  برایasync  یعنی اگر    کااربرد دارد.  گرداننا را بر نمی یمتا هاایی کاه مقا ار

برگردانا  و ماا   Taskباایا     asyncبناابراین متا     ،ماا هیچ مقا اری را برنگردانا   syncمتا   

 ن اری .  returnنیازی به ، اما   یاست اد  کن  await ی یاز کلمه کل ،مت داخل    ی وانیم

• void    :ازvoid     بارای  مایها کانایا .  Event Handler اوانایا   بارا  اساااتا اااد   فاقاط    یمااا 

Asynchronous Event Handler  یکه به نو  برگشاتها  void   از   ،نیاز دارنvoid     اسات اد

 برگردانی .  Taskکنی . به غیر از این مورد ما همیشه بای   می

 نکته!!

 کند به طور مثال:عمل می syncکندتر از کد   asyncگاهی اوقات کد 

ای ل کد اضتافهو این به دلی کندصترف میزمان زیادی برای اجرا شتدن   EF Core asyncدستتورات  

 انتراب مناسبی نیست.  async. بنابراین همیشه داریمها  Threadاست که برای مدیریت 

متا   asyncکته کتد    امتا هر جتا    استتتفتاده کنیم  asyncکتد    بته طور کلی هر کجتا کته امکتان دارد بتایتد از  

 کمک بگیریم.  syncکرد باید از حالت کندتر عمل 

 لروه  را ری کتورکنی .  sync هایک  خب حاال بیایی 

 Repositoryریفکتور  

ک های شاارو  کنی  لس    CompanyRepositoryو  ICompanyRepositoryبیایی  ری کتور را از 

  را با ک های لایین  لییر دهی .  ICompanyRepositoryاینترفیس 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface ICompanyRepository 

    { 

Task<IEnumerable<Company>> GetAllCompaniesAsync(bool 

trackChanges); 

                      Task<Company> GetCompanyAsync(Guid companyId, bool trackChanges); 
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                      void CreateCompany(Company company); 

Task<IEnumerable<Company>> GetByIdsAsync(IEnumerable<Guid> ids, 

bool trackChanges); 

void DeleteCompany(Company company); 

    } 

} 

 بررسی کد :

• Signature  متا هایCreate    و Delete فقطچو  در این متا ها    ، لییری نکرد state    را

 ن اری . لییری در دیتابیس دهی  و  لییر می  Deleted و     Addedبه

 .ه   لییر کن   CompanyRepositoryبای  کالس  ،مطابق با  لییرات اینترفیس  حاال

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class CompanyRepository : RepositoryBase<Company>, 

ICompanyRepository 

    { 

public CompanyRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext): base(companyEmployeeDbContext) 

        {  

} 

 

   public async Task<IEnumerable<Company>> GetAllCompaniesAsync(bool 

trackChanges) => 

   await FindAll(trackChanges) 

   .OrderBy(c => c.Name) 

   .ToListAsync(); 
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public async Task<Company> GetCompanyAsync(Guid companyId, bool 

trackChanges) => 

        await FindByCondition(c => c.Id.Equals(companyId), trackChanges) 

        .SingleOrDefaultAsync(); 

 

public async Task<IEnumerable<Company>> 

GetByIdsAsync(IEnumerable<Guid> ids, bool 

        trackChanges) => 

        await FindByCondition(x => ids.Contains(x.Id), trackChanges) 

        .ToListAsync(); 

 
public void CreateCompany(Company company) => Create(company); 

 

public void DeleteCompany(Company company) 

        { 

   Delete(company); 

} 

 
    } 

} 

 است.    RepositoryManagerو    IRepositoryManager   لییر خب حاال نوبت

 کاه  وجود دارد Save  باا ناام  ،متا   یاکبینیا  کاه  بااز کنیا  میرا   RepositoryManager  کالس  اگر

 زن .میص ا  را    SaveChanges EF Core مت 

را    RepositoryManagerو    IRepositoryManagerکنی  لس    asyncخواهی  این متا  را  می  ماا

 باز و این مت  را  لییر دهی .

using System.Threading.Tasks;  

 
namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IRepositoryManager 

    { 

        ICompanyRepository Company { get; } 

        IEmployeeRepository Employee { get; } 

        Task SaveAsync(); 

    } 
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} 

 : RepositoryManagerکالس 

using Contracts.IServices; 

using System.Threading.Tasks; 

using Entities; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

    public class RepositoryManager : IRepositoryManager 

    { 

        private CompanyEmployeeDbContext _repositoryContext; 

        private ICompanyRepository _companyRepository; 

        private IEmployeeRepository _employeeRepository; 

 

public RepositoryManager(CompanyEmployeeDbContext 

repositoryContext) 

        { 

            _repositoryContext = repositoryContext; 

        } 

 

        public ICompanyRepository Company 

        { 

            get 

            { 

                if (_companyRepository == null) 

_companyRepository = new 

CompanyRepository(_repositoryContext); 

 

                return _companyRepository; 

            } 

        } 

 

        public IEmployeeRepository Employee 

        { 

            get 

            { 

                if (_employeeRepository == null) 

_employeeRepository = new 

EmployeeRepository(_repositoryContext);    

 

return _employeeRepository; 
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            } 

        } 

 

        public Task SaveAsync() => _repositoryContext.SaveChangesAsync(); 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

ماا از  لس  هساااتنا    awaitableمتا هاای    و... SaveAsync   ،ToListAsyncمتا هاای  چو  •

 .   یکنمیاست اد     await ی یکلمه کل

  مت ،  یاگر از آ  اساات اد  نکن اما  سااتین  یالوام ،await  ی یاساات اد  از کلمه کلالبته 

Async    به صورتsync  ستیه ف ما ن نیا  مطملنا  شود ویاجرا م. 

 CompaniesControllerریفکتور  

لس اول از متا    کنی .  asyncرا    CompaniesControllerهاای  در لاایاا  کاار باایا   ماام اکشااان

GetCompanies  کنی شرو  می. 

[HttpGet] 

        public async Task<IActionResult> GetCompaniesAsync() 

        { 

var companies =await 
_repository.Company.GetAllCompaniesAsync(trackChanges: false); 

 
var companiesDto = _mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companies);   
 
return Ok(companiesDto); 

} 

Namespace  . لایین را در این کنترلر اضافه کنی 

using System.Threading.Tasks;   
 بررسی کد :

  GetCompaniesAsyncاسات نام این مت  را   Asyncبرای اینکه مشاخش شاود این مت   •

 کردی .  

متا     Signatureرا باه    asyncو کلماه کلیا ی     لییررا     Return Typeفقطدر این متا    •

 .کنی میاضافه 
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این هما  کاری اسات    ردی .ک  awaitرا   GetAllCompaniesAsyncمت   ،ه در ب نه مت   •

 ها بای  انجام دهی .که  قریبا در  مام اکشن

 . یاصالح کن ه   را  هایمت اکشن   باقی  خب بیایی 

 : CompaniesControllerکدهای 

using AutoMapper; 

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.ModelBinders; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies")] 

    [ApiController] 

    public class CompaniesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

 

public CompaniesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

        IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

        } 

 

        [HttpGet] 

        public async Task<IActionResult> GetCompaniesAsync() 

        { 
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var companies = await 

_repository.Company.GetAllCompaniesAsync(trackChanges: 

            false); 

 

 var companiesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companies); 

 

            return Ok(companiesDto); 

        } 

 

        [HttpGet("{id}", Name = "CompanyById")] 

        public async Task<IActionResult> GetCompanyAsync(Guid id) 

        { 

var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(id, 

trackChanges: false); 

 

            if (company == null) 

            { 

                _logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

            else 

            { 

                var companyDto = _mapper.Map<CompanyDto>(company); 

 

                return Ok(companyDto); 

            } 

        } 

 

        [HttpGet("collection/({ids})", Name = "CompanyCollection")] 

public async Task<IActionResult> 

GetCompanyCollectionAsync([ModelBinder(BinderType = 

typeof(ArrayModelBinder))]IEnumerable<Guid> ids) 

        { 

            if (ids == null) 

            { 

                _logger.LogError("Parameter ids is null"); 

 

                return BadRequest("Parameter ids is null"); 

            } 

 

 var companyEntities = await 

_repository.Company.GetByIdsAsync(ids, trackChanges: 
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            false); 

 

            if (ids.Count() != companyEntities.Count()) 

            { 

_logger.LogError("Some ids are not valid in a 

collection"); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

var companiesToReturn = 

_mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companyEntities); 

 

            return Ok(companiesToReturn); 

        } 

 

        [HttpPost] 

public async Task<IActionResult> 

CreateCompanyAsync([FromBody]CompanyForCreationDto 

        company) 

        { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForCreationDto object sent from 

client is null."); 

 

                return BadRequest("CompanyForCreationDto object is null"); 

            } 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

_logger.LogError("Invalid model state for the 

CompanyForCreationDto object"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

 

            var companyEntity = _mapper.Map<Company>(company); 

            _repository.Company.CreateCompany(companyEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            var companyToReturn = _mapper.Map<CompanyDto>(companyEntity); 
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return CreatedAtRoute("CompanyById", new { id = 

companyToReturn.Id }, 

            companyToReturn); 

        } 

 

        [HttpPost("collection")] 

public async Task<IActionResult> 

CreateCompanyCollectionAsync([FromBody] 

IEnumerable<CompanyForCreationDto> companyCollection) 

        { 

            if (companyCollection == null) 

            { 

_logger.LogError("Company collection sent from client is 

null."); 

 

                return BadRequest("Company collection is null"); 

            } 

 

var companyEntities = 

_mapper.Map<IEnumerable<Company>>(companyCollection); 

 

            foreach (var company in companyEntities) 

            { 

                _repository.Company.CreateCompany(company); 

            } 

 

            await _repository.SaveAsync(); 

            var companyCollectionToReturn = 

            _mapper.Map<IEnumerable<CompanyDto>>(companyEntities); 

var ids = string.Join(",", companyCollectionToReturn.Select(c 

=> c.Id)); 

 

            return CreatedAtRoute("CompanyCollection", new { ids }, 

            companyCollectionToReturn); 

        } 

 

        [HttpDelete("{id}")] 

        public async Task<IActionResult> DeleteCompanyAsync(Guid id) 

        { 

var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(id, 

trackChanges: false); 
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            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            _repository.Company.DeleteCompany(company); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 

        [HttpPut("{id}")] 

public async Task<IActionResult> UpdateCompanyAsync(Guid id, 

[FromBody] CompanyForUpdateDto 

        company) 

        { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForUpdateDto object sent from 

client is null."); 

 

                return BadRequest("CompanyForUpdateDto object is null"); 

            } 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

_logger.LogError("Invalid model state for the 

CompanyForUpdateDto object"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

 

var companyEntity = await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(id, trackChanges: 

            true); 

 

            if (companyEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 
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                return NotFound(); 

            } 

 

            _mapper.Map(company, companyEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 

    } 

} 

 کنی .   کرار می  Entityاست.  مام مراحل باال را برای این    Employeeخب حاال نوبت 

 : IEmployeeRepositoryکدهای 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid companyId, bool 

trackChanges); 

Task<Employee> GetEmployeeAsync(Guid companyId, Guid id, bool 

trackChanges); 

        void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee employee); 

        void DeleteEmployee(Employee employee); 

    } 

} 

 : EmployeeRepository کدهای

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using System; 
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using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

    { 

 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) : base(companyEmployeeDbContext) 

      {  

} 

 

public async Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync (Guid 

companyId, bool trackChanges) => 

            await FindAll(trackChanges) 

             .OrderBy(c => c.Name) 

             .ToListAsync(); 

 

public async Task<Employee> GetEmployeeAsync (Guid companyId, 

Guid id, bool trackChanges) => 

await FindByCondition(e => e.CompanyId.Equals(companyId) && 

e.Id.Equals(id), trackChanges).SingleOrDefaultAsync(); 

 

public void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee 

employee) 

        { 

            employee.CompanyId = companyId; 

            Create(employee); 

        } 

 

        public void DeleteEmployee(Employee employee) 

        { 

            Delete(employee); 

        } 

 

                

    } 

 

} 
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EmployeesController : 

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.JsonPatch; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/companies/{companyId}/employees")] 

    [ApiController] 

    public class EmployeesController : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

 

public EmployeesController(IRepositoryManager repository, 

ILoggerManager logger, 

         IMapper mapper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

        } 

 

        [HttpGet(Name = "GetEmployeeForCompany")] 

public async Task<IActionResult> GetEmployeesForCompanyAsync(Guid 

companyId) 

        { 

var company =await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 
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            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist in the database.");  

                 

                return NotFound(); 

            } 

 

var employeesFromDb =await 

_repository.Employee.GetEmployeesAsync(companyId, 

trackChanges: false); 

 

            var employeesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<EmployeeDto>>(employeesFromDb); 

 

            return Ok(employeesDto); 

        } 

 

[HttpGet("{id}")] 

public async Task<IActionResult> GetEmployeeForCompanyAsync(Guid 

companyId, Guid id) 

        { 

var company =await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist in the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

var employeeDb =await 

_repository.Employee.GetEmployeeAsync(companyId, id, 

trackChanges: false); 

 

            if (employeeDb == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 
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                return NotFound(); 

            } 

 

            var employee = _mapper.Map<EmployeeDto>(employeeDb); 

 

            return Ok(employee); 

        } 

 

       [HttpPost] 

public async Task<IActionResult> CreateEmployeeForCompanyAsync(Guid 

companyId, [FromBody] 

EmployeeForCreationDto employee) 

        { 

            if (employee == null) 

            { 

_logger.LogError("EmployeeForCreationDto object sent from 

client is null."); 

 

return BadRequest("EmployeeForCreationDto object is 

null"); 

            } 

 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

_logger.LogError("Invalid model state for the 

EmployeeForCreationDto object"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

 

var company = await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist in the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 



212 

 

            var employeeEntity = _mapper.Map<Employee>(employee); 

            

_repository.Employee.CreateEmployeeForCompany(companyId, 

employeeEntity); 

           await _repository.SaveAsync(); 

 

            var employeeToReturn = 

_mapper.Map<EmployeeDto>(employeeEntity); 

 

            return 

                CreatedAtRoute("GetEmployeeForCompany", 

                new 

                { 

                    companyId, 

                    id = employeeToReturn.Id 

                }, 

                employeeToReturn); 

        } 

 

        [HttpDelete("{id}")] 

public async Task<IActionResult> 

DeleteEmployeeForCompanyAsync(Guid companyId, Guid id) 

        { 

var company = await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist in the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

var employeeForCompany =await 

_repository.Employee.GetEmployeeAsync(companyId, id, 

            trackChanges: false); 

 

            if (employeeForCompany == null) 

            { 



213 

 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            _repository.Employee.DeleteEmployee(employeeForCompany); 

          await  _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 

        [HttpPut("{id}")] 

public async Task<IActionResult> 

UpdateEmployeeForCompanyAsync(Guid companyId, Guid id, [FromBody] 

EmployeeForUpdateDto employee) 

        { 

            if (employee == null) 

            { 

_logger.LogError("EmployeeForUpdateDto object sent from 

client is null."); 

 

                return BadRequest("EmployeeForUpdateDto object is null"); 

            } 

 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

_logger.LogError("Invalid model state for the 

EmployeeForUpdateDto object"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

 

            var company =await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist in the database."); 
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                return NotFound(); 

            } 

            var employeeEntity =await 

_repository.Employee.GetEmployeeAsync(companyId, id, 

trackChanges: 

            true); 

 

            if (employeeEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

           _mapper.Map(employee, employeeEntity); 

           await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 

        [HttpPatch("{id}")] 

public async Task<IActionResult> 

PartiallyUpdateEmployeeForCompanyAsync(Guid companyId, Guid id, 

[FromBody] JsonPatchDocument<EmployeeForUpdateDto> patchDoc) 

        { 

            if (patchDoc == null) 

            { 

_logger.LogError("patchDoc object sent from client is 

null."); 

 

                return BadRequest("patchDoc object is null"); 

            } 

 

var company =await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(companyId, trackChanges: 

false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist in the database."); 
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                return NotFound(); 

            } 

var employeeEntity =await 

_repository.Employee.GetEmployeeAsync(companyId, id, 

trackChanges: true); 

 

            if (employeeEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

var employeeToPatch = 

_mapper.Map<EmployeeForUpdateDto>(employeeEntity); 

 

            patchDoc.ApplyTo(employeeToPatch, ModelState); 

 

            TryValidateModel(employeeToPatch); 

 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

_logger.LogError("Invalid model state for the patch 

document"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

 

            _mapper.Map(employeeToPatch, employeeEntity); 

          

            

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 

 

    } 

 

} 
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Action Filter چیست؟ 

  گاهی نیاز اسات که اما ؛کن میبه کنترلر و اکشان مربوطه ه ایت را    ریکوئسات  ،همیشاهسارور  

 .  شودقبل یا بع  از اجرای اکشن مت ، ک ی اجرا 

فیلتر یک کالس اسات  . ه هساتن برای حل این مسالل یروش عال  کی، .NETموجود در    یلترهایف

 اجرا کنی . قبل یا بع  از اجرای یک اکشن مت   ک ی را ، وانی می  با آ  که

 میو و قابل    همیشاه های مابنویسای  و اکشان قابل اسات اد  مج دک های    ، وانی می  هابا فیلتر

 باشن . نگه اری

 :  لترهایانواع ف

• Authorization Filter:  جااری   ریکوئساااتکنا  کاه آیاا کااربر برای  این فیلتر  عیین می

 مجاز هست یا خیر.

• Resource Filter:    این فیلتر بالفاصاله بع  ازAuthorization Filter و برای   دشاواجرا می

Caching     و Performance  استبسیار کاربردی. 

• Action Filter:  شود.اجرا می مت   این فیلتر قبل و بع  از اکشن 

• Exception Filter:   لر شاا  قبل از  ،اکسااپشاان  م یریتاین فیلتر برای Response 

Body  شود.است اد  می 

• Result Filter: شود.اجرا می مت   این فیلتر قبل و بع  از نتیجه اکشن 

 . یو نوو  است اد  از آ  صوبت کن  Action Filterدر مورد خواهی   میفصل   نیدر ا

 Action Filterسازی  پیاده

 ا یااو    IActionFilter  اینترفیس  کااه   یکن  جااادیا  یکالسااا   یاابااا  ،Action Filter  جااادیا  یبرا

IAsyncActionFilter   از کالس   اینکه یا  وسازی  را لیادActionFilterAttribute  بری کن ارث. 

 نکته!!

چتنتد   IActionFilter،  IAsyncActionFilterایتنتتترفتیتس    ActionFilterAttributeکتالس   و 

 است.سازی کرده  اینترفیس دیگر را پیاده
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public abstract class ActionFilterAttribute : Attribute, 

IActionFilter,IFilterMetadata, IAsyncActionFilter, IResultFilter, 

IAsyncResultFilter, IOrderedFilter 

  IActionFilterیا     IAsyncActionFilter وانی  اینترفیس می،  Asyncو    Syncبرای نوشتن ک های

 . یکن سازیلیاد   را

  OnActionExekuting  مت هایبای  ک های خود را در  لس    ،سازی کنی را لیاد   IActionFilterاگر  

 بنویسی .  OnActionExecutedو  

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Filters 

{ 

    namespace ActionFilters.Filters 

    { 

        public class ActionFilterExample : IActionFilter 

        { 

            public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context) 

            { 

                // our code before action executes 

            } 

            public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context) 

            { 

                // our code after action executes 

            } 

        } 

    } 

 

} 

لایاااد   IAsyncActionFilterاگار   کانایاا را  را    ،سااااازی  خاود  کاا هااای  ماتاا بااایاا   لاس    در 

OnActionExociationAsync  . بنویسی 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.Filters 

{ 

    namespace ActionFilters.Filters 

    { 

        public class AsyncActionFilterExample : IAsyncActionFilter 
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        { 

public async Task 

OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext context, 

            ActionExecutionDelegate next) 

            { 

                // execute any code before the action executes 

                var result = await next(); 

                // execute any code after the action executes 

            } 

        } 

    } 

 

} 

 Action Filter سطح  

Action Filter  المث به طور  . وان  به سطوح مختل  اضافه شودیم لترهایف  ریمانن  سا  ،وین : 

 .شوداضافه می راکشن و کنترل  به صورت عمومی یا بهیا   

  AddControllers  متا آ  را در     یاباا  ، یاسااات ااد  کن  عمومیدر ساااطح    لتریاز ف   یخواه باگر  

 . یکن رجیستر

   services.AddControllers(config => 
            { 
                config.Filters.Add(new GlobalFilterExample()); 
            }); 
 

اسات اد    کنترلر  ای اکشان مت در ساطح   سیسارو  کیبه عنوا    ،را  Action Filter   یاما اگر بخواه 

 .رجیستر کنی   ConfigureServices مت   در سیسرو  کیبه عنوا   آ  را    یبا ؛ یکن

services.AddScoped<ActionFilterExample>(); 

services.AddScoped<ControllerFilterExample>(); 

 کنترلر   ای اکشن مت  یدر باال،  ServiceTypeبه عنوا   آ  را     یبا لتریاست اد  از ف  یبرا در لایا 

 . یقرار ده 

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.Filters.ActionFilters.Filters; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 
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    [ServiceFilter(typeof(ControllerFilterExample))] 

    [Route("api/[controller]")] 

    [ApiController] 

    public class TestController : ControllerBase 

    { 

        [HttpGet] 

        [ServiceFilter(typeof(ActionFilterExample))] 

        public IEnumerable<string> Get() 

        { 

            return new string[] { "example", "data" }; 

        } 

    } 

 

} 

 هاFilter  ترتیب اجرا شدن

 :  است  ریبه شرح ز  لترهایف یاجرا بی ر 

 

 . یده  رییرا  ل بی ر این ، ک  لایینبه    Orderبا افوود    ی وانیالبته م
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using CompanyEmployee.API.Infrastructure.Filters.ActionFilters.Filters; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

 

    [ServiceFilter(typeof(ControllerFilterExample))] 

    [Route("api/[controller]")] 

    [ApiController] 

    public class TestController : ControllerBase 

    { 

        [HttpGet] 

        [ServiceFilter(typeof(ActionFilterExample) , Order =1)] 

        public IEnumerable<string> Get() 

        { 

            return new string[] { "example", "data" }; 

        } 

    } 

 

} 

 مت  بنویسی .  اکشن یدر باال نیبه ا هیشب  یویچ  ای

[ServiceFilter(typeof(ActionFilterExample2) , Order =1)]        

[ServiceFilter(typeof(ActionFilterExample) , Order =2)] 

 

 Action Filterاعتبارسنجی با 

ت اکساپشان عمومی یچو  یک م یر  شا ن  خوانا ر  و   ر میو  try-catchب و    ،اکشان مت های ما

 .کرد  ربهینهرا   هااین اکشن وا  یمباز ه  اما   .کن که این موضو  را هن ل می  وجود دارد

از اکشان مت ها ج ا کنی  و با این کار ک های  میو و    ، وانی  ک های اعتبارسانجی را ه ما می

 باشی .  قابل نگه اری داشته

باه   کاه     بینیامی  ، کنیانگاا     CompaniesControllerدر    PUTو    POST  هاایاکشاااناگر 

  در هر دو  کرار ش   است.    Companyاعتبارسنجی  

        [HttpPost] 

public async Task<IActionResult> 

CreateCompanyAsync([FromBody]CompanyForCreationDto 

        company) 
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        { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForCreationDto object sent from client is 

null."); 

 

                return BadRequest("CompanyForCreationDto object is null"); 

            } 

 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

_logger.LogError("Invalid model state for the CompanyForCreationDto 

object"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

 

            var companyEntity = _mapper.Map<Company>(company); 

            _repository.Company.CreateCompany(companyEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            var companyToReturn = _mapper.Map<CompanyDto>(companyEntity); 

 

return CreatedAtRoute("CompanyById", new { id = companyToReturn.Id }, 

            companyToReturn); 

        } 

 

        [HttpPut("{id}")] 

public async Task<IActionResult> UpdateCompanyAsync(Guid id, [FromBody] 

CompanyForUpdateDto 

        company) 

        { 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogError("CompanyForUpdateDto object sent from client is 

null."); 

 

                return BadRequest("CompanyForUpdateDto object is null"); 

            } 

 



222 

 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

_logger.LogError("Invalid model state for the CompanyForUpdateDto 

object"); 

 

                return UnprocessableEntity(ModelState); 

            } 

 

var companyEntity = await _repository.Company.GetCompanyAsync(id, 

trackChanges: 

            true); 

 

            if (companyEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            _mapper.Map(company, companyEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

در  لس   . ببری Action Filterکالس    کی  بهمت ها ج ا و از این اکشانرا    هاک   این   ی وانیمخب  

 باا ناام کالس    کیاو ساااپس  ایجااد  ActionFiltersباا ناام     یاجا   فولا ر  کیا،  Infrastructureفولا ر  

ValidationFilterAttribute     نمایی اضافه  در آ. 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters 

{ 

       public class ValidationFilterAttribute : IActionFilter 

        { 

            private readonly ILoggerManager _logger; 

            public ValidationFilterAttribute(ILoggerManager logger) 

            { 

                _logger = logger; 
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            } 

 

public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context) 

{ } 

public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context) {   

} 

        } 

 

    } 

 

 .را  لییر دهی   OnActionExecuting وانی  مت  حاال می

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters; 

using System.Linq; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure. ActionFilters 

{ 

      public class ValidationFilterAttribute : IActionFilter 

        { 

            private readonly ILoggerManager _logger; 

            public ValidationFilterAttribute(ILoggerManager logger) 

            { 

                _logger = logger; 

            } 

 

          public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context) 
            { 

                var action = context.RouteData.Values["action"]; 

                var controller = context.RouteData.Values["controller"]; 

                var param = context.ActionArguments 

.SingleOrDefault(x => 

x.Value.ToString().Contains("Dto")).Value; 

 

                if (param == null) 

                { 

_logger.LogError($"Object sent from client is null. 

Controller: {controller}, action: {action} "); 
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context.Result = new BadRequestObjectResult($"Object is 

null. Controller:{ controller}, action: {action} "); 

 

return; 

                } 

 

                if (!context.ModelState.IsValid) 

                { 

_logger.LogError($"Invalid model state for the object. 

Controller: {controller}, action: {action} "); 

 

context.Result = new 

UnprocessableEntityObjectResult(context.ModelState); 

                } 

            }   
       

    public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context) { } 

        } 

 

    } 

 

 کنی .رجیستر    ConfigureServices ن اکشن فیلتر را در مت ای  سپس

 . اضافه کنی    Startupلایین را در کالسNamespace ابت ا  

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters; 

 بنویسی .  ConfigureServicesک  لایین را در مت   و بع  از آ ،

services.AddScoped<ValidationFilterAttribute>(); 

  سیرا به عنوا  سارو  اکشان فیلتر  نیحذف و ا  مت ها  اکشانرا از    اعتبارسانجیک   بای    ،در لایا 

 . است اد  کنی

 .اضافه کنی   CompaniesControllerلایین را در    Namespaceابت ا  

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters; 
 .نمایی سپس مت های لایین را ری کتور 

        [HttpPost] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 
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public async Task<IActionResult> 

CreateCompanyAsync([FromBody]CompanyForCreationDto 

        company) 

        { 

            var companyEntity = _mapper.Map<Company>(company); 

            _repository.Company.CreateCompany(companyEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            var companyToReturn = _mapper.Map<CompanyDto>(companyEntity); 

 

return CreatedAtRoute("CompanyById", new { id = companyToReturn.Id }, 

            companyToReturn); 

        } 

 

        [HttpPut("{id}")] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 

public async Task<IActionResult> UpdateCompanyAsync(Guid id, [FromBody] 

CompanyForUpdateDto 

        company) 

        { 

var companyEntity = await _repository.Company.GetCompanyAsync(id, 

trackChanges: 

            true); 

 

            if (companyEntity == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

 

            _mapper.Map(company, companyEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 
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 .عالی شد

   ان .خوانا ر ش   ر و  وی م  اریبس  (یاعتبارسنج  ک هایب و  ) مت هااکشن  نیاحاال  

 . یریگیرا م نتیجه موردنظرب رستی ، با م ل نامعتبر    POST ریکوئست  کیبه عنوا  مثال    اگر

https://localhost:5001/api/companies 

body: 

 { 

   "name": "Zahra", 

   "address":null 

 } 

 

Dependency Injection  درAction Filter 

می را بررسااای کنی ،  UpdateCompanyAsync  یا و  DeleteCompanyAsync  مت اکشاااناگر  

اطالعا ی از    ایآکه  کن چک می ساپس  و  یواکشا  دیتابیساز   Idرا با    Companyکه در آ     ینیب

 سمت دیتابیس بازگشت داد  ش   یا خیر؟

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in the   

database."); 

 

https://localhost:5001/api/companies
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              return NotFound(); 

            } 

 برخی   ا  ،داشاته باشای  Action Filterدر کالس    ی وانیاسات که ما م  یویچ  هما   ، که ک   نیا

 از آ  است اد  مج د کنن .   ننتواب هامت اکشن

 Dependencyبا است اد  از  ریپازیتوری را  بای   ،در نظر داشته باشی  که در این کالس   یالبته با 

Injection  یکن  قی ور . 

  ValidateCompanyExistsAttributeبا نام    گرید  کالس  کی   یموضو ، اجاز  ده   نیگ تن ا  باخب  

 . یکن  جادیا  ActionFiltersدر فول ر 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters; 

using System; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters 

{ 

    public class ValidateCompanyExistsAttribute : IAsyncActionFilter 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

 

public ValidateCompanyExistsAttribute(IRepositoryManager 

repository, 

        ILoggerManager logger) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

        } 

 

public async Task OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext 

context, ActionExecutionDelegate next) 

        { 

var trackChanges = 

context.HttpContext.Request.Method.Equals("PUT"); 

            var id = (Guid)context.ActionArguments["id"]; 
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var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(id, 

trackChanges); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 

                context.Result = new NotFoundResult(); 

            } 

            else 

            { 

                context.HttpContext.Items.Add("company", company); 

                await next(); 

            } 

        } 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

  asyncنساخه   بای لس   یکنیم  یواکشا  Asyncخود را به صاورت   Entity ،در این ک ما  •

 . ی وجه کن به آ   یکه بانکته وجود دارد  دو  در اینجا  .   یاست اد  کنرا   لتریفاکشن  

را با     trackChanges ی وانیم  باشا  PUTبرابر   ریکوئسات  اگر  ،اسات که  نیا نکته نیاول •

true  یکن  ی نظ . 

 ؛  یکنیم ر یذخ  HttpContextآ  را در  باشا  سیتابیدر د  Entityاگر   ،که  نیدوم ا نکته •

دیتاابیس  دو باار از     یخواه یو نم    یدار  اجیااحت  Entityباه  اکشااان متا هاا  در  ماا    چو 

 .کوئری بگیری 

 . یکن  رجیستر  Configurationدر مت     را  ActionFilter  نیا  بیایی   خب

services.AddScoped<ValidateCompanyExistsAttribute>(); 

 مت ها است.اکشن    نوبت  لییر حاال  

        [HttpDelete("{id}")] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidateCompanyExistsAttribute))] 
        public async Task<IActionResult> DeleteCompanyAsync(Guid id) 

        { 

var company = HttpContext.Items["company"] as Company; 
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            _repository.Company.DeleteCompany(company); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 

        [HttpPut("{id}")] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidateCompanyExistsAttribute))] 

public async Task<IActionResult> UpdateCompanyAsync(Guid id, [FromBody] 

CompanyForUpdateDto 

        company) 

        { 

var company = HttpContext.Items["company"] as Company; 

 

            _mapper.Map(company, companyEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 

            return NoContent(); 

        } 

 .ن ا ش    ربسیار  میو ی کرار ک های ب و  هامت اکشن بینی ،همانطور که می

  ست کنی .  Putو    Delete هایریکوئسترا با   هامت اکشن  نیا  Postmanدر    ی وانیم

)باه جو  باایا   کرار شاااود  ه   EmployeesController  ماام مراحلی کاه در بااال انجاام دادی  برای

 (.لتریف یاختالفات در اجرا یبرخ

 . یکار را انجام ده   نیا  چطور  ینیبب  بیایی 

یک کالس با نام   ActionFiltersدر فول ر   •

ValidateEmployeeForCompanyExistsAttribute  . ایجاد کنی 

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters; 

using System; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters 

{ 
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public class ValidateEmployeeForCompanyExistsAttribute : 

IAsyncActionFilter 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

 

public ValidateEmployeeForCompanyExistsAttribute(IRepositoryManager 

repository, ILoggerManager logger) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

        } 

 

public async Task OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext 

context, ActionExecutionDelegate next) 

        { 

            var method = context.HttpContext.Request.Method; 

var trackChanges = (method.Equals("PUT") || 

method.Equals("PATCH")) ? true : false; 

 

            var companyId = (Guid)context.ActionArguments["companyId"]; 

var company = await 

_repository.Company.GetCompanyAsync(companyId, false); 

 

            if (company == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't 

exist in the  database."); 

                context.Result = new NotFoundResult(); 

 

                return; 

            } 

 

            var id = (Guid)context.ActionArguments["id"]; 

var employee = await 

_repository.Employee.GetEmployeeAsync(companyId, id, 

            trackChanges); 

 

            if (employee == null) 

            { 

_logger.LogInfo($"Employee with id: {id} doesn't exist in 

the database."); 
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                context.Result = new NotFoundResult(); 

            } 

            else 

            { 

                context.HttpContext.Items.Add("employee", employee); 

                await next(); 

            } 

        } 

    } 

 

} 

 است.  Configurationمرحله دوم رجیستر کرد  این کالس در مت    •

services.AddScoped<ValidateEmployeeForCompanyExistsAttribute>(); 

 EmployeesController  را در  Patchو    PUT  ،Deleteاکشااان متا هاای  کا هاای  در لاایاا  باایا   

 لایین را اضافه کنی .  Namespaceاما قبل از انجام این  لییرات حتما   . لییر دهی 

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters; 
 : Patchو  PUT ،Deleteاکشن متدهای 

        [HttpDelete("{id}")] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidateEmployeeForCompanyExistsAttribute))] 

public async Task<IActionResult> DeleteEmployeeForCompanyAsync(Guid 

companyId, Guid id) 

        { 
            var employeeForCompany = HttpContext.Items["employee"] as Employee; 

            _repository.Employee.DeleteEmployee(employeeForCompany); 

 
            await _repository.SaveAsync(); 
 
            return NoContent(); 
        } 
 
 
        [HttpPut("{id}")] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidateEmployeeForCompanyExistsAttribute))] 

public async Task<IActionResult> UpdateEmployeeForCompanyAsync(Guid 
companyId, Guid id,[FromBody] EmployeeForUpdateDto employee) 

        { 
            var employeeEntity = HttpContext.Items["employee"] as Employee; 
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            _mapper.Map(employee, employeeEntity); 

 
            await _repository.SaveAsync(); 
 
            return NoContent(); 
        } 
 
 
        [HttpPatch("{id}")] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidateEmployeeForCompanyExistsAttribute))] 

public async Task<IActionResult> 

PartiallyUpdateEmployeeForCompanyAsync(Guid companyId, Guid id, [FromBody] 

JsonPatchDocument<EmployeeForUpdateDto> patchDoc) 

        { 
            if (patchDoc == null) 
            { 
                _logger.LogError("patchDoc object sent from client is null."); 
 
                return BadRequest("patchDoc object is null"); 
            } 
 
            var employeeEntity = HttpContext.Items["employee"] as Employee; 

var employeeToPatch = 

_mapper.Map<EmployeeForUpdateDto>(employeeEntity); 

 

            patchDoc.ApplyTo(employeeToPatch, ModelState); 

            TryValidateModel(employeeToPatch); 

 
            if (!ModelState.IsValid) 
            { 
                _logger.LogError("Invalid model state for the patch document"); 
 
                return UnprocessableEntity(ModelState); 
            } 
 
            _mapper.Map(employeeToPatch, employeeEntity); 

            await _repository.SaveAsync(); 

 
            return NoContent(); 

 } 
. ست کنی   Postman  یهاریکوئست وا  با  یرا م راتیی ل  نیا



 

 Paging, Filtering, Searching : نهمفصل 

 

 آنچه خواهید آموخت:

 Paging, Filtering, Searchingسازی آشنایی و پیاده  ➢
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Paging چیست؟ 

 Web وان   که می  وجود داردی یاما هنوز کارها  به لروه  اضاافه کردی  زیادی یهایژگیو ا حاال  

API    اعمال  ،کن . یکی از این کارها  بهترراPaging    بهAPI  .است 

Paging  قسمتی از نتیجه را از  فقط  ،یعنیAPI   . رکورد در دیتابیس  ها  و یلیم   ی صور کن  بگیری

به نظر    ی این اطالعات را به یکبار  واکشاای کنی .بخواهی  همه  ریکوئسااتو با یک    وجود دارد

 افتد؟شما چه اتفاقی می

مشاکالت لرفورمنسای و کن ی عالو  بر اسات و ناکارآم   اریروش بسا  کی واکشای  مام اطالعات

API  ،داشاته باشا .  شاودیکه در آ  اجرا م یساخت افوار  ای  اللیکیشانبر   ب ی  راتی أث   وان می  

 است بنابراین  ع اد نتای  ه  بای  مو ود شود.مو ود   ،کالینتهر   یمنابع حافظه همچنین  

از این لیام ها جلوگیری و    Pagingبیایی  با اعمال  ،  خب حاال که متوجه صاورت مسالله شا ی 

   . یبرگردان کالینترا به    یاز نتا ی ع اد مشخص   نها

 Pagingسازی  پیاده

   ماام   کاه   یانیبیم  ،را بررسااای کنیا   GetEmployeesForCompanyAsync  متا اکشاااناگر  

خواهی  ویژگی  در اینجا می.  شاودبرگردان   می به صاورت یکجا  ،شارکت  کیکارمن ا   اطالعات

Paging  شود ا از مشکالت لرفورمنسی جلوگیری    مت  اضافه کنی را به این اکشن. 

منطق اینکه   ایو   کن   لییر  Base Repository  ک هایکه قرار نیسااات     ی وجه داشاااته باشااا

 . نمایی  یسازاد یرا در کنترلر لخاصی     بیوینسی

بگیری  و    URLما  نها کاری که بای  انجام دهی  این اسات که  ع اد نتای  و شامار  صا وه را از  

 برگردانی .را  ع ادی نتای     ،متناسب با درخواست کالینت

https://localhost:5001/api/companies/companyId/employees?pa 
geNumber=3&pageSize=2 

دو کارمن  را   اطالعات ،سااومدر صاا وه  کن   ا اللیکیشاانکالینت درخواساات می ،باال  URLدر 

   .برگردان 

 نکته!!



235 

 

اطالعات   ، صتدا زده شتدپایین    ریکوئستتی که  در صتورت  یحت ، که میمحدود کن  طوریرا   APIباید  

 همه کارمندان برگردانده نشود. 

https://localhost:5001/api/companies/companyId/employees 

 

 .شودانجام   بای کار چن   ،قبل از هر گونه  لییر در اکشن مت 

 کوئری  یاز پارامترهاباید   ،برای درخواستتت شتتماره صتتفحه و تعداد کارمندان •

 .نماییداستفاده  [FromQuery]از پس در اکشن متد   ؛کنیم  استفاده

نتگتهتداری   • یتک  ،  Entity  Employee  یپتارامتتترهتابترای  کتالس بته 

EmployeeParameters نیاز داریم. 

 است.  Entitiesدر لروه     RequestFeaturesفول ر به نام    کی  لس اولین گام ایجاد

 اضافه نمایی .  RequestParametersدرو  این فول ر یک کالس با نام 

namespace Entities.RequestFeatures 

{ 

    public abstract class RequestParameters 

    { 

        const int maxPageSize = 50; 

        public int PageNumber { get; set; } = 1; 

        private int _pageSize = 10; 

        public int PageSize 

        { 

            get 

            { 

                return _pageSize; 
            } 

            set 

            { 

                _pageSize = (value > maxPageSize) ? maxPageSize : value; 

            } 

        } 

    } 

https://localhost:5001/api/companies/companyId/employees
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    public class EmployeeParameters : RequestParameters 

    { 

    } 

 

} 

 بررسی کد:

مشاترک   هایلرالر یاسات که شاامل    Abstract یک کالس  RequestFeatures کالس •

 . باش می  هاEntity   مام

.  داردیرا در خود نگاه م  Entity  خااا  یلاارامترهاا  ،ه   EmployeeParametersکالس   •

 اضافه خواه  ش .  کاردر طول البته اال  لارامتری ن ارد و این لارامترها 

  را  API  داری  کاه  maxPageSizeباه ناام     Constantیاک RequestFeaturesدر کالس   •

 کن .میرکورد اطالعات   50ح اکثر    مو ود به نمای 

  کالینتاگر  وساط که    یدار  PageSizeو   PageNumberبه نام   public  لرالر یما دو   •

 خواه  ش .   ی نظ 10 و 1به  ر یب بر روی  نش   باش ،  ی نظ

کااالس    usingو     یااباارگاارد  EmployeesController  بااه   یاا ااواناایماا  حاااال  •

EmployeeParameters    اضافه کنیرا . 

using Entities.RequestFeatures; 

 ، همانن  ک  لایین لس.  یکن سااازیلیاد را   ریپازیتوریمنطق   بای  ،اتریی ل  اینلس از  •

در    GetEmployeesAsync  ماتاا  کاالس    IEmployeeRepository  ایاناتارفایاسرا  و 

EmployeeRepository    کنی .اصالح 

 : IEmployeeRepositoryکدهای 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading.Tasks; 

using Entities.RequestFeatures; 

 

namespace Contracts.IServices 
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{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid companyId, bool 

trackChanges); 

Task<Employee> GetEmployeeAsync(Guid companyId, Guid id, bool 

trackChanges); 

Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid companyId, 

EmployeeParameters employeeParameters, bool trackChanges); 

        void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee employee); 

        void DeleteEmployee(Employee employee); 

    } 

} 

 : EmployeeRepository کدهای

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Entities.RequestFeatures; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

 { 

 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) : base(companyEmployeeDbContext) 

      {  

      } 

public async Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync (Guid 

companyId, bool trackChanges) => 

            await FindAll(trackChanges) 

             .OrderBy(c => c.Name) 
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             .ToListAsync(); 

 

public async Task<Employee> GetEmployeeAsync (Guid companyId, Guid 

id, bool trackChanges) => 

await FindByCondition(e => e.CompanyId.Equals(companyId) && 

e.Id.Equals(id), trackChanges).SingleOrDefaultAsync(); 

 

 

public async Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid 

companyId, EmployeeParameters employeeParameters, bool 

trackChanges) => 

  await FindByCondition(e => e.CompanyId.Equals(companyId),    

trackChanges) 

  .OrderBy(e => e.Name) 

.Skip((employeeParameters.PageNumber - 1) * 

employeeParameters.PageSize) 

  .Take(employeeParameters.PageSize) 

  .ToListAsync(); 

 

public void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee 

employee) 

        { 

            employee.CompanyId = companyId; 

            Create(employee); 

        } 

 

        public void DeleteEmployee(Employee employee) 

        { 

            Delete(employee); 

        } 

 

                

    } 

 

} 

 را  لییر دهی .   GetEmployeesForCompanyAsync  مت اکشن   خب حاال بای  ب نه •

  [HttpGet(Name = "GetEmployeeForCompany")] 

public async Task<IActionResult> GetEmployeesForCompanyAsync(Guid 

companyId,   [FromQuery] EmployeeParameters employeeParameters) 
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     { 
       var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(companyId,   

trackChanges: false); 
 
            if (company == null) 
            { 
                _logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist 

in the database."); 
 
                return NotFound(); 
            } 
 

var employeesFromDb = await 

_repository.Employee.GetEmployeesAsync(companyId, 

            employeeParameters, trackChanges: false); 

 
            var employeesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<EmployeeDto>>(employeesFromDb); 

 
            return Ok(employeesDto); 

        } 

 بیشتری اضافه کنی .کارمن ا     حتما،  API ست این قبل  

https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870/employees?pageNumber=1&pageSize=3 

 



240 

 

را درخواسات کردی  و نتیجه باال بازگشات داد   کارمن   3  ،بینی  در صا وه اولهمانطور که می

 ش .

 . یهست  حیصو  ریدر مسلس    یب ست آورد  ا ه  است که شما  یویهما  چ  نیاگر ا

 . یکن  یبررس  ه   دیتابیسرا در  جهینتبیایی   

 

 Paging ارتقای

   List یاک  یباه جاا  بخواهیا  ممکن اساااتاماا   ؛گردانا ی باه کالینات برمی   Listفقط یاک  ، اا اینجاا

  .به کالینت برگردانی  PagedList  کی ،ساد 

PagedList  از کالس  که،  کالسای اساتList   منطق  وانی  می  ماو  کن بری میارثSkip/Take  

 داشته باشی .در آ    ،ه را  

 . یکن  جادیا  MetaData  با نامکالس    کی  Entities/RequestFeaturesمسیر در بیایی     نیبنابرا

namespace Entities.RequestFeatures 

{ 

    public class MetaData 

    { 

        public int CurrentPage { get; set; } 

        public int TotalPages { get; set; } 

        public int PageSize { get; set; } 

        public int TotalCount { get; set; } 

        public bool HasPrevious => CurrentPage > 1; 

        public bool HasNext => CurrentPage < TotalPages; 
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    } 

 

} 

  .یکن  اضافهرا    PagedListکالس  ،در همین فول رحاال  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

 

namespace Entities.RequestFeatures 

{ 

    public class PagedList<T> : List<T> 

    { 

        public MetaData MetaData { get; set; } 

public PagedList(List<T> items, int count, int pageNumber, int 

pageSize) 

        { 

            MetaData = new MetaData 

            { 

                TotalCount = count, 

                PageSize = pageSize, 

                CurrentPage = pageNumber, 

                TotalPages = (int)Math.Ceiling(count / (double)pageSize) 

            }; 

 

            AddRange(items); 

        } 

 

        public static PagedList<T> ToPagedList(IEnumerable<T> source, int 

pageNumber, int pageSize) 

        { 

            var count = source.Count(); 

 

            var items = source 

            .Skip((pageNumber - 1) * pageSize) 

            .Take(pageSize).ToList(); 

 

            return new PagedList<T>(items, count, pageNumber, pageSize); 

        } 

    } 

 

} 
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 بررسی کد:

 . یکرد  اضافه  ToPagedList  دررا    Skip/Takeمنطق   ینیبیهمانطور که م •

  برای   اا  ،لر کردی  Constructorباا مقاادیر ورودی    ،را ه  MetaDataکالس    هاایلرالر ی •

Metadata  است اد  شود.ی ریسپانس 

  ،باشاا  1بورگتر از   CurrentPage  بینی  که، اگرمینگا  کنی    MetaData کالساگر به  •

کوچکتر از  ع اد کل    CurrentPage در صااور ی کهو    trueبرابر    HasPrevious لرالر ی

 خواه  ش .مواسبه   HasNext لرالر ی ،باش  ص وات

و  آی  ب ساات می  Page Size  ع د به هاآیت  ع اد    یبا  قساا  ،ه   TotalPagesلرالر ی  •

 .خواه  ش گرد  این ع د به ع د بورگتر سپس 

  ریی له   را    EmployeesControllerو    EmployeeRepository  بیا ر   نیبه هم   ییاایاب  خب حاال

 . یده 

 : IEmployeeRepositoryکدهای 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Threading.Tasks; 

using Entities.RequestFeatures; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IEmployeeRepository 

    { 

Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid companyId, bool 

trackChanges); 

Task<Employee> GetEmployeeAsync(Guid companyId, Guid id, bool 

trackChanges); 

Task<PagedList<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid companyId, 

EmployeeParameters employeeParameters, bool trackChanges); 

        void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, Employee employee); 

        void DeleteEmployee(Employee employee); 

    } 
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} 

 : EmployeeRepository کدهای

using Contracts.IServices; 

using Entities; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Entities.RequestFeatures; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Repository.Repositories 

{ 

public class EmployeeRepository : RepositoryBase<Employee>, 

IEmployeeRepository 

 { 

 

public EmployeeRepository(CompanyEmployeeDbContext 

companyEmployeeDbContext) : base(companyEmployeeDbContext) 

      {  

      } 

public async Task<IEnumerable<Employee>> GetEmployeesAsync (Guid 

companyId, bool trackChanges) => 

            await FindAll(trackChanges) 

             .OrderBy(c => c.Name) 

             .ToListAsync(); 

 

public async Task<Employee> GetEmployeeAsync (Guid companyId, Guid 

id, bool trackChanges) => 

await FindByCondition(e => e.CompanyId.Equals(companyId) && 

e.Id.Equals(id), trackChanges).SingleOrDefaultAsync(); 

 

 

    public async Task<PagedList<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid 

companyId,EmployeeParameters employeeParameters, bool 

trackChanges) 

        { 
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     var employees = await FindByCondition(e =>  

e.CompanyId.Equals(companyId), 

            trackChanges) 

            .OrderBy(e => e.Name) 

            .ToListAsync(); 

 

            return PagedList<Employee> 

            .ToPagedList(employees, employeeParameters.PageNumber, 

            employeeParameters.PageSize); 
    } 

 

public void CreateEmployeeForCompany(Guid companyId, 

Employee    employee) 

        { 

            employee.CompanyId = companyId; 

            Create(employee); 

        } 

 

        public void DeleteEmployee(Employee employee) 

        { 

            Delete(employee); 

        } 

 

                

    } 

 

} 

 را  لییر دهی .   GetEmployeesForCompanyAsync  مت خب حاال بای  ب نه اکشن 

 لایین را در کنترلر اضافه کنی .   Namespaceابت ا  

using Newtonsoft.Json; 

 سپس ب نه اکشن مت  را  لییر دهی .

[HttpGet(Name = "GetEmployeeForCompany")] 

 

public async Task<IActionResult> GetEmployeesForCompanyAsync(Guid 

companyId,   [FromQuery] EmployeeParameters employeeParameters) 

     { 
       var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(companyId,   

trackChanges: false); 
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            if (company == null) 
            { 
                _logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist 

in the database."); 
 
                return NotFound(); 
            } 
 

var employeesFromDb = await 

_repository.Employee.GetEmployeesAsync(companyId, 

            employeeParameters, trackChanges: false); 

 

            Response.Headers.Add("X-Pagination", 

            JsonConvert.SerializeObject(employeesFromDb.MetaData)); 

 
            var employeesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<EmployeeDto>>(employeesFromDb); 

 
            return Ok(employeesDto); 

        } 

ی که باال ر انجام  ریکوئساتبینی  که نتیجه با  می ،لایین را دوبار  ارساال کنی  ریکوئساتحال اگر  

 یکی است.دادی   

https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870/employees?pageNumber=1&pageSize=3 
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-X ه ر ریساااپانسدر    ی یاطالعات م  حاال، با قبلی در این اسااات که ریکوئسااات  اوت این  

Pagination  یدار . 

 

   ی وانیمماا    وجود دارنا .  X-Paginationدر    Metadata  هاایلرالر ی   ماام   یانیبیهماانطور کاه م

 کنی .است اد    یو بع  یبه ص وه قبل  لینک  جادیا  یبرااطالعات    نیاز ا

Filtering چیست؟ 

Filtering  وانی   می و ما کن واکشای می هابرخی معیار به  نتای  را با  وجه ،مکانیویمی اسات که 

  ر برسی .به اطالعات دقیق

 ی گرید  ویهر چ  ایا، رن  عا دی، موا ود   ااریخ و  نو  لرالر یباا  وجاه باه     وا فیلترهاا را می

شااا       ی عر  یلاز    یهانهیمو ود به مجموعه گو  شاااهیهم  ،لتریف  یهنگام اجرادر    .نوشااات

 . یکن   ی نظ  ها راآ  خود  ریکوئستدر    ی وان یکه م  یهست

Filtering  سمت    درFrontend    به صورتDropdown    ،Radio Button  ای  Checkbox   سازیلیاد  

 : به عنوان مثال .کن یمو ود م  ییهانهیشما را به گو  یسازاد ینو  ل  نیا  شود.یم

مورد نظر    یهاالیاکرد  ا ومب  لتری. هنگاام ف یاریدر نظر بگرا    لیافروش ا ومب  تیاوب ساااا کیا 

 :   یرا انتخاب کن های لایینگوینه  ی وانیم ،خود

 Dropdown  ماشین در یک لیست   ولی کنن  •

 Dropdown لیست  م ل ماشین در یک •

 .برای مشخش کرد  اینکه ماشین ج ی  است یا خیر  Radio Buttonیک   •

 TextBoxقیمت خودرو در یک   •

 و.. •

 .است  نیبه ا  هیشب  یویچ وان  می  ،برای این وب سایت  ریکوئستبنابراین  
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https://bestcarswebsite.com/sale?manufacturer=ford&model=expedition& 
state=used&city=washington&price_from=30000&price_to=50000 

 .یا شای  ه  شبیه لایین باش 

https://bestcarswebsite.com/sale/filter?data[manufacturer]=ford&[mod 
el]=expedition&[state]=used&[city]=washington&[price_from]=30000&[pr 
ice_to]=50000 

 سازی کنی .آ  را لیاد    ییایب  را دانستی   Filtering حاال که م هوم

  ASP.NET Coreدر  Filteringسازی  پیاده

را    Filtering وانی  عمل می  وجود دارد که بر روی آ   Age  لرالر ی به نام  ،Employeeدر کالس 

 : به طور مثال .لیاد  کنی 

 .سال 29 ا  26 نیکارمن ا  ب 

https://localhost:5001/api/companies/companyId/employees?minAge=26&maxAge=2

9 

 . یدار را  Filtering  یالزم برا  یهارساختیز لس ؛ یکرد یسازاد یرا در کنترلر ل  Paging قبالً

اضاافه کردی  لس   Paging ریکوئساتلارامترهایی را برای    ،EmployeeParametersکالس  ما در

 .ه  انجام دهی  Filteringبای  همین کالس را برای عمل 

    public class EmployeeParameters : RequestParameters 

    { 

        public uint MinAge { get; set; } 

        public uint MaxAge { get; set; } = int.MaxValue; 

        public bool ValidAgeRange => MaxAge > MinAge; 

    } 

 :  کدبررسی  

ع د ساال    ا  اضاافه کردی   MaxAgeو    MinAgeهای  با نام  uint لرالر یدو  در این کالس  •

 .من ی وارد نشود

 های مق ار لرالر ی ساتین نیازیلس  ،اسات  ع د صا ر  uintفرض  یآنجا که مق ار ل  از •

   . یکن   ی عرص ر آ  را 
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  نیا  ، بررسای ه فداری  که   ValidAgeRange با نام  ،سااد   یسانجاعتبار  کی  در اینجا •

اطال    کالینتبه    بای  ،نباشا   اینطوراسات. اگر   MinAgeاز    شاتریب  MaxAge  ایآ اسات که

 است.اشتبا    مقادیرشکه   یده 

مت    کشانای برای بررسای اعتبارسانج  کبیایی  ی   یخود را آماد  کرد  یلارامترهاکه ب حاال خ

GetEmployeesForCompanyAsync  یکن  اضافه . 

  [HttpGet(Name = "GetEmployeeForCompany")] 

public async Task<IActionResult> GetEmployeesForCompanyAsync(Guid 

companyId,   [FromQuery] EmployeeParameters employeeParameters) 

     { 
       var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(companyId,   

trackChanges: false); 
 

         if (!employeeParameters.ValidAgeRange) 

              return BadRequest("Max age can't be less than min age."); 

 

 if (company == null) 
            { 
                _logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist 

in the database."); 
 
                return NotFound(); 
            } 
 

var employeesFromDb = await 

_repository.Employee.GetEmployeesAsync(companyId, 

            employeeParameters, trackChanges: false); 

 

            Response.Headers.Add("X-Pagination", 

            JsonConvert.SerializeObject(employeesFromDb.MetaData)); 

 
            var employeesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<EmployeeDto>>(employeesFromDb); 

 
            return Ok(employeesDto); 

        } 

نتیجه را با  و  انجام دادی     یاعتبارساانج ، فقطی داضااافه نکر یادیز ویچ  ینیبیهمانطور که م

   کالینت برگردان ی .به    BadRequestیک لیام 
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  EmployeeRepositoryکالس    GetEmployeesAsyncحااال باایا  یاک  لییر کوچاک در متا   

 را ب ست آوری .  MinAgeو    MaxAge نیکارمن ا  با سن ب   مام ا   ،انجام دهی 

    public async Task<PagedList<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid 

companyId,EmployeeParameters employeeParameters, bool trackChanges) 

        { 
var employees = await FindByCondition(e =>  

e.CompanyId.Equals(companyId) && (e.Age >= employeeParameters.MinAge 

&& e.Age <= employeeParameters.MaxAge), 

            trackChanges) 

            .OrderBy(e => e.Name) 

            .ToListAsync(); 

 

            return PagedList<Employee> 

            .ToPagedList(employees, employeeParameters.PageNumber, 

            employeeParameters.PageSize); 
} 

 Filteringارسال و تست 

 . یارسال کن  MinAgeلارامتر   کیرا با   ریکوئست نیاول   ییایب

https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870/employees?minAge=32 

 

 .  یارسال کن  MaxAgeلارامتر   با    ییایبحاال  
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https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870/employees?maxAge=26 

 

 

 حاال  رکیب هر دو لارامتر را است اد  کنی .

https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870/employees?minAge=26&maxAge=35 

 

 . ی ست کن  Pagingرا با   Filtering  ی وانیم  لایا  و در
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https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870/employees?pageNumber=1&pageSize=&3minAge=26&maxAge=35 

 

 .عالی شد

 .سازی کنی را لیاد   Searching   ی وانیم. حاال  ش  مام    Filtering یسازاد یل

Searching چیست؟ 

  API وان  یاسات که م  ییهایژگیاز و  یکیجساتجو   .وجود دارد  یتیهر وب ساا  در باًی قرجساتجو 

   اللیکیشن دارد.بسته به مشخصات  آ ،  یدشوار  وا یو م  ؛خراب کن   ای درسترا  

اما اگر وارد   ؛ هر چیوی را لی ا کنی  بتوانی   ، آشانا هساتی  شدر وب ساایتی که با سااختارشاای   

را باایا   وجود دارد و چاه چیوی  نیا  کاه چاه مطاالبی  دامطملناا نمی  یاک ساااایات بورگ شاااویا 

 اینجاست که نیاز به جستجو داری .  .کنی  جستجو

اما  ، یک کارمن  داشاته باشای   اطالعات  خواهی  یک جساتجو سااد  برای یافتندر این لروه  می

 ب انی .  Searchingبیایی  کمی در مورد  ،سازیقبل از لیاد 

در وب    یویهر چ  یجساااتجو  یبراکاه از آ      یدار  یورود  کیامعموالً    Searchingدر   •

مسالول    APIو    یکنیارساال م  APIرا به   عبار ی شاما  نیبنابرا .شاودمیاسات اد    تیساا



252 

 

به طور    اسات که با آ  مطابقت داشاته باشا .  یاجهینت افتنی  یبرا  عبارتاسات اد  از آ   

 مثال:

و  مام  کنی  م ل ا ومبیل را  ایپ می ،جسااتجواز قساامت  ما ، لیا ومب تیدر وب سااا

 شود.نتای  مربوط به آ  ا ومبیل به ما بازگشت داد  می

ب و   عبارت را  کاربر طوری انجام دهی  که اگر  را   Searchingساااازی  لیاد    ی وانیما م •

عبارت را در    و اگر  .شااود   مام نتای  مربوط به عبارت برگردان  ،جسااتجو کرد کو یشاان

 دقیقا نتای  با عبارت مطابقت داشته باش .بای    ،کو یشن نوشت

. اسات اد  از   یاسات اد  کن  Filteringاز    ی وانیما نم  ،که  ساتین نیا یاسات اد  از جساتجو به معنا

Filtering   موضاو    نیا  نویسایهنگام ک    یبا  نیاسات بنابرا  یکامالً منطق ،در کنار ه و جساتجو

 . یریرا در نظر بگ

 کمی ک  بونی .  ییایب  است یکاف ی لور

 سازی جستجو در اپلیکیشنپیاده

 ساااازی لیااد   لس  ،اضاااافاه کردی   Filteringو   Pagingمورد نیااز برای    رسااااخاتیزچو  قبال  

Searching   بای  انجام دهی  این اساات که این زیر   نها کاری که .  نیساات    یچیوجه ل  چیبه ه

 .ساخت را کمی گسترش دهی 

 .است لایین  APIبه   هیشب   یبه آ  برس   یخواه یم  چیوی که

https://localhost:5001/api/companies/companyId/employees?se 
archTerm=Zahra  

. در نظر داشاته  اسات را برگردانی   Zahraخواهی   مام کساانی که نامشاا   در این جساتجو می

 کار کن .  Filteringو    Pagingباشی  که این جستجو بای  همرا  با  

کالس  در  جساااتجو  لااارامتر  یااک  کرد   اضااااافااه  دهی   انجااام  بااایاا   کااه  کاااری  اولین 

EmployeeParameters  .است 

    public class EmployeeParameters : RequestParameters 

    { 

        public uint MinAge { get; set; } 
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        public uint MaxAge { get; set; } = int.MaxValue; 

        public bool ValidAgeRange => MaxAge > MinAge; 

public string SearchTerm { get; set; } 

 } 

 .یسادگ نیبه هم

 .را بنویسی   ”searchTerm=”nameکوئری     ی وانیم  حاال 

فول ری با    Repositoryلروه    درلس   .داشاته باشای مت ی بای    ،برای انجام جساتجوخب حاال 

 را در آ  اضافه کنی .  RepositoryEmployeeExtensionsایجاد و سپس کالس    Extensionsنام  

using Entities.Models; 

using System.Linq; 

 

namespace Repository.Extensions 

{ 

    public static class RepositoryEmployeeExtensions 

    { 

        public static IQueryable<Employee> FilterEmployees(this          

IQueryable<Employee>  employees, uint minAge, uint maxAge) => 

        employees.Where(e => (e.Age >= minAge && e.Age <= maxAge)); 

 

        public static IQueryable<Employee> Search(this 

IQueryable<Employee> employees, string searchTerm) 

        { 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(searchTerm)) 

                return employees; 

 

            var lowerCaseTerm = searchTerm.Trim().ToLower(); 

 

return employees.Where(e => 

e.Name.ToLower().Contains(lowerCaseTerm)); 

        } 

    } 

 

} 

  .نوشاتی اکساتنشان مت ی   بود  EmployeeRepositoryدر هایی که برای آل یت کوئری ا اینجا   

باه    Namespace  اساااات کاه  نیا   یانجاام ده    یابااحااال  نهاا کااری کاه   کالس لاایین را 

EmployeeRepository    و سپس مت  اضافهGetEmployeesAsync . را اصالح کنی 
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using Repository.Extensions; 

 : GetEmployeesAsyncمتد 

public async Task<PagedList<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid 

companyId,EmployeeParameters employeeParameters, bool trackChanges) 

 { 
var employees = await FindByCondition(e =>  

e.CompanyId.Equals(companyId),  

            trackChanges) 

.FilterEmployees(employeeParameters.MinAge, employeeParameters.MaxAge) 

            .Search(employeeParameters.SearchTerm) 

            .OrderBy(e => e.Name) 

            .ToListAsync(); 

 

            return PagedList<Employee> 

            .ToPagedList(employees, employeeParameters.PageNumber, 

            employeeParameters.PageSize); 
     } 

 Searching  سازیپیادهتست 

 . یجستجو ارسال کن  یبرارا    Zahra مق اربا   ریکوئست نیاول   ییایب

https://localhost:5001/api/Companies/C9D4C053-49B6-410C-BC78-

2D54A9991870/employees?searchTerm=Zahra&minAge=26&maxAge=35 

 

 



 Data Shaping  و    Sorting : دهم فصل 

 

 آنچه خواهید آموخت:

 Data Shapingو   Sortingسازی آشنایی و پیاده  ➢

  



256 

 

Sorting چیست؟ 

هر در اسااات کاه معموالً  یسااام یمکاان  Sorting  .گوینا می  Sortingرا  نماای  اطالعاات   ر یاب

API  ،یهات یمورد الگوردراین فصاال   درالبته   .ردک یسااازاد یلآ  را     یبا Sorting   صااوبت

 . یلردازمیسازی  لیادبه نوو    فقطو    یکننمی

به طور   خواهی .به شااکلی باشاا  که ما می ،نتای  ر یب نمای    که  این اساات  Sortingه ف 

 : مثال

مر ب  یصاعود با اسات اد  از نام و ساپس سان به صاورت بیکارمن ا  را به  ر  نام   یخواه یم

 .ی کن

 .باش   نیبه ا هیشب  یویچ   یما با  ریکوئست ،کار  نیانجام ا  یبرا

https://localhost:5001/api/companies/companyId/employees?or 
derBy=name,age desc 

API  باای    بااال ریکوئساااترا طبق آ  مر اب کنا . در    یو نتاا ردی ماام لاارامترهاا را در نظر بگ   یاباا

بر    بای  نتای  راوجود داشته باشن  مشابه با نام    یاگر کارمن ان ساپس، نام مر ب براسااسنتای  را  

   . کن  سن مر ب  لرالر یاساس 

  ASP.NET Coreدر  Sorting  سازیپیاده

 EFو ادغام خوب با    LINQ  یریانعطاف لذ  لیدلبه   ASP.NET Coreدر   Sortingسااازی لیاد 

Core ،ستین کار سختی. 

در  ابت ا    ،که  اکنو  انجام دادی  هاییویژگی  ریمانن  ساااابای  ه  ،ساااازی این قابلیتبرای لیاد 

 .اضافه کنی   OrderByیک لرالر ی با نام    RequestParametersکالس 

    public abstract class RequestParameters 

    { 

        const int maxPageSize = 50; 

        public int PageNumber { get; set; } = 1; 

        private int _pageSize = 10; 

        public int PageSize 

        { 

            get 
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            { 

                return _pageSize; 
            } 

            set 

            { 

                _pageSize = (value > maxPageSize) ? maxPageSize : value; 

            } 

        } 

 

public string OrderBy { get; set; } 

} 

  نشا   باشا . مشاخش  ریکوئساتاگر در  ی، حت یخود را بر اسااس نام مر ب کن   ینتا   یخواه یم

حتی ناامی ه  در صاااور ی کاه     اا   یده   رییرا  ل  EmployeeParametersکالس  بیااییا     لس

 باش .فعال    Employee یفرض برا  یل یشرط مر ب ساز ،مشخش نش   بود

    public class EmployeeParameters : RequestParameters 

    { 

public EmployeeParameters() 
        { 
            OrderBy = "name"; 
        } 

        public uint MinAge { get; set; } 

        public uint MaxAge { get; set; } = int.MaxValue; 

        public bool ValidAgeRange => MaxAge > MinAge; 

public string SearchTerm { get; set; } 

    } 

 .را لیاد  کنی   Sorting س یمکان  بای  ،در مرحله بع 

 لکی    نیااز باه  ،یدر کوئر  دایناامیاک  OrderByبرای اضاااافاه کرد   کاه     یا وجاه داشاااتاه بااشااا

System.Linq.Dynamic.Core   آ  را در لروه     داری  لسRepository    کنی نصب. 

Install-Package System.Linq.Dynamic.Core -Version 1.2.7 -ProjectName 
Repository 
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 . یاضافه کن  RepositoryEmployeeExtensionsکالس لایین را در    Namespace  حاال

 . بنویسی   RepositoryEmployeeExtensions  کالس را در    Sortاکستنشن مت     خب بیایی 

using Entities.Models; 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Reflection; 

using System.Text; 

using System.Linq.Dynamic.Core; 

 

namespace Repository.Extensions 

{ 

    public static class RepositoryEmployeeExtensions 

    { 

        public static IQueryable<Employee> FilterEmployees(this          

IQueryable<Employee>  employees, uint minAge, uint maxAge) => 

        employees.Where(e => (e.Age >= minAge && e.Age <= maxAge)); 

 

        public static IQueryable<Employee> Search(this 

IQueryable<Employee> employees, string searchTerm) 

        { 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(searchTerm)) 

                return employees; 

 

            var lowerCaseTerm = searchTerm.Trim().ToLower(); 

 

return employees.Where(e => 

e.Name.ToLower().Contains(lowerCaseTerm)); 

        } 

 

public static IQueryable<Employee> Sort(this IQueryable<Employee> 

employees, string  orderByQueryString) 
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        { 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(orderByQueryString)) 

                return employees.OrderBy(e => e.Name); 

 

            var orderParams = orderByQueryString.Trim().Split(','); 

var propertyInfos = 

typeof(Employee).GetProperties(BindingFlags.Public | 

            BindingFlags.Instance); 

 

            var orderQueryBuilder = new StringBuilder(); 

 

             foreach (var param in orderParams) 

            { 

                if (string.IsNullOrWhiteSpace(param)) 

                    continue; 

 

                var propertyFromQueryName = param.Split(" ")[0]; 

var objectProperty = propertyInfos.FirstOrDefault(pi => 

 

pi.Name.Equals(propertyFromQueryName, 

StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)); 

 

                if (objectProperty == null) 

                    continue; 

 

var direction = param.EndsWith(" desc") ? "descending" : 

"ascending"; 

                

orderQueryBuilder.Append($"{objectProperty.Name.ToString(

)} {direction}, "); 

            } 

 

var orderQuery = orderQueryBuilder.ToString().TrimEnd(',', ' 

'); 

 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(orderQuery)) 

                return employees.OrderBy(e => e.Name); 

 

            return employees.OrderBy(orderQuery); 

        } 
    } 

 

} 
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   ینیبببررسااای کنی   اا  قا م باه قا م آ  را     یابگاذارلس    دها انجاام میاین متا  خیلی کاارهاا را  

 . یاانجام داد  یچه کار قاًیدق

 :  بررسی کد

  ریکوئساااتی برا یگریو د کاارمنا ا   ساااتیل یبرا یکی ،گیردآرگوماا  میدو متا   نیا •

Ordering  .است   

  ایا  null  این آرگوماا   اگر  . یشااارو  کن  orderByQueryString  باا چاک کرد  آرگوماا  •

 گردانی .میکنی  و برمجموعه را مر ب میباش ، ما فقط    یخال

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(orderByQueryString)) 

                return employees.OrderBy(e => e.Name); 

را ب سات   فیل های موردنظر ا   کرد   splitرا  orderByQueryString  ،در غیر این صاورت •

 . یآور

var propertyFromQueryName = param.Split(" ")[0]; 

از    را ب سااات آوریااا   Employeeکاااالس    هاااایلرالر ااایاز    یساااتیل  بااارای اینکاااه •

Reflection   افاتیدر  لا یکاه ف  مطمالن شا  اوا   با ایان لیسات مای.  است اد  کردی  

 .داشته باش وجود    Employeeدر کالس حتما ،  Query Stringش   از

var propertyInfos = typeof(Employee).GetProperties(BindingFlags.Public | 

            BindingFlags.Instance); 

کنی   اا ببینی  موتوای   اک  اک لاارامترهاا را بررسااای می Foreachحااال در یاک حلقاه   •

 هست یا خیر.  ها حاوی لرالر یآ 

if (string.IsNullOrWhiteSpace(param)) 

     continue; 

 

var propertyFromQueryName = param.Split(" ")[0]; 

var objectProperty = propertyInfos.FirstOrDefault(pi => 

 

pi.Name.Equals(propertyFromQueryName, 

StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)); 

 .شوی می خیالبیمرحله رفتن به لارامتر بع ی را   ، ینکرد   ایل لرالر یاگر   •

if (objectProperty == null) 

   continue; 
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سپس برای  صمی  گیری در مورد مر ب و     یگردانی، آ  را برم یکن   ایرا ل  لرالر یاگر   •

  هست یا خیر.  "desc "لارامتر   ،رشته یانتهادر  که   یکنیم چک ،سازی

var direction = param.EndsWith(" desc") ? "descending" : "ascending"; 

                orderQueryBuilder.Append($"{objectProperty.Name.ToString()} 

{direction}, "); 

 . یکنیاست اد  م StringBuilder ازکوئری  ساخت    یبرا •

orderQueryBuilder.Append($"{objectProperty.Name.ToString()} 
{direction}, "); 

را حذف و  ی اضاف  کاماهای   بای   ،بررسی کردی   Foreachبا    را  ها لرالر ی   ی که همه  حاال  •

 .یا خیر  هست  یو یواقعاً چ  ریکوئست در  ایآ   ینیبب

            var orderQuery = orderQueryBuilder.ToString().TrimEnd(',', ' '); 

 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(orderQuery)) 

                return employees.OrderBy(e => e.Name); 

 .کوئری خود را مر ب کنی    ی وانیمدر لایا    •

return employees.OrderBy(orderQuery); 

 Name ascending, DateOfBirth“عبارت  شامل   یبا  orderQuery  ر یمرحله متل  نیدر ا •

descending”  ا ابت ا      ینتا  عبارت   نیباش .  و   ی صعود  صورت به    Name  براساسما را 

 .کن میی مر ب نوول  به صورت  DateOfBirthسپس  وسط 

 نکته!!

 . کنیدتوانید به صورت پایین عمل می ، این عبارت LINQکوئری برای زدن 

employees.OrderBy(e => e.Name).ThenByDescending(o => o.Age); 

  یمرتب ساز چطور دی دانینمزمانیکه برای سازی کوئری است و برای مرتب  یترفند کوچک کد   نیا

 پرکاربرد است.  کنید

اصااالح    EmployeeRepositoryدر را    GetEmployeesAsync مت از نوشااتن این مت  بای   لس 

 کنی .

public async Task<PagedList<Employee>> GetEmployeesAsync(Guid 

companyId,EmployeeParameters employeeParameters, bool trackChanges) 

{ 
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   var employees = await FindByCondition(e =>  

e.CompanyId.Equals(companyId),  

           trackChanges) 

.FilterEmployees(employeeParameters.MinAge, 

employeeParameters.MaxAge) 

            .Search(employeeParameters.SearchTerm) 

         .Sort(employeeParameters.OrderBy) 

            .ToListAsync(); 

 

  return PagedList<Employee> 

         .ToPagedList(employees, employeeParameters.PageNumber, 

         employeeParameters.PageSize); 
} 

 . یکن  سترا ویژگی    نیا   ی وانیم  حاال

 Sortingتست 

 . یکنمی را  ست باال ر گ تی که   کوئریابت ا،  

https://localhost:5001/api/companies/ C9D4C053-49B6-410C-BC78-

2D54A9991870/employees?or 
derBy=name,age desc 
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 بینی  لیست به صورت صعودی مر ب ش .میهمانطور که 

Data Shaping  چیست؟ 

Data Shaping  ارساال شا   از   کیکاه   راف  یبرا یروش عال  کیAPI   اسات.    کالینتبهData 

Shaping    قیهاا از طرفیلا باا انتخااب     اا  ،دها این امکاا  را می  کالیناتباه  Query String  ، هاا  داد

 . را انتخاب و شکل ده 

 ا فیل های مورد نیازش را به درساتی انتخاب و    را فراه  کنی  امکانی  کالینت برای وانی   ما می

 ی ویچ  Data Shapingالبته  وجه داشاته باشای  که  .  یکاه  ده   APIس را در  اساتر  با این کار

  که  همرا  اساات و همانطور  Reflectionچو  با   ؛داشااته باشاا   ازیبه آ  ن  یAPIکه هر   سااتین

با دقت     یبا  نیبنابراآورد. لایین میرا ما   Performanceو  مشااکال ی دارد    Reflectionدانی   می

 سازی داری  یا خیر.نیاز به لیاد   ایکه آ  یریبگ   ی صم 

و    Paging  ،Filtering  ،Searching  یم یباا م ااه   Data Shaping  شاااهیهم   مثال   یاباا  در لاایاا 

Sorting  کار کن یبه خوب . 

 سازی کنیم؟را پیاده Data Shapingچطور 

هر   یبرا این لرالر ی بای و    یاضااافه کن  Query Stringرا به   ی یج   لرالر ی   یخواه یمچو  

Entity کالس    یبا  لس ابت ا  ،باش  وجود داشتهRequestParameters    یده    لییررا . 

    public abstract class RequestParameters 

    { 

        const int maxPageSize = 50; 

        public int PageNumber { get; set; } = 1; 

        private int _pageSize = 10; 

        public int PageSize 

        { 

            get 

            { 

                return _pageSize; 
            } 

            set 

            { 
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                _pageSize = (value > maxPageSize) ? maxPageSize : value; 

            } 

        } 

 

public string OrderBy { get; set; } 

; }set; getFields { public string        

    } 

 Queryلارامتر کیبه عنوا    این لرالر یاز    ی وانیم حاالو    یرا اضااافه کرد  Fields لرالر یما 

String  یاست اد  کن . 

این    Contracts/ IServicesمساایر در   ،IDataShaperبا نام   اینترفیس ج ی   کی  جادیبا ا   ییایب

 . یادامه ده کار را  

using System.Collections.Generic; 

using System.Dynamic; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IDataShaper<T> 

    { 

IEnumerable<ExpandoObject> ShapeData(IEnumerable<T> entities, 

string 

        fieldsString); 

 

        ExpandoObject ShapeData(T entity, string fieldsString); 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

کاه  هاا  Entityمجموعاه    یبرا  یگریو د  Entity  ی یاکبرا  یکی  ؛متا  دارددو    اینترفیساین   •

اماا    انا شااا    یناامگاذار  ShapeData  این متا هاا  یهر دو  ساااازی شاااود.باایا  لیااد 

Signature  دارن .  یمختل های 

 اا  ،کردی اسااات ااد     Return Typeباه عنوا    ExpandoObjectکالس  کاه از    یاکن   وجاه •

 .دهی شکل     یخواه یکه م صور ی را به ما یهاداد 
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  DataShaping ی با نام یج  فول ر  Repositoryدر لروه     بای  ،اینترفیس  نیا یسااازاد یل  یبرا

 اضافه نمایی .  DataShaperی با نام کالس  ایجاد و در آ 

using Contracts.IServices; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Dynamic; 

using System.Linq; 

using System.Reflection; 

 

namespace Repository.DataShaping 

{ 

    public class DataShaper<T> : IDataShaper<T> where T : class 

    { 

        public PropertyInfo[] Properties { get; set; } 

        public DataShaper() 

        { 

            Properties = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | 

            BindingFlags.Instance); 

        } 

 

public IEnumerable<ExpandoObject> ShapeData(IEnumerable<T> 

entities, string fieldsString) 

        { 

            var requiredProperties = GetRequiredProperties(fieldsString); 

 

            return FetchData(entities, requiredProperties); 

        } 

 

        public ExpandoObject ShapeData(T entity, string fieldsString) 

        { 

            var requiredProperties = GetRequiredProperties(fieldsString); 

 

            return FetchDataForEntity(entity, requiredProperties); 

        } 

 

private IEnumerable<PropertyInfo> GetRequiredProperties(string 

fieldsString) 

        { 

            var requiredProperties = new List<PropertyInfo>(); 

            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(fieldsString)) 

            { 

                var fields = fieldsString.Split(',', 

                StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
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                foreach (var field in fields) 

                { 

                    var property = Properties 

                    .FirstOrDefault(pi => pi.Name.Equals(field.Trim(), 

                    StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)); 

 

                    if (property == null) 

                        continue; 

 

                    requiredProperties.Add(property); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                requiredProperties = Properties.ToList(); 

            } 

 

            return requiredProperties; 

        } 

 

private IEnumerable<ExpandoObject> FetchData(IEnumerable<T> 

entities, 

        IEnumerable<PropertyInfo> requiredProperties) 

        { 

            var shapedData = new List<ExpandoObject>(); 

 

            foreach (var entity in entities) 

            { 

                var shapedObject = FetchDataForEntity(entity, 

requiredProperties); 

 

                shapedData.Add(shapedObject); 

            } 

 

            return shapedData; 

        } 

 

private ExpandoObject FetchDataForEntity(T entity, 

IEnumerable<PropertyInfo>  requiredProperties) 

        { 

            var shapedObject = new ExpandoObject(); 

 

            foreach (var property in requiredProperties) 

            { 

                var objectPropertyValue = property.GetValue(entity); 
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                shapedObject.TryAdd(property.Name, objectPropertyValue); 

            } 

 

            return shapedObject; 

        } 

    } 

 

} 

 و با ه  بررسی کنی . بشکنی را    آ   ییایب لسوجود دارد،    نجایدر ا  یادیک  ز

 بررسی کد :

آرایاه  . نو  این لرالر ی  وجود دارد  Propertiesباه ناام    public  لرالر ی  کیاکالس    نیدر ا •

  .شاوددرو  آ  ریخته میاز هر نوعی که باشا   ینو  ورودو  اسات   PropertyInfo’sاز   ای

  لروه در . ) یرا ب ست آور یکالس ورود  هایلرالر یهمه   بای   Constructorدر    نیبنابرا

 (است.  Employeeیا    Caompanyورودی   ما این نو 

        public PropertyInfo[] Properties { get; set; } 

        public DataShaper() 

        { 

            Properties = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | 

            BindingFlags.Instance); 

        } 

این اسااات    ،متا هر دو  ی  وظی اه  . یدار  ShapeData  باا ناام  متا بعا  دو    قسااامات  در •

 جویه و فیل هایی که    GetRequiredProperties مت   اسات اد  ازی را با  ورود  stringکه

 ن .ندر این ورودی هست را واکشی ک

public IEnumerable<ExpandoObject> ShapeData(IEnumerable<T> entities, 

string fieldsString) 

        { 

            var requiredProperties = GetRequiredProperties(fieldsString); 

 

            return FetchData(entities, requiredProperties); 

        } 

 

        public ExpandoObject ShapeData(T entity, string fieldsString) 

        { 

            var requiredProperties = GetRequiredProperties(fieldsString); 

 

            return FetchDataForEntity(entity, requiredProperties); 

        } 
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باه    مورد نیااز را  هاایلرالر یو فقط    هیارا  جوورودی    GetRequiredProperties  متا  •

 .گردان یبرم رکنترل

private IEnumerable<PropertyInfo> GetRequiredProperties(string 

fieldsString) 

        { 

            var requiredProperties = new List<PropertyInfo>(); 

            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(fieldsString)) 

            { 

                var fields = fieldsString.Split(',', 

                StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 

 

                foreach (var field in fields) 

                { 

                    var property = Properties 

                    .FirstOrDefault(pi => pi.Name.Equals(field.Trim(), 

                    StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)); 

 

                    if (property == null) 

                        continue; 

 

                    requiredProperties.Add(property); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                requiredProperties = Properties.ToList(); 

            } 

 

            return requiredProperties; 

        } 

،  نباشا   یخال  fieldsStringوجود ن ارد. اگر   ک   نیدر ا  یخاصا ویچ  ینیبیهمانطور که م •

  ایمطابقت دارن     Entity  هایلرالر یبا  فیل ها  ایکه آ  یکنیم چک سااپس  و  Splitآ  را 

 . ریخ

 . یکنیاضافه م  ازیمورد ن  یهالرالر ی ستیآنها را به ل، باشن  مطابق  اگر •

 است. موردنیاز هالرالر ی  یهمه  ،باش  یخال  fieldsStringاگر   اما •

• FetchData    وFetchDataForEntity  ، یهاامتا  private     نیاز ارا    ریمقااد  کاههساااتنا  

 .کنن می آماد ج ا و برای ما   ،هالرالر ی
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 .ده یانجام م  Entity  کی  یرا برا  عملیات  نیا  FetchDataForEntity مت  •

private ExpandoObject FetchDataForEntity(T entity, 

IEnumerable<PropertyInfo>  requiredProperties) 

        { 

            var shapedObject = new ExpandoObject(); 

 

            foreach (var property in requiredProperties) 

            { 

                var objectPropertyValue = property.GetValue(entity); 

 

                shapedObject.TryAdd(property.Name, objectPropertyValue); 

            } 

 

            return shapedObject; 

        } 

  و را اجرا  Foreachحلقه  یک    requiredProperties با اسااات اد  از  ینیبیهمانطور که م •

 کردی .را استخراج    ریمقاد  Reflectionسپس  با است اد  از  

   . یکنیاضافه م  ExpandoObject آبجکت را به این مقادیر  ،در لایا  •

  .کنا یم  یسااااازاد یال  را  <IDictionary<string,objectیاک    ExpandoObject  کالس •

و به این     یکن   اد اساات  TryAddاز مت    ،هابرای اضااافه کرد  لرالر ی   ی وانیم  نیبنابرا

 . نشواضافه آبجکت به   ،ازیموردن  هایلرالر یطور خودکار به صورت 

اسااات باا این   ااوت کاه برای    FetchDataForEntityشااابیاه    ،ه     FetchData  متا  •

 ده .عمل واکشی اطالعات لرالر ی را انجام می  ،هاEntityای از مجموعه

        private IEnumerable<ExpandoObject> FetchData(IEnumerable<T> entities, 

        IEnumerable<PropertyInfo> requiredProperties) 

        { 

            var shapedData = new List<ExpandoObject>(); 

 

            foreach (var entity in entities) 

            { 

                    var shapedObject = FetchDataForEntity(entity, requiredProperties); 

 

                shapedData.Add(shapedObject); 

            } 

 

            return shapedData; 

        } 

 .تر کنی سرجی  ConfigureServicesمت     را در  DataShaperکالس    یادامه، اجاز  ده   یبرا
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services.AddScoped <IDataShaper<EmployeeDto>, DataShaper<EmployeeDto>>(); 

 .نمایی اضافه    Startupهایی لایین را به کالس Namespaceفراموش نکنی  که حتما  

using Repository.DataShaping; 

using Entities.DataTransferObjects; 

 . یرا اصالح کن  EmployeesController کنترلر  Constructorبای     در لایا 

private readonly IDataShaper<EmployeeDto> _dataShaper; 
 

public EmployeesController(IRepositoryManager repository, ILoggerManager 

logger, IMapper mapper , IDataShaper<EmployeeDto> dataShaper) 

        { 

            _repository = repository; 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

_dataShaper = dataShaper; 
        } 

را همااننا  کا  لاایین  لییر    GetEmployeesForCompanyAsyncحااال خروجی اکشااان متا   

 دهی .

 [HttpGet(Name = "GetEmployeeForCompany")] 

public async Task<IActionResult> GetEmployeesForCompanyAsync(Guid 

companyId,   [FromQuery] EmployeeParameters employeeParameters) 

     { 
       var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(companyId,   

trackChanges: false); 
 

         if (!employeeParameters.ValidAgeRange) 

              return BadRequest("Max age can't be less than min age."); 

 

 if (company == null) 
            { 
                _logger.LogInfo($"Company with id: {companyId} doesn't exist 

in the database."); 
 
                return NotFound(); 
            } 
 

var employeesFromDb = await 

_repository.Employee.GetEmployeesAsync(companyId, 

            employeeParameters, trackChanges: false); 
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            Response.Headers.Add("X-Pagination", 

            JsonConvert.SerializeObject(employeesFromDb.MetaData)); 

 
            var employeesDto = 

_mapper.Map<IEnumerable<EmployeeDto>>(employeesFromDb); 

 
return Ok(_dataShaper.ShapeData(employeesDto, 

employeeParameters.Fields)); 

 

        } 
 این مت  را  ست کنی .   ی وانیاکنو  م

https://localhost:5001/api/Companies/c9d4c053-49b6-410c-bc78-

2d54a9991870/employees?pageNumber=1&pageSize= 3& minAge=26&maxAge=35&fi

elds=name,age 

 

کند.یکار م عالی زیهمه چ



 API Versioning فصل یازدهم :

 

 آنچه خواهید آموخت:

➢ API Versioning چیست؟ 

 API Versioningپیاده سازی و تست  ➢

 Version منسوخ کردن  ➢
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API Versioning 

  وین هاAPI  شااودو همین باعث میکن  یم  ریی ل  ی لروه  ه هانیازمن ی  ،اللیکیشاانبا رشاا  

  .نکن ریی ل

 شامل موارد لایین باش .   وان یم  API  راتیی ل 

 .ها باش Resource URI  ای  هالرالر ی، ل هاینام ف ریی ل •

 .باش در ساختار   راتیی ل •

 باش .  هاVerb   HTTP  ای   Response Code لییرات •

 .باش   APIمج د  یطراح •

با شاکسات روبرو    APIخورد و در نتیجه ک  سامت کالینت به مشاکل برمی ،کن  لییر   API یوقت

 شود.می

های  و روش اساات  Versioning  APIاساات اد  از  ،شااکساات  این  از یریجلوگ یرا  برا  نیبهتر

 سازی آ  وجود دارد.مختل ی برای لیاد 

هاای  بناابراین ماا روش  ،هااساااتکا ام روش بهتر از بااقی روشوجود نا ارد کاه    ییراهنماا  چیه 

 .نمایی  وانی  هر ک ام را انتخاب  کنی  و شما با  وجه به نیاز ا  میمختل  را معرفی می

  روش اول :

 APIدر پروژه  Microsoft.AspNetCore.Mvc.Versioningنصب پکیج  

 

در    یج  مت   کیبه  لس  یکن رجیسااتررا    Versioning  سیساارو  یبا ،باال لکی از نصااب  لس

 نیاز داری .  ServiceExtensionsکالس 

 اضافه کنی .  ServiceExtensionsلایین را در کالس   Namespaceابت ا  

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
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 و سپس مت  لایین را بنویسی .

  public static void ConfigureVersioning(this IServiceCollection services) 

      { 
            services.AddApiVersioning(opt => 
            { 
                opt.ReportApiVersions = true; 

                opt.AssumeDefaultVersionWhenUnspecified = true; 

             opt.DefaultApiVersion = new ApiVersion(1, 0); 

            }); 
      } 

  .کنیاست اد  م لرالر ی  سهاز  ،  Versioning یکربن یل یبرااین اکستنشن  

• ReportApiVersions   : وره  API    را به ه رResponse  ن .کیاضافه م 

• AssumeDefaultVersionWhenUnspecified  :    این  ،  را ارسال نکن   وره   کالینتاگر

 کن .یرا مشخش م  APIفرض   یل  وره  لرالر ی

• DefaultApiVersion  :  کن .یم  یفرض را  نظ یل  وره  ع اد  این لرالر ی 

حااال   از  خاب  اسااات ااد    متا  در  را    Versioning  APIباایا   ،  AddApiVersioning  متا باا 

ConfigureService  . اضافه کنی 

services.ConfigureVersioning(); 

 . یادامه ده    ی وانیم، حاال  ش  یکربن ینصب و ل  APIخب  

 Versioning تست

این   . یکن  جاادیا  CompaniesV2Controllerباا ناام    یگریدر  کنترل  برای  سااات این قاابلیات باایا 

 .دارد  Get  متکنترلر فقط یک اکشن

using Contracts.IServices; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [ApiVersion("2.0")] 

    [Route("api/companies")] 
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    [ApiController] 

    public class CompaniesV2Controller : ControllerBase 

    { 

        private readonly IRepositoryManager _repository; 

 

        public CompaniesV2Controller(IRepositoryManager repository) 

        { 

            _repository = repository; 

        } 

 

        [HttpGet] 

        public async Task<IActionResult> GetCompaniesAsync() 

        { 

var companies = await 

_repository.Company.GetAllCompaniesAsync(trackChanges: 

            false); 

 

            return Ok(companies); 

        } 

    } 

 

} 

 بررسی کد :

 است.    2.0  وره  رکنترل  نیکه اکن   مشخش می[ApiVersion("2.0")]   ا ربیوت •

 برگردان ی .  Entityیک   ،کالینتبه   DTOبه جای برگردان    ،  Get  مت اکشندر  •

 اضافه نمایی . یاصل رکنترلرا به    Version خب حاال قبل از اجرا بای 

[ApiVersion("1.0")] 

[Route("api/companies")] 

[ApiController] 

public class CompaniesController : ControllerBase 

  1.0بر روی    را Versioning، ماا  دیا یا   AddApiVersioning  اکساااتنشااان متا هماانطور کاه در  

  نظی  کردی .

opt.DefaultApiVersion = new ApiVersion(1, 0); 

مشااخش نشاا   بود مق ار لی    Versioningکه اگر    کنی میهمچنین با ک  لایین مشااخش 

 فرض را در نظر بگیر.

opt.AssumeDefaultVersionWhenUnspecified = true; 
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 خواه  کرد.است اد      1.0از نسخه   API مشخش نکن ،را    وره  کالینتاگر  بنابراین  

https://localhost:5001/api/companies 

 

  ،شا   اسات  یما فراخوان  یاصال راسات که کنترل یمعن  نیبه ا  صاویراین  در   fullAddress لرالر ی

 را مشخش نکرد  باشی .  API وره  یاگر درخواست یحت

ارائه   ریکوئساترا در    APIی نساخه، URIدر    Query String  کیبا اسات اد  از    ی وانیمخب حاال 

 .  کنی 

https://localhost:5001/api/companies?api-version=2.0 

 

https://localhost:5001/api/companies
https://localhost:5001/api/companies?api-version=2.0
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  Entity  Companyیاک لیساااتی از نو  ،  CompanyDtoبینیا ، باه جاای خروجی  می  هماانطور کاه

 ش   است.  ص ا زد   2.0  حتما وره که   شوی میمطملن    نیبنابرا  .داری 

 . یکن یبررسه   را    Response  یه رها   ی وانیم  برای مطملن ش  

 

 URL Versioningاستفاده از 

اما همین کار را    .اساات اد  کردی   Query Stringاز    ،وره   در  ساات باال برای مشااخش کرد

   ه  مشخش کرد. URL وا  با است اد  از  می

 باالی کنترلر را به صورت لایین  لییر دهی .  Routeبای  ا ربیوت    کاربرای این 

[ApiVersion("2.0")] 

[Route("api/{v:apiversion}/companies")] 

[ApiController] 

public class CompaniesV2Controller : ControllerBase 

 . وانی  آ  را  ست کنی حاال می

https://localhost:5001/api/2.0/companies 

 

 Queryی وا  از الگوینم   CompaniesV2Controllerبرای   به این نکته  وجه داشااته باشاای  که

String    از    بای   1.0 وره    یبرا  اما  کرداست ادQuery String  یاست اد  کن . 

https://localhost:5001/api/2.0/companies
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HTTP Header Versioning 
فعال کرد     ی. براکردارسااال   HTTPرا در ه ر   وره  وا  یم ، یده  رییرا  ل  URI یاگر نخواه 

 . یده   رییرا  ل  ConfigureVersioningمت     یبا گوینه  نیا

  public static void ConfigureVersioning(this IServiceCollection services) 

      { 
            services.AddApiVersioning(opt => 
            { 
                opt.ReportApiVersions = true; 

                opt.AssumeDefaultVersionWhenUnspecified = true; 

             opt.DefaultApiVersion = new ApiVersion(1, 0); 

  opt.ApiVersionReader = new HeaderApiVersionReader("api-

version"); 

            }); 
      } 

 لایین را ه  در این کالس اضافه کنی .  Namespaceفراموش نکنی  که حتما  

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Versioning; 
  لییر دهی .  CompaniesV2Controllerدر  را    Routeخب حاال بای  ا ربیوت  

[ApiVersion("2.0")] 

[Route("api/companies")] 

[ApiController] 

public class CompaniesV2Controller : ControllerBase 

 .بیایی  این  لییرات را  ست کنی 

https://localhost:5001/api/companies 

 

https://localhost:5001/api/companies
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 Version منسوخ کردن  

  لرالر یاز   بای  ، یآ  را به طور کامل حذف کن  یاما نخواه   شاودمنساود    2.0  وره   یخواه باگر  

Deprecated  یاست اد  کن . 

[ApiVersion("2.0", Deprecated = true)] 

[Route("api/companies")] 

[ApiController] 

public class CompaniesV2Controller : ControllerBase 

 بینی .را اینطور می  Headerلایین را اجرا کنی  نتیجه   ریکوئستخب اگر  

https://localhost:5001/api/companies 

 

 

 نکته!!

و برواهیم تعدادی از این کنترلرها را منستتوخ   داشتتته باشتتیم کنترل  کیاز    یادیز  هایورژناگر 

 . کردتوان از پیکربندی اختصاصی استفاده کنیم، می

   public static void ConfigureVersioning(this IServiceCollection services) 

    { 

            services.AddApiVersioning(opt => 

            { 

                opt.ReportApiVersions = true; 

                opt.AssumeDefaultVersionWhenUnspecified = true; 

https://localhost:5001/api/companies
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                opt.DefaultApiVersion = new ApiVersion(1, 0); 

           

opt.Conventions.Controller<CompaniesController>().HasApiVe
rsion(new ApiVersion(1, 0)); 

                     
opt.Conventions.Controller<CompaniesV2Controller>().HasDepr
ecatedApiVersion(new ApiVersion(2, 0)); 

            }); 

      } 

 پایین را اضافه کنید.   Namespaceفراموش نکنید که 

using CompanyEmployee.API.Controllers; 
 . میها حذف کنر[ را از کنترلApiVersion] یوتباتر باید حاال

 



 Rate Limitingو  Cache  : دوازدهمفصل 

 

 آنچه خواهید آموخت:

➢ Caching ست؟یچ 

 Cache انواعمعرفی  ➢

 Cache یهدرها افزودن ➢

➢ Expiration Model  ست؟یچ 

➢ Validation Model ست؟یچ 

 Validationو   Expiration یهدرها یکربندیپ ➢

➢ Rate Limiting ست؟یچ 

 Rate-Limit سازیاده یپ ➢
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Caching چیست؟ 

سارعت    Cachingگوین . با  می   Caching،را Cache به نام  از حافظه یها در قسامتبه ذخیر  داد 

 .استزیاد ر از حالت عادی   هادسترسی به داد 

Cache  ریساپانس کالینت و  هایریکوئساتج اگانه اسات که  کامپوننت   کی  API  و   ردیلذیرا م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کن .ها را ذخیر  میآ  ،باشن   قابل ک  ش     ی کهدر صور 

Caching  این اسات که  آ  یه ف اصالو    باال ر ببردرا    اللیکیشان  لرفورمنسو   تی ی وان  کیم  

ن اشاته  کامل   Responseارساال   یاو    APIبه سامت  ریکوئساتبه ارساال    ازین ،از موارد یاریدر بسا

 .باشی 

این کار    .کن یانقضااا اساات اد  م ومیاز مکان  Cache ،یارسااال  یهاریکوئسااتکاه   ع اد   یبرا

 .یاب ای کاه   شود رفت و برگشت درو  شبکهباعث می

  Responseبه ارسااال    ازین  اکن  یاساات اد  م  یاعتبارساانج  ومیاز مکان   Caching،نیعالو  بر ا 

 ببرد. نیاز ب  را کامل

از    ریسپانس   یبا ،را درخواست کن   ریسپانسدوبار  هما     کالینت، اگر  ریسپانس ر یلس از ذخ

 ارائه شود.  Cacheحافظه  

 Cacheانواع 

 : وجود دارد Cacheسه نوع 

• Client Cache   :Client Cache   یبر روClient   چو    لسکنا .  یم  ی)مرورگر( زنا گ

ما   APIکه   کالینتهر    نی. بنابراباشا  Private cache کی  بای  ،اسات  کالینتمربوط به 

 دارد.  Private cache کیکن   یرا مصرف م

• Gateway Cache  :  Gateway Cache    درServer  و  یم  یزناا گ   Cache  کیااکناا  

Shared  نیاسات. ا  Cache  چو شاود یبه اشاتراک گذاشاته م Resource  که در آ   هایی

  .نمختل  به اشتراک گذاشته شو  هایکالینت یبر روبای     نشویم ر یذخ

• Proxy Cache  :Proxy Cache   کی  ه  Cache  Shared   نه  در سارور و در    که نهاسات

 است.در شبکه بلکه مول زن گی او   ؛کن یم یزن گ  کالینت در
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 : Shared Cacheو  Private cacheتفاوت بین 

در  ، درخواسات کنن ریساپانس مشاابه بار  نیاول  یبرا کالینتلن    اگر  Private cache در •

اما اگر آنها دوبار     (Cacheنه ازو )شاود  یارائه م  APIسامت از   ریساپانسهر این صاورت  

آ    انقضاایاگر  البته باشا  )  Cacheاز  ریساپانس   بار بای   این  را بخواهن ،ریساپانس  هما   

  مام نش   باش (. 

  ریسااپانس کالینت  ابت ا،    Cache. در این نو   سااتیناینگونه    Shared Cacheمورد  در  •

  مشااابه بای  در صااورت درخواساات  ،گرید کالینتشااود و سااپس چهار یم ر یاول ذخ

 کنن .   افتیش   را در  Cache ریسپانس

 Cacheافزودن هدرهای 

برخ  Cache  یبرا آ   یباا ان   یاابااا  ،هاااResource  یکرد     ایاا  هساااات  Cacheable  ایااکااه 

 به طور مثال: کن .یکمک مبه ما   کار  نیا  انجام  در  Response Header.ریخ

 Cache-Control: Cache-Control: max-age = 180  یاوقات است اد  م  شتریکه ب  است  یمورد  

 شود.  Cache هیثان  180به م ت     یبا   Responseکه و ب ین معنی است    شود

   Cachingاز  یبانیلشاات  ماتیو  نظ   یرا باز کن  Postmanبای   ، Cacheافوود  ه رهایقبل از 

 . یده  ریی لرا  

 

 . یکن  OFFرا    Send no-cacheسربرگ    بای ،  Headersدر بخ     Generalدر سربرگ  

 

 کنی .  Cacheثانیه   60را به م ت    GetCompanyAsync  مت  اکشن   ییایب

        [HttpGet("{id}", Name = "CompanyById")] 

[ResponseCache(Duration = 60)] 
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        public async Task<IActionResult> GetCompanyAsync(Guid id) 

        { 

var company = await _repository.Company.GetCompanyAsync(id, 

trackChanges: false); 

 

            if (company == null) 

            { 

                _logger.LogInfo($"Company with id: {id} doesn't exist in the 

database."); 

 

                return NotFound(); 

            } 

            else 

            { 

                var companyDto = _mapper.Map<CompanyDto>(company); 

 

                return Ok(companyDto); 

            } 

        } 

 حاال بیایی  نتیجه را  ست کنی .خب  

5248280c2ce2-9494-4d15-94ce-https://localhost:5001/api/companies/3d490a70 

 

شاا   اساات. اما    جادیا هیثان  duration  60و   public cacheبا   Cache-Controlکه ه ر   بینی می

از  ی  cacheبه  نیاز  ریسااپانس یسااازر یذخ  یبرا  ه ر اساات.  کیفقط    نی، ا یهمانطور که گ ت

 .   یدار  cache-store  نو 

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce2
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 cache-storeاضافه کردن  

در   مت   تنشنساک  کی  اضافه کرد  ، یانجام ده    بای  که یکار  نیاول،  cache-storeبرای افوود   

 .است  ServiceExtensionsکالس 

public static void ConfigureResponseCaching(this IServiceCollection 

services) =>  services.AddResponseCaching(); 

را   اکساتنشان مت   نیا   یبا  حاالو    یکنیم  رجیساتر  IoC containerرا در    Cachingریساپانس ما 

 بونی .  ص ا  ConfigureServices  مت در 

services.ConfigureResponseCaching(); 

 . یاضافه کن  اللیکیشن  Middlewareبه    UseRoutingباالی   را  Caching   یبا  ،نیعالو  بر ا

app.UseResponseCaching(); 
app.UseRouting(); 

-Cache ه ر ریکوئسات  نی. ا یرا ارساال کن  لایین ریکوئساتکرد  و    Startبرنامه خود را    حاال

Control  کن .یم  جادیرا ا 

5248280c2ce2-9494-4d15-94ce-https://localhost:5001/api/companies/3d490a70 

 : بار اول

 

 : بار دوم

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce2
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را ارساال کنی  و ساپس ه رها را بررسای    ریکوئساتبگذرد، دوبار  هما    هیثان 60اینکه  قبل از 

 نمایی .

 

  ی ها هی ع اد ثان  ه راضاافه شا   اسات. این    Age ه ردوم  ریکوئساتدر  بینی  همانطور که می

  ،دوم خود را  ریساپانساسات که ما   یمعن ینه اب و ده ینشاا  مرا    cacheدر   یشا   شا  ر یذخ

   گرفتی .  cache-storeاز  

  بع  سپس؛  .اب ییم   یافوا  Age  لرالر ی ، یارسال کن  ریکوئست نیچن  ،هیثان 60اگر در عرض 

  Age  ه ر  خواه  شاا  بنابراین  Cacheدوبار     وارسااال    APIاز    ریسااپانس ،دور  انقضااا لایا از  

 شود.ینم   جادیا

  Cache Profilesاز   ،مختل های  Resourceدر   کسا ی  نیاعمال قوان  یبرا   وا ی، منیبر ا  عالو 

 کرد.است اد   

  ایمت    اکشاان  یدر باالرا    هااین لرالر یهمه    اگر هساات کههای زیادی  یلرالر   صااویر باال در

  ، ها یکربن یل  این  واکشااای  یبرا  نیبنابرا  .ک  خواه  شااا ناخوانایی    منجر به  ،قرار دهی کنترلر 

 . یاست اد  کن  CacheProfilesاز    ی وانیم

 . لییر دهی را    AddControllers  بای  لیکربن ی  نیانجام ا  یبرا

services.AddControllers(config => {  
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config.RespectBrowserAcceptHeader = true;  

config.ReturnHttpNotAcceptable = true; 

  config.CacheProfiles.Add("120SecondsDuration", new CacheProfile 

             { 
                Duration = 120 
             }); 

}).AddNewtonsoftJson() 

.AddXmlDataContractSerializerFormatters() 

.AddCustomCSVFormatter(); 

اضاافه   ویرا ن دیگر  یهالرالر ی ، ی وانیمدر اینجا  ، اما شاما  یکرد   یما فقط م ت زما  را  نظ

 . یکن

 بگذاری .  CompaniesController یرا در باال  Profile  نیا  حاال بای 

 [ResponseCache(CacheProfileName = "120SecondsDuration")] 

که   یبه جو موارد ،ردرو  کنترل هایاکشاان  یدر  مام  Cache Rule  نیا الزم به ذکر اساات که

اعمال    (GetCompanyAsync)اکشاان مت    ان کرد   اساات اد   ResponseCache لرالر یقبالً از  

 .خواه  ش 

بر روی ع د    Ageبای  لرالر ی   ب رساتی   GetCompanyAsyncمت  به اکشان  ریکوئساتحاال اگر  

 باش . 60

2D54A9991870-BC78-410C-49B6-https://localhost:5001/api/companies/C9D4C053 
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بر روی ع د    Ageب رساتی  بای  لرالر ی  GetCompaniesAsyncمت  به اکشان  Requestو اگر 

 باش .  120

https://localhost:5001/api/companies 
 

 

 . یصوبت کن  شتریب  Validation modelsو    Expirationدر مورد   ییایب 

Expiration Model  چیست؟ 

Expiration Model     شا      یمنقضا  ریساپانس ،مشاخش کن   کهده   یم  را امکا این  به سارور

 . ریخ  ای

 .کن یچگونه کار م Expiration Modelکه   ینیبب   ییایب

 

https://localhost:5001/api/companies
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 کن .  یارسال م  companies افتیدر  یرا برا یریکوئست  کالینتبینی  همانطور که می •

ارساال    APIبه   ریکوئسات  نیبنابرا  وجود ن ارد ریساپانس نیاز ا  یاشا    cache  وره   چیه  •

 شود.یم

  یبرا ،انقضااااثانیه   Cache-Control  600با ه ر همرا  را    ریساااپانساین    API ساااپس •

 کن .می  ر یذخ  cacheآ  را در    و  ارسال کالینت

از    ،به آ   یابیدسات یبرا  وشا   ارائه    Cacheاز   ،باشا   Freshریساپانس که  ی ا زمانلس  •

 شود.  یاست اد  م  Cache-Control  ه ر

 افت . صویر زیر ا  اق می شوددرخواست   یمشابه  ریکوئست قهیبع  از دو دق  اگر •

 

برگردان     هیثان  Age  120ه ر   کیبا   ،شاا   ر یذخ ریسااپانس،  ینیببهمانطور که می •

 شود.می

بنابراین    خواه  شا مرورگر ذخیر  لس ریساپانس در  ،باشا   Private Cache  کی  نیاگر ا •

   گیرد.می  APIاز   ریسپانس را    ،کالینت دیگر

 ، هاضاااافا زماا   قاهیاز دو دق قبال ،گرید  کالینات، بااشااا   Shared Cache  کیا  نیاگر ااماا   •

 گیرد.میرا   ریسپانسهما   
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به   گرید قهیشاود و دو دقیارائه م  cacheاز   ریساپانس  Shared Cacheبینی  در  همانطور که می

 خواه  ش .  اضافه  Age  ه ر

 . یکن  یرا بررس  Validation Model   ییایحاال ب  آشنا ش ی   Expiration Model با نوو  کار ما

Validation Model چیست؟ 

Validation Model  و  در  ریسااپانسکن  که یم  یبررساا Cache  ،یا    هنوز قابل اساات اد  اساات

  Shared Cachedدر   قاهیدق  30باه ما ت    GetCompany ریساااپاانس کیاکاه    یفرض کنخیر؟  

 25بای   کالینت  ،کن آل یت  آ  شاارکت را  ،قهیدقلن    از  بع   ی. اگر کساااساات  گذاشااته شاا 

  Cacheچو  هیچ اعتبارسانجی روی این داد    ؛کن   افتیاشاتبا  در  ریساپانس  ،مان باقی قهیدق

 وجود ن ارد.

کن   یم  هی وصا HTTP. اساتان ارد   یاسات اد  کن  یاز اعتبارسانج  بای  ،این ا  اقاز    یریجلوگ  یبرا

 . یاست اد  کن  ETagو    LastModified یهایاز اعتبارسنج یبیبه صورت  رک ،در صورت امکا 

 .کن یچگونه کار م  یکه اعتبارسنج  ینیبب   ییایب

 

 .کن یرا ارسال م  ستیئریکو کالینت •

 .خواه  ش   ارسال  APIشود و به ینم   Cache ستئریکو  نیا •

• API  را که شامل    ریسپانسیEtag    وLast-Modified  گردان .  یاست برم 

 شود.یارسال م کالینتش   و به    Cache ،ریسپانس  نیا •

 .کن یرا ارسال م ستئریکوهما     کالینت، قهیاز دو دق لس
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 ی که رو)If-None-Match یاضااف  یهاه ررا با   ساتئ، ریکوCache بینی همانطور که می •

   ی نظ  Last-Modifiedکاه باه مقا ار  )  If Modified-Fromو    (شااا     ی نظ  Etagمقا ار  

   گردان .برمی  APIسمت    به (ش  

  Responseبه ایجاد دوبار   نیازی  دیگر  ،  شود  یها بررسیبا اعتبارسنج  Request  نیاگر ا •

 کن .  یارسال م  Not Modified status  304  بنابراین  نیست  APIاز سمت  

 شود.  یارائه م  Cacheمنظ  از    به طور  Response  ،از آ   بع  •

 شود.  جادیا   یج   Response  یبالس ،  دونش  انجام یبررس  نیالبته اگر ا •

 لییر   ریسااپانساگر    Cache Shared دررسااان  که یم جهینت  نیما را به ا صااویر   نیا •

 شود.   یبار  ول  کیفقط     یبا  Response  نیباش ، ا  نکرد 

 . ینیمثال بب  کیرا در    نهایهمه ا   ییایب

 اعتبارسنجی  سازیپیاده

  ه رهای از  لکی   نی. ا یرا نصااب کن  Marvin.Cache.Headers لکی   یلروه  اصاالدر    یبا  ابت ا

Cache-Control ،Expires  ،Etag   وLast-Modified  و   یبانیلشاااتValidation   و Expiration 

model  کن یم  یسازاد یل  را. 

Install-Package Marvin.Cache.Headers -Version 5.0.1 -ProjectName 
CompanyEmployee.API 



292 

 

 

 اضافه کنی .  ServiceExtensionsکالس    بای  اکستنشن مت  لایین را در  در مرحله بع 

public static void ConfigureHttpCacheHeaders(this IServiceCollection 

services) => services.AddHttpCacheHeaders(); 

   شود.رجیستر    ConfigureServicesخب حاال بای  این سرویس در مت  

services.ConfigureHttpCacheHeaders(); 

 .نمایی اضافه    Configureلایین را در مت    Middlewareو سپس  

app.UseResponseCaching(); 

app.UseHttpCacheHeaders(); 

 حاال نوبت  ست است.

5248280c2ce3-9494-4d15-94ce-https://localhost:5001/api/companies/3d490a70 

 

  60 یفرض رو  یلی . انقضاااا یکرد  جادیرا ا ازینمورد  هایه ر   مام، ما  بینی میهماانطور که  

 .ش   است  ی نظ هیثان

 گیری .می  Age ه ر  کی ، یارسال کن گریبار د  کیرا    Request  نیاگر ا

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3
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 Validation و  Expirationهدرهای  پیکربندی

لاایااکااربااناا ی در  Validation و   Expirationیهاااهاا ر  باارای   مااتاا  بااایاا   االاایاایاارا اای 

ConfigureHttpCacheHeaders  . دهی 

 اضافه کنی .  ServiceExtensionsبه کالس   لایین را  Namespaceابت ا  

using Marvin.Cache.Headers; 

 را  لییر دهی .  ConfigureHttpCacheHeadersو بع  مت  

public static void ConfigureHttpCacheHeaders(this IServiceCollection 
services) => 

            services.AddHttpCacheHeaders( 
            (expirationOpt) => 
            { 
                expirationOpt.MaxAge = 65; 
                expirationOpt.CacheLocation = CacheLocation.Private; 
            }, 
            (validationOpt) => 
            { 
                validationOpt.MustRevalidate = true; 
            }); 

 

 کن .ایجاد می هیثان 65  طول عمربا    Private cache کیاین لیکربن ی 

 را ارسال کنی .  Requsetخب حاال دوبار   

5248280c2ce3-9494-4d15-94ce-https://localhost:5001/api/companies/3d490a70 

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3
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ما   API لساسات   Private cache  کی  نیشا   اسات. از آنجا که ا اعمال راتییکه  ل  ینیبیم

 .کن ینم   Cacheآ  را 

مای را  مااا  لایاکارباناا ی  ایان  از   اوانایا   اساااتا اااد   و    HttpCacheExpiration  یهاااا اربایاوتبااا 

HttpCacheValidation   روی اکشن مت  یا کنترلر بگذاری. 

[HttpGet("{id}", Name = "CompanyById")] 

[HttpCacheExpiration(CacheLocation = CacheLocation.Public, MaxAge = 60)] 

[HttpCacheValidation(MustRevalidate = false)] 

public async Task<IActionResult> GetCompanyAsync(Guid id) 

 لایین را ه  در این کنترلر اضافه کنی .  Namespaceالبته 

using Marvin.Cache.Headers; 

 

و    HttpCacheExpiration  یهاا ربیوتاز     یا، باResourceساااطح  یکربنا یاسااات ااد  از ل  یبرا

HttpCacheValidation  یاست اد  کن . 

 بینی .را می  Globalریمقادلایین را ارسال کنی    Requestحاال اگر  

https://localhost:5001/api/companies 

https://localhost:5001/api/companies/CompanyById/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3
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 لایین را ب رستی  نتیجه مت اوت خواه  بود.  Requestو اگر 

5248280c2ce3-9494-4d15-94ce-https://localhost:5001/api/companies/3d490a70 

 

Rate Limiting چیست؟ 

Rate Limiting  ،ده  یبه ما امکا  ماین قابلیت  .کن را م یریت می تیوب سااا  یورود کی راف

  موافظت نشویم لرفورمنسرفتن   نیباعث از ب  که  ،زیاد  یاه ریکوئست ع اد  در برابر    API ا از  

 .   یکن

 :عنوان مثال به

داشاته    APIبه   ریکوئسات  100مشاخش کنی  که هر کالینت در هر سااعت فقط   ی وانیما م 

  در روز مو ود کنی . ریکوئست  1000ح اکثر  را به کالینت اینکه هر ای.  باشن 

در   را بای  هاریکوئسااتاین  اطالعات  .شااون شاارو  می  XRate-Limitهای مجاز با  ریکوئساات

 ه رهای ریسپانس بررسی کنی .

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3
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 :   هستن  ریمجاز شامل اطالعات ز  یها ریکوئست  ه ر 

•  X-Rate-Limit-Limit:     دورRate-Limit  کن .را مشخش می 

• X-Rate-Limit-Remaining  :    کن .های باقیمان   را مشخش میریکوئست ع اد 

• X-Rate-Limit-Reset  :   است.  ریکوئستاطالعات  اریخ و زما  در مورد مو ودیت 

و ه ر   شااودبرگردان   می  status code  429  ،ها بی  از ح  مجاز شااود ع اد درخواساات  راگ

Retry-After   به ه رهای ریسپانس اضافه خواه  ش. 

 Rate-Limitسازی  پیاده

 کنی .نصب در لروه  اصلی  را    AspNetCoreRateLimit لکی    یبا ،شرو   یبرا

Install-Package AspNetCoreRateLimit -Version 3.2.2 -ProjectName 
CompanyEmployee.API 

 

ها و  شاامارن   ر یذخ یبرا لکی   نیااما از آنجاییکه  .این ساارویس را رجیسااتر کنی   حاال بای 

Ruleاز  خود    هاایMemoryCache لس باایا   کنایاسااات ااد  م  MemoryCache در متا     ویرا ن

Configuration  . رجیستر کنی 

services.AddMemoryCache(); 

داشاته باشای . بنابراین    Rate-Limitبرای اضاافه کرد    ،گرید اکساتنشان مت   کی بای  خب حاال

 اضافه کنی .  ServiceExtensionsدر کالس اکستنشن مت  لایین را  

Namespaceهای موردنیاز : 

using AspNetCoreRateLimit; 

using System.Collections.Generic; 

 : ConfigureRateLimitingOptionsکدهای اکستنشن متد  
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public static void ConfigureRateLimitingOptions(this IServiceCollection 

services) 

        { 

            var rateLimitRules = new List<RateLimitRule> 

             { 

                 new RateLimitRule 

                 { 

                       Endpoint = "*", 

                       Limit= 3, 

                       Period = "5m" 

                 } 

             }; 

            services.Configure<IpRateLimitOptions>(opt => 

            { 

                opt.GeneralRules = rateLimitRules; 

            }); 

services.AddSingleton<IRateLimitCounterStore, 

MemoryCacheRateLimitCounterStore>(); 

 

            services.AddSingleton<IIpPolicyStore, MemoryCacheIpPolicyStore>(); 

 

services.AddSingleton<IRateLimitConfiguration, 

RateLimitConfiguration>(); 

        }   

 بررسی کد :

 5را در یک دور     ریکوئساااتایجاد کردی  که ساااه   RateLimitRuleدر این ک  یک  ما  •

 کن .مجاز میها  Endpoint   مامدقیقه ای برای 

 کردی .  یکربن یرا ل  IpRateLimitOptions ،باال  Ruleبرای اضافه کرد   سپس •

  IRateLimitConfigurationو    IRateLimitCounterStore    ،IIpPolicyStore  یاباا  در لاایاا  •

 . یکن  رجیستر  Singleton  صورتبه   را  

 است.  ConfigureServices مت  حاال نوبت است اد  کرد  این اکستنشن مت  در
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services.AddMemoryCache(); 

services.ConfigureRateLimitingOptions(); 

services.AddHttpContextAccessor(); 

  .یاضافه کن  Configure مت  لایین را در  Middlewareالبته بای   

app.UseIpRateLimiting(); 

app.UseRouting(); 

 قرار دهی .  Startupلایین را ه  در کالس    Namespaceفراموش نکنی  که  

using AspNetCoreRateLimit; 
 خب حاال نوبت  ست است.

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3 

 

. اگر در م ت زما   باقی مان   اساتدو درخواسات  ،دقیقه 5در م ت زما   بینی  همانطور که می

   .گرفت   یخواه  یمت او  ریسپانس   یارسال کن یسه درخواست اضاف ،قهیلن  دق

 

https://localhost:5001/api/companies/3d490a70-94ce-4d15-9494-5248280c2ce3
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دریاافات کردی .    Retry-Afterها ر    را همرا  باا  Too Many Requests  429بینیا  هماانطور کاه می

 را بررسی کنی  بای  نتیجه لایین را ببینی .  bodyاگر  

 

 



  Identity و  JWT  : سیزدهمفصل 

 

 آنچه خواهید آموخت:

➢ ASP.NET Identity ست؟یچ 

➢ Authentication  وAuthorization ست؟یچ 

➢ JWT ست؟یچ 
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JWT  وIdentity 

User Authentication   کیکاربرا    تیهو  یی أ و به لروساه  اسات اللیکیشاناز هر   یبخ  مهم  

 اشار  دارد.   ،اللیکیشن

از   یادیزما  زو   باشا  ی وان  کار ساختیم  این ویژگی ساازیلیاد ،  یاگر به رون  کار آشانا نباشا

 شما بگیرد.

باا را    ASP.NET Coreدر   Authorizationو    Authentication   یخواه یم  ،بخ   نیدر ا  نیبناابرا

 . یاموزیب  JWT (Json Web Token)و    Identityاست اد  از  

 ساااازی لیاد در لروه  موجود و ساااپس نوو     Identityادغام    یگام به گام نوو    یخواه یما م 

JWT  عملیات یرا برا Authentication    وAuthorization    یده  وضیح . 

ASP.NET Identity چیست؟ 

هر ه ته   .اسااتوب دنیای ات  موضااوع   رینی از دافکی ، وت وب  یهابرنامه  تیها امنروز  نیا

شااای   رساا .  یمختل  به گوش م  یهاتیبه سااا یبریسااا  یهااز هک شاا   و حمله  ییخبرها

دانساااتن برخی   بانگرا  نباشااای ،  اما   .کنن   به نظر برسااا   یناام یکم شااانی   این جمالت  

 . یکن یریحمالت جلوگ  نیاز ا یاریاز بس   ی وانیم  موضوعات

 بین ازی .  ینگاه   اللیکیشنح اظت از ی  نوو به     یخواه یفصل م  نیا در

اسااات. این    کیاناامیدا هاایبرنااماه ایجااد  تیاقاابل ،ASP.NET Coreی هاایژگیو  نیاز مهمتر یکی

با این    ده  که اجاز  دساترسای داشاته باشا .هایی را به کاربر میقابلیت،  نها امکا  دی   بخ 

 .شود  یکاربرا  مختل  س ارش یبرا وان   میما   حساب اللیکیشن

افوار  نرموارد     ی وانیم  دارن  که با آ یبه نام حسااب کاربر  یم هوم  ها،بسایاری از اللیکیشان 

با داشاتن قابلیت حسااب کاربری در اللیکیشان،    . یمت اوت داشاته باشا ی،کاربر و  جربه  شاوی 

  ارائه دهی . یامکانات مت او شخش الگین ش    به   بسته وانی  می

ASP.NET Core Identity  کیMembership system     تیکه قابلوب اساات    یهااللیکیشااندر  

 وان  با اساات اد  از  می  Identity کن .یرا اضااافه مکاربر  یهاو داد  ساات ی، ورود به سااتیعضااو
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 ر  یذخرا   لیاناام کااربر، کلماه عبور و اطالعاات لروفاا   اا شاااود  یکربنا یل  SQL Serverدیتاابیس  

 .نمای 

العاده را به این اپلیکیشن بیایید کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم و این قابلیت فو 

 اضافه نماییم.

Authentication  وAuthorization چیست؟ 

 : یکن   وجه  مهم  دو جنبهبه    یبا ،نمایی ثبت اللیکیشن  در   را کاربر  کی  خواهی زمانیکه می

• Authentication   :  است.ورود به برنامه برای  کاربر جادیا  ندآیفر 

• Authorization    : ها به  آن  یدستترست رل میزان کاربران و کنت  یدستترست  زانیم

 نماید.اپلیکیشن را مشر  می

 Authorization ش   و ست یوارد س  یکن  چه کسیمشخش م Authentication ،گریعبارت د  به

 .داشته باش   یدسترس   یبا  ییوهایبه چه چ ، یگویم

شا   باشا .     Authenticate یبا کاربر ،ح اقلاین اسات که   Authorizationی  حالت برا  نی رسااد 

انجام  ها  Controllerایها  متاکشاان باالی به [Authorize] ا ربیوت کار  وسااط اضااافه کرد   نیا

 شود.می

 نکته!!

 وکنترلرها  در باالیاما استتفاده از آن   برد، برنامه به کار  یدر هر جا  توانرا می  [Authorize]اتربیوت

 . دارد یدسترس یبه چه اکشن یچه کاربر کنیم کنترل ین دلیل است کهه اب هامتداکشن

 .را به این اپلیکیشن اضافه نماییم Identityبیایید با هم 

لروه   را    Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore  لکای  •   Entitiesدر 

 اضافه کنی .

Install-Package Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore -Version 

5.0.2 -ProjectName Entities  
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 نمایی .  جادیا  Userبا نام    یکالس  Entities / Models در فول ر ،لس از نصب •

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

 

namespace Entities.Models 

{ 

    public class User : IdentityUser 

    { 

        public string FirstName { get; set; } 

        public string LastName { get; set; } 

    } 

 

} 

ارائه شاا   ارث    ASP.NET Core Identityکه  وسااط    ،IdentityUserاز کالس  این کالس بای 

   بری کن .

• Identity    ازEF Core   برای ذخیرAccount  User  به همین جهت بع    .کن اسات اد  می

 .هی کمی  لییر د  را ه    DbContext، بای Userاز اضافه نمود  

کاالس   از  الاایاایاار  نااام    ،CompanyEmployeeDBContextقاباال  بااا  کاالس  یااک 

IdentityUserLoginConfiquration    در مسیرEntities/Configuration   ایجاد کنی. 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders; 

 

namespace Entities.Configuration 

{ 
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public class IdentityUserLoginConfiquration : 

IEntityTypeConfiguration<IdentityUserLogin<int>> 

    { 

public void Configure(EntityTypeBuilder<IdentityUserLogin<int>> 

builder) 

        { 

            builder.HasNoKey(); 

        } 

    } 

} 

 : CompanyEmployeeDBContextکالس 

using Entities.Configuration; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

 

namespace Entities 

{ 

    public class CompanyEmployeeDbContext : IdentityDbContext<User> 
 

    { 

 

public CompanyEmployeeDbContext(DbContextOptions options): 

base(options) 

        { 

        } 

 

        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) 

        { 

            modelBuilder.ApplyConfiguration(new CompanyConfiguration()); 

            modelBuilder.ApplyConfiguration(new EmployeeConfiguration()); 

modelBuilder.ApplyConfiguration(new 

IdentityUserLoginConfiquration()); 

base.OnModelCreating(modelBuilder); 
        } 

 
        public DbSet<Company> Companies { get; set; } 
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        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 

 

    } 

 

} 

 

به  بای    CompanyEmployeeDbContext، کن   یبانیلشاتIdentity بتوان  از EF Core نکهیا  یبرا

است که    یکالس TUser کن .  یبرارث <IdentityDbContext<TUser از کالس DbContext یجا

 باش .کرد     یبرارث IdentityUser ازبای   

شااما را با    User Entityضااروری اساات که های<DbSet<T  شااامل  IdentityDbContextکالس

 کن .ذخیر  می  EF Coreاست اد  از  

  .خود را لیکربن ی کنی   Identity   یبا  حاال •

 ابت ا لکی  لایین را در لروه  اصلی نصب کنی .
Install-Package Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies -Version 

2.2.0 -ProjectName CompanyEmployee.API 

 
 اضافه کنی . ServiceExtensionsها لایین را در کالس Namespaceسپس 

using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

 اضافه نمایی .  ServiceExtensions کالسدر   یج  اکستنشن مت   کی خب حاال

public static void ConfigureIdentity(this IServiceCollection services) 

        { 

            var builder = services.AddIdentityCore<User>(o => 

            { 

                o.Password.RequireDigit = true; 

                o.Password.RequireLowercase = false; 

                o.Password.RequireUppercase = false; 
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                o.Password.RequireNonAlphanumeric = false; 

                o.Password.RequiredLength = 10; 

                o.User.RequireUniqueEmail = true; 

            }); 

 

            builder = new IdentityBuilder(builder.UserType, typeof(IdentityRole), 

            builder.Services); 

            builder.AddEntityFrameworkStores<CompanyEmployeeDbContext>() 

            .AddDefaultTokenProviders(); 

        } 

 بررسی کد:

  Userاضافه و آ  را برای نو     AddIdentityCore مت با است اد  از  را   Identityدر این ک   •

 لیکربن ی کردی .  

  AddIdentityCoreی را در متا   کربنا یمختل  ل  یلاارامترهاا  بینیا میهماانطور کاه   •

 کردی .است اد   

 tokenهمرا  باا  را  EntityFrameworkStoresو    جاادیا  IdentityBuilder  کیا  در لاایاا  •

provider   کردی .فرض اضافه   یل 

 رجیستر کنی .  ConfigureServices مت   خب حاال این مت  را بای  در

services.AddAuthentication(); 

services.ConfigureIdentity(); 

 اضافه کنی .  Configure لایین را در مت   Middlewareحاال دو  

app.UseAuthentication(); 

app.UseAuthorization(); 

 هاRoleایجاد جداول و اضافه کردن 

 حاال بای  به سراف اعمال  لییرات دیتابیس بروی .     یآماد  کرد  بود راکه الزم   ییوهایچ   مامما 

 است.    Migrationو اعمال    جادیا  یانجام ده    یکه با ی مام کار
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Add-Migration CreatingIdentityTables -Project CompanyEmployee.API 

 

 حاال دیتابیس را آل یت کنی .

Update-Database 

 

 ج اول اضافه ش   را ببینی .بیایی  با ه  نمای دیتابیس و 

 

همرا  با سااایر    را  LastNameو   FirstName  یهاسااتو   ، یرا باز کن  AspNetUsersاگر ج ول 

 بینی .ها میستو 

 

بیاااییاا  جاا ول    حاااال  کن  Roleچناا   ،  AspNetRolesدر  کااار  . یوارد  این  انجااام  در    ،برای 

 ایجاد کنی .  RoleConfigurationبا نام  کالس  یک    Entities / Configurationفول ر

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
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using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders; 

 

namespace Entities.Configuration 

{ 

public class RoleConfiguration : 

IEntityTypeConfiguration<IdentityRole> 

    { 

        public void Configure(EntityTypeBuilder<IdentityRole> builder) 

        { 

            builder.HasData( 

            new IdentityRole 

            { 

                Name = "Manager", 

                NormalizedName = "MANAGER" 

            }, 

            new IdentityRole 

            { 

                Name = "Administrator", 

                NormalizedName = "ADMINISTRATOR" 

            } 

            ); 

        } 

 

    } 

} 

اضااافه    CompanyEmployeeDbContext کالس  OnModelCreating مت  درحاال این کالس را  

 کنی .

using Entities.Configuration; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

 

namespace Entities 

{ 

    public class CompanyEmployeeDbContext : IdentityDbContext<User> 
 

    { 

 

public CompanyEmployeeDbContext(DbContextOptions options): 

base(options) 

        { 

        } 
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        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) 

        { 

            modelBuilder.ApplyConfiguration(new CompanyConfiguration()); 

            modelBuilder.ApplyConfiguration(new EmployeeConfiguration()); 

modelBuilder.ApplyConfiguration(new 

IdentityUserLoginConfiquration()); 

modelBuilder.ApplyConfiguration(new RoleConfiguration()); 

 

base.OnModelCreating(modelBuilder); 
        } 

 
        public DbSet<Company> Companies { get; set; } 

        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 

 

    } 

 

} 

 لایین را اجرا و دیتابیس را آل یت کنی .  Migration سپس

Add-Migration AddedRolesToDb -Project CompanyEmployee.API 

 
Update-Database 

 

 .را بینی   یج  Roleدو  بای  این     یکن  یرا بررس  AspNetRolesاگر ج ول 
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 Userایجاد 

 . یکن  جادیا  AuthenticationControllerبا نام   یج  رکنترل  کی  ابت ا ،Userبرای ایجاد  

using AutoMapper; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/authentication")] 

    [ApiController] 

    public class AuthenticationController : ControllerBase 

    { 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

        private readonly UserManager<User> _userManager; 

public AuthenticationController(ILoggerManager logger, IMapper 

mapper, UserManager<User> userManager) 

        { 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

            _userManager = userManager; 

        } 

    } 

 

} 

 : بررسی کد
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 .  آشنا است های باالک  مام  ،  UserManager <TUser>به جو بخ   •

• UserManager  وسط   است کهکاربرا     تیریم   یبرا  یسیسرو Identity  ش  .  ارائه 

هاای ماا را  نیاازمنا ی ماام    UserManager  نا اری  چو   ریپاازیتوریدر اینجاا نیاازی باه   •

 کن .فراه  می

 .است  DataTransferObjects رفول در    UserForRegistrationDtoکالس   جادیا  حاال نوبت

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class UserForRegistrationDto 

    { 

        public string FirstName { get; set; } 

        public string LastName { get; set; } 

        [Required(ErrorMessage = "Username is required")] 

        public string UserName { get; set; } 

        [Required(ErrorMessage = "Password is required")] 

        public string Password { get; set; } 

        public string Email { get; set; } 

        public string PhoneNumber { get; set; } 

        public ICollection<string> Roles { get; set; } 

    } 

 

} 

 .اضافه کنی .  MappingProfileدر کالس   Mapping Rule  یک سپس

CreateMap<UserForRegistrationDto, User>(); 

 

 .را ایجاد کنی   RegisterUser مت اکشن  در لایا  بای 

using AutoMapper; 

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 
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using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/authentication")] 

    [ApiController] 

    public class AuthenticationController : ControllerBase 

    { 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

        private readonly UserManager<User> _userManager; 

public AuthenticationController(ILoggerManager logger, IMapper 

mapper, UserManager<User> userManager) 

        { 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

            _userManager = userManager; 

        } 

 

        [HttpPost] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 

public async Task<IActionResult> RegisterUserAsync([FromBody] 

UserForRegistrationDto userForRegistration) 

        { 

            var user = _mapper.Map<User>(userForRegistration); 

var result = await _userManager.CreateAsync(user, 

userForRegistration.Password); 

 

            if (!result.Succeeded) 

            { 

                foreach (var error in result.Errors) 

                { 
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ModelState.TryAddModelError(error.Code, 

error.Description); 

                } 

 

                return BadRequest(ModelState); 

            } 

 

await _userManager.AddToRolesAsync(user, 

userForRegistration.Roles); 

 

            return StatusCode(201); 

        } 

  } 

} 

 : بررسی کد

 قرار دادی .خود مت  اکشن یرا باال فیلتراکشن  یک   ،م ل  یاعتبارسنج  یبراابت ا   •

 کردی . مپ   Userنو   را بهم ل ورودی   سپس •

 زنی .  ص ا میرا    CreateAsync مت ، در دیتابیسکاربر    جادیا  یبرا  حاال •

در غیر این  شاود.  یم ر یذخدر دیتابیس کاربر  ، باشا   ویآم تیموفق ایجاد کاربر اگر عمل •

 گردان .برمیخطا را  لیلام صورت

 . یاضافه کن  ModelStateآنها را به   برگردان   شود بای خطا   لیلاماگر   •

 متصااال کنی  و ساااپس  خود  یهاRoleآ  را به    بای   شاااود  جادیا یاگر کاربر  در لایا  •

Created  201  یرا برگردان . 

 نکته!!

 یهاRole  دیتوانی، مAddToRolesAsync ای AddToRoleAsync صتتدا زدنقبل از   ، لیصتتورت تما در

را در کنترلر    RoleManager <TRole>  دیتبتا  کتار  نیا یبرا  البتته.  دیتکن  یرا بررستت  دیتتابیسموجود در 

Inject   متدو از RoleExistsAsync  دیاستفاده کن . 

 . یکن   سترا   نیا   ی وانیم  حاال
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  مت ،  ServiceExtensions)کالس   30به  3را از   Rate Limitبهتر اسااات مق ار  ، ساااتاز   قبل

ConfigureRateLimitingOptionsست لیچی   نشود.   ا   یده    ی( افوا  

 . یکنیدرخواست معتبر ارسال م  کی  ابت ا

https://localhost:5001/api/authentication 

body 

{ 

    "firstname":"Zahra", 

    "lastname":"Bayat", 

    "username":"ZahraBayat", 

    "password":"P@ssw0rd12345", 

    "email":"BytZahra@Gmail.com", 

    "phonenumber":"0123456789", 

    "roles":[ 

        "Manager" 

    ] 

} 

 

 اضافه ش   است.   Roleو به    جادیکاربر ا  این یعنیگرفتی .    201 بینی همانطور که می

 را  ست کنی .  APIهای نامعتبر این خب حاال بیایی  با م ل

 : باشد خالی UserName  اگر

https://localhost:5001/api/authentication
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 : باشد خالی Passwordاگر  
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 .میکن جادیا لیمیو ا یبا همان نام کاربر یاگر کاربر در پایان

 

 .میبرو JWTبه سراغ  میتوانیم حاال  کند.یطبق برنامه کار م زیهمه چ  عالی شد

 Loginفرآیند  

  Loginفرآین   به    یاجمال ینگاه    ییایب  Authorizationو   Authenticationسازی لیاد قبل از  

 .   یداشته باش

و رمو عبور خود را وارد و   ینام کاربر کاربر  ،در آ دارد که    سات یفرم ورود به سا  یک  اللیکیشان

  یهامرورگر وب( داد   : به عنوان مثال) کالینات، دکماه ورود  زد . لس از زن میدکماه ورود را  

 .ست فریسرور م  APIکاربر را به  
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 ارسال کن .    کالینت  یبرا  Token   JWT، بای  یککرد  ییو  أ بررسیسرور اعتبار کاربر را   یوقت

JWT چیست؟ 

JWT  یشاا  کی  JavaScript  نام  مثل  )  های کاربر الگین شاا  ا ربیوتاز   یبرخ  یاساات که حاو

ها را  داد  ،ورت ایمنصااین شای به    باشا .( میگریاطالعات د  یبرخ  ایکاربر    یهاRole، یکاربر

 کن .بین دو طرف منتقل می

 به صورت لایین است.  JWTشکل کلی  

 

قسمت با رنگ مت اوت نشا  داد   که هر ش      لیاز سه قسمت  شک  JWTبینی   همانطور که می

 ش   است.  

• Header  : قسامت  نیاولJWT  ، یشا  کیه ر اسات که  JSON شا   با فرمت  یرموگذار

Base64  مانن  نو    یاطالعا این قسمت   .باش میtoken  خود دارد.را در  ت یو نام الگور 

{ 

    "alg": "HS256", 
    "typ": "JWT" 
} 

• Payload :  کیبع  از ه ر، ما  Payload  یشااا  کاین ه  یکه    یدار JSON  ی رموگذار 

 الگین در مورد کاربر   هاییا ربیوت یحاو  Payload  .باشااا می  Base64شااا   با فرمت 

   : به عنوان مثالش   است.  
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اسات    Adminکاربر  آیا ی در مورد اینکه  کاربر و اطالعا   Subject، کاربر Id  ی وان  حاویم

 یا خیر؟ باش .

 Base64  وان  با هرمی و، رموگذاری شاا   نیساات  JWT  وجه داشااته باشاای  که

decoder هرگو اطالعات حساس را در   نیبنابرا.  شود  یرموگشاPayload   یقرار ن ه . 

{ 

   "sub": "1234567890", 

   "name": "Zahra Bayat", 

   "iat": 1516239022 
} 

• Signature    : قسامت  ،لایا درSignature   این قسامت برای  . معموالً سارور از   یرا دار

  ی امضا   نیا کن .یا خیر اسات اد  می اسات یاطالعات معتبر  ی وکن حاو  بررسای اینکه آیا

که فقط ساارور   Secret Key کیبر اساااس    و   Payload  و  Header  بی رک  از  ،تالیجید

 شود. ولی  می  دان یم

 

را دوبار     Signature یبا  داشاته باشا   Payloadموجود در  ریمقاد  در  لییر  یساعوقتی کالینت  

 د.نیاز دار ،دان می  آ  راسرور   که  Secret keyبه   بنابراین کن   ولی 

  یاصال   Signatureسامت سارور درجعلی را ایجاد و ارساال کرد،   Signatureوقتی کالینت این  

 وا  از جعلی بود  اطالعات شاااود و به راحتی میمقایساااه می دریافت شااا    Signatureبا  

 مطملن ش .

خود  یهااداد   یکپاارچگیاز  ،یتاالیجید  یامضااااهاا ساااهیباا مقاا  ، ی وانیم  یماا باه راحت نیبناابرا

 .است  JWTاست اد  ما از   لیدل  نی. ا یحاصل کن نا یاطم 



319 

 

 JWTپیکربندی  

لایاکارباناا ی     فااایاالدر    issuerو    audienceاطاالعااات    ذخایار قاا م    یاناولا  ،JWTبارای 

appsettings.json  .است 

{ 

  "ConnectionStrings": { 

"sqlConnection": "server=.; database=CompanyEmployee; Integrated 

Security=true" 

  }, 

  "Logging": { 

    "LogLevel": { 

      "Default": "Information", 

      "Microsoft": "Warning", 

      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information" 

    } 

  }, 

  "JwtSettings": { 

    "validIssuer": "MicrodevAPI", 

    "validAudience": "https://localhost:5001" 

  }, 

  "AllowedHosts": "*" 

} 

  Keyبای  این   نی. بنابرا یدار  ازین secret key  کیبه در سامت سارور   ،باال ر گ تی همانطور که 

   ذخیر  کنی .سیستمی را ایجاد و در یک متلیر 

 اجرا کنی .را   ریباز و دستور ز  Adminبه صورت را    cmd سیستمی ریمتل  کی  جادیا  یبرا

setx SECRET "MicrodevSecretKey" /M 
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یم  جادیا  MicrodevSecretKeyمق ار   باو    SECRETبا نام   ساایسااتمی ریمتل  کی  دسااتور  نیا

 .localنه   باش  ست یسبای  از نو    ریکه متل   یکنیمشخش م M/ن . با است اد  از  ک

 ایجاد کنی .  ServiceExtensionsکالس    در  JWTحاال بای  اکستنشن مت ی برای لیکربن ی 

Namespace در کالس  ،های لایین را قبل از نوشاتن این اکساتنشان متServiceExtensions  

 اضافه کنی .

using System; 

using Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer; 

using Microsoft.IdentityModel.Tokens; 

using System.Text; 

 : ConfigureJWTکدهای اکستنشن متد  

public static void ConfigureJWT(this IServiceCollection services, 

IConfiguration  configuration) 

        { 

            var jwtSettings = configuration.GetSection("JwtSettings"); 

            var secretKey = Environment.GetEnvironmentVariable("SECRET"); 

            services.AddAuthentication(opt => { 

opt.DefaultAuthenticateScheme = 

JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme; 

            opt.DefaultChallengeScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme; 

            }) 

            .AddJwtBearer(options => 

            { 

                options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters 

                { 

                    ValidateIssuer = true, 

                    ValidateAudience = true, 

                    ValidateLifetime = true, 

                    ValidateIssuerSigningKey = true, 

                    ValidIssuer = jwtSettings.GetSection("validIssuer").Value, 

ValidAudience = 

jwtSettings.GetSection("validAudience").Value, 
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                    IssuerSigningKey = new 

                    SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes(secretKey)) 

                }; 

            }); 

}  

 :  بررسی کد

از   •   ساااپاسو    گایاریا مایرا    JwtSettingsماقاا ار    appsettings.json  فااایاالاباتاا ا 

 . یکنیم  واکشیرا   secretKeyمق ار

زد  • کارد   AddAuthenticationماتاا     صاااا ا  رجایساااتار   Middleware  JWT  بارای 

Authentication  .است 

و   JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme  باااایااا   Authenticationبااارای   •

ChallengeScheme یرا مشخش کن . 

 نیاز هست آورد  ش   است.مورد   JWT  ییکه هنگام  أ ییلارامترها یبرخ  در اینجا 

• issuer  کرد  است  جادیاست که رمو را ای سرور.  (ValidateIssuer = true) 

 (ValidateAudience=true. )معتبر است  رن  یگ  کیرمو   رن  یگ •

 (ValidateLifetime = true)  .نش   است  یمنقض   وکن •

• signing key معتبر و مورد اعتماد سرور است.  (ValidateIssuerSigningKey=true)  

  Signature   ی ول  یکه ساارور برا secret keyو    issuer  ،audience ری، مقادنیبر ا  عالو  •

 . یده یارائه مرا   کن یاست اد  م  JWT  یبرا

 ص ا بونی .  ConfigureServices مت را در  مت اکستنشن    نیا  حاال بای 

services.ConfigureIdentity(); 

services.ConfigureJWT(Configuration); 

در    Authorize ا ربیوت  کیارا بااز کرد  و   API  ،CompanyControllerبرای مواافظات از  ساااپس

  .یاضافه کن  GetCompaniesAsync مت   اکشن یباال

[HttpGet(Name = "GetCompanies"), Authorize] 

public async Task<IActionResult> GetCompaniesAsync() 

         { 
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var companies = await 

_repository.Company.GetAllCompaniesAsync(trackChanges: 

            false); 

 

            return Ok(companies); 

         } 

 .نمایی اضافه    CompanyControllerلایین را در    Namespaceفراموش نکنی  که  

using Microsoft.AspNetCore.Authorization; 
 بای  لکی  لایین را نصب کنی . ،قبل از  ست

Install-Package Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer -Version 

5.0.2 -ProjectName CompanyEmployee.API 

 

 لایین را به اللیکیشن ارسال کنی . ریکوئست  JWT ست   یبرا

https://localhost:5001/api/companies 

 نکته!!

به اکستپشتن برخورد کنید. نگران نباشتید یکبار ویژوال استتدیو    ریکوئستتشتاید بعد از اجرای این  

 را ببندید و دوباره باز کنید. 

 را اجرا کنید.  ریکوئستحاال می توانید 

https://localhost:5001/api/companies
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-میمجاز    ریکاربر غ  کچو  یکردی    افتیدر  Unauthorized  401  ام یل  بینی  همانطور که می

 .داشته باش  یدسترس  APIواه  به  خ

 رمو معتبر داشته باش .  کیشود و    Authenticate ،کاربر خب ما بای  کاری کنی  که

 Authenticationسازی  پیاده

 و  UserNameداشااتن یک کالس برای نگه اری ،  Authenticationسااازی اولین گام برای لیاد 

Password  فااولاا ر    .اساااات در  نااام    DataTransferObjectsبااناااباارایاان  بااا  کااالس  یااک 

UserForAuthenticationDto    . ایجاد کنی 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

 

namespace Entities.DataTransferObjects 

{ 

    public class UserForAuthenticationDto 

    { 

        [Required(ErrorMessage = "User name is required")] 

        public string UserName { get; set; } 

        [Required(ErrorMessage = "Password name is required")] 

        public string Password { get; set; } 

    } 

 

} 
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بهتر    نی. بنابرا یداشاته باشا  Token   یو  ول  Authentication یبرا  یا  یچیمنطق ل  خواهی می

 . یکن  واکشی یگرید سیرا در سرو هااکشن نیاست ا

  IAuthenticationManager  باا ناام   یاجا یاک اینترفیس    Contracts/IServices  مسااایردر  لس  

 .نمایی   جادیا

using Entities.DataTransferObjects; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Contracts.IServices 

{ 

    public interface IAuthenticationManager 

    { 

Task<bool> ValidateUserAsync(UserForAuthenticationDto 

userForAuth); 

        Task<string> CreateTokenAsync(); 

    } 

 

} 

 نصب کنی .  Repositoryحاال نیاز است  ا لکی  لایین را در لروه   

Install-Package System.IdentityModel.Tokens.Jwt -Version 6.8.0 -

ProjectName Repository 

 
سااازی  برای لیاد را   AuthenticationManagerکالس   Repositoryبای  در لروه    در مرحله بع 

 .  نمایی   جادیااین اینترفیس 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Entities.Models; 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 
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using Microsoft.IdentityModel.Tokens; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.IdentityModel.Tokens.Jwt; 

using System.Security.Claims; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Repository 

{ 

    public class AuthenticationManager : IAuthenticationManager 

    { 

        private readonly UserManager<User> _userManager; 

        private readonly IConfiguration _configuration; 

        private User _user; 

public AuthenticationManager(UserManager<User> userManager, 

IConfiguration configuration) 

        { 

            _userManager = userManager; 

            _configuration = configuration; 

        } 

public async Task<bool> 

ValidateUserAsync(UserForAuthenticationDto userForAuth) 

        { 

            _user = await 

_userManager.FindByNameAsync(userForAuth.UserName); 

 

return (_user != null && await 

_userManager.CheckPasswordAsync(_user, 

            userForAuth.Password)); 

        } 

 

        public async Task<string> CreateTokenAsync() 

        { 

            var signingCredentials = GetSigningCredentials(); 

            var claims = await GetClaims(); 
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var tokenOptions = GenerateTokenOptions(signingCredentials, 

claims); 

 

            return new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(tokenOptions); 

        } 

 

        private SigningCredentials GetSigningCredentials() 

        { 

var key =            

Encoding.UTF8.GetBytes(Environment.GetEnvironmentVariable("SEC

RET")); 

            var secret = new SymmetricSecurityKey(key); 

 

return new SigningCredentials(secret, 

SecurityAlgorithms.HmacSha256); 

        } 

 

        private async Task<List<Claim>> GetClaims() 

        { 

            var claims = new List<Claim> 

             { 

                new Claim(ClaimTypes.Name, _user.UserName) 

             }; 

            var roles = await _userManager.GetRolesAsync(_user); 

 

            foreach (var role in roles) 

            { 

                claims.Add(new Claim(ClaimTypes.Role, role)); 

            } 

 

            return claims; 

        } 

 

        private JwtSecurityToken GenerateTokenOptions(SigningCredentials 

        signingCredentials, List<Claim> claims) 

        { 
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            var jwtSettings = _configuration.GetSection("JwtSettings"); 

            var tokenOptions = new JwtSecurityToken 

            ( 

               issuer: jwtSettings.GetSection("validIssuer").Value, 

               audience: jwtSettings.GetSection("validAudience").Value, 

               claims: claims, 

               expires: 

               

DateTime.Now.AddMinutes(Convert.ToDouble(jwtSettings.GetSe

ction("expires").Value)), 

               signingCredentials: signingCredentials 

            ); 

 

            return tokenOptions; 

        } 

    } 

 

} 

 : بررسی کد

رمو ورود با   ایوجود دارد و آدیتابیس کاربر در   یکنیم  یبررسااا  ValidateUser  مت در  •

 .مطابق است رمو دیتابیس

از متا     ،و برای چاک کرد  لساااورد  FindByNameAsyncاز متا     کااربر  افتنیا  یبرا •

FindByNameAsync  الس  کUserManager<User>    . است اد  کردی 

آوربااا    CreateToken  مااتاا  •   private  یهااامااتاا از    یاطااالعااا اا  یجاامااع 

(GetSignInCredentials- GetClaims- GenerateTokenOptions)    ماااتااا و  

WriteToken  ،کن .  یم  جادیا   وکن  کی 

 گردان .یبرم  را  Secret key  یک  GetSignInCredentials مت  •

را  کاه کااربر باه آ   علق دارد    ییهااRole  و  هااClaimاز    یساااتیل  GetClaims  متا  •

 .گردان برمی

مورد    یهااناهیباا  ماام گو JwtSecurityToken یشااا کیا  GenerateTokenOptions متا  •

بای     JwtSecurityTokenگردان .  وجه داشاته باشای  که لارامترهای  و برمی  جادیا  را، ازین
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به این فایل   ه   را  expiresلارامتر واکشای شاود بنابراین بای     appsettings.json لیفااز  

 اضافه کنی .

{ 

  "ConnectionStrings": { 

    "sqlConnection": "server=.; database=CompanyEmployee; Integrated 

Security=true" 

  },  

 "Logging": { 

    "LogLevel": { 

      "Default": "Information", 

      "Microsoft": "Warning", 

      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information" 

    } 

  }, 

 

  "JwtSettings": { 

    "validIssuer": "MicrodevAPI", 

    "validAudience": "https://localhost:5001", 

    "expires": 5 

  }, 

  "AllowedHosts": "*" 

} 

 . یکن  رجیستر  ConfigureServicesمت  کالس را در    نیا  حاال بای 

services.AddScoped<IAuthenticationManager, AuthenticationManager>(); 

 .نمایی اضافه    Startupلایین را در کالس   Namespaceحتما  

using Repository; 
 . یکناضافه    AuthenticationController  را در  AuthenticateAsyncمت     یبا  در لایا 

using AutoMapper; 

using CompanyEmployee.API.Infrastructure.ActionFilters; 

using Contracts.IServices; 

using Entities.DataTransferObjects; 

using Entities.Models; 
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using Microsoft.AspNetCore.Identity; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace CompanyEmployee.API.Controllers 

{ 

    [Route("api/authentication")] 

    [ApiController] 

    public class AuthenticationController : ControllerBase 

    { 

        private readonly ILoggerManager _logger; 

        private readonly IMapper _mapper; 

        private readonly UserManager<User> _userManager; 

private readonly IAuthenticationManager _authManager; 

 

public AuthenticationController(ILoggerManager logger, IMapper 

mapper, UserManager<User> userManager , IAuthenticationManager 

authManager) 

        { 

            _logger = logger; 

            _mapper = mapper; 

            _userManager = userManager; 

_authManager = authManager; 

        } 

     

[HttpPost("login")] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 

public async Task<IActionResult> AuthenticateAsync([FromBody] 

UserForAuthenticationDto user) 

        { 

            if (!await _authManager.ValidateUserAsync(user)) 

            { 

 _logger.LogWarn($"{nameof(AuthenticateAsync)}: Authentication 

failed. Wrong user name or password."); 

 

            return Unauthorized(); 
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            } 

 

            return Ok(new { Token = await _authManager.CreateTokenAsync() }); 

        } 

 

       [HttpPost] 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 

public async Task<IActionResult> RegisterUserAsync([FromBody] 

UserForRegistrationDto userForRegistration) 

        { 

            var user = _mapper.Map<User>(userForRegistration); 

var result = await _userManager.CreateAsync(user, 

userForRegistration.Password); 

 

            if (!result.Succeeded) 

            { 

                foreach (var error in result.Errors) 

                { 

 ModelState.TryAddModelError(error.Code,  

error.Description); 

                } 

 

                return BadRequest(ModelState); 

            } 

 

await _userManager.AddToRolesAsync(user, 

userForRegistration.Roles); 

 

            return StatusCode(201); 

        } 

  } 

} 

 بررسی کد :
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  401  ریسااپانسانجام نشااود  یساانجوجود ن ارد. اگر اعتبار  مت  نیدر ا  یخاصاا ویچ •

Unauthorized  شود.می  برگردان  ش      جادیا  وکنصورت،   نیا  ری. در غ یگردانیرا برم 

https://localhost:5001/api/authentication/login 

 

  بینی  یک  وکن  ولی  ش . حاال بیایی  با لسورد نامعتبر امتوا  کنی .همانطور که می

 

 . یکنیم  افتیدر  Unauthorized  401 امیل  یک
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را    Unauthorized  401همچنا  لاساخ   وگرنهاین  وکن ارساال شاود بای    ،یریکوئسات هربا   اال 

 .کرد  یخواه  افتیدر

https://localhost:5001/api/companies 

 
 

 بای  نتیجه زیر را ببینی .ب رستی ،  را   ریکوئستاگر  

 

https://localhost:5001/api/companies
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 Roleاعتبارسنجی براساس  

  کن . اگر   ایل یدساترسا  یاکشان هر  وان  بهیشا   م  Authenticateهر کاربر   ،در حال حاضار

افراد کمک   Roleمت ها دساترسای ن اشاته باشان  بای  از بخواهی  برخی افراد به برخی اکشان

را صا ا   GetCompaniesAsyncخواهی  فقط م یر بتوان  اکشان مت  بگیری . به عنوا  مثال می

 بون .

  GetCompaniesAsyncانجام دهی  اضااافه کرد  ک  لایین به اکشاان مت   نها کاری که بای   

 است.

[HttpGet(Name = "GetCompanies"), Authorize(Roles = "Manager")] 

public async Task<IActionResult> GetCompaniesAsync() 

  .یکن  جادیا  Administratorبا نق   یگریکاربر د برای  ست این مورد بای 

https://localhost:5001/api/authentication 

body 

{ 

    "firstname":"Ali", 

    "lastname":"Bayat", 

    "username":"AliBayat", 

    "password":"P@ssw0rd67894", 

    "email":"Ali_programmer88@yahoo.com", 

    "phonenumber":"0123456789", 

    "roles":[ 

        "Administrator" 

    ] 

} 

https://localhost:5001/api/authentication
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 روی .بع ی می ریکوئستگرفتی  لس به سراف     201بینی  همانطور که می

 خب حاال بای   وکن ج ی ی برای این کاربر داشته باشی .
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 بع ی بای  است اد  کنی .  ریکوئستحاال این  وکن را در 

https://localhost:5001/api/companies 

 

 

  APIاین به    یکاربر مجاز به دسااترساا نیاچو    گرفتی   Forbidden  403 بینی میهمانطور که 

 .  ستین

اجااز     ، اا کااربرا  مجااز   یقرار ده   وین  ردر ساااطح کنترل  را  Authorize  ا ربیوت   وانی ماا می

 .  داشته باشن را  ر آ  کنترل  هایمت اکشنبه  مام    یدسترس

 نکته!!

  ریکوئستت هدقیق 5اگر پس از    نیشتود. بنابرایم  یمنقضت ایجاد،  از زمان قهیما پس از پنج دق  توکن

 کرد.  میخواه افتیرا در Unauthorized 401 تیمطمئناً وضع میارسال کن

https://localhost:5001/api/companies


 Swaggerایجاد داکیومنت با   فصل چهاردهم :

 

 آنچه خواهید آموخت:

 چیست؟ APIداکیومنت   ➢

➢ Swagger چیست؟ 

 Swaggerتنظیمات  ➢
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 چیست؟ APIداکیومنت  

  API  آ  از  باایا   چطور با اننا کاه    نیااز دارنا   ،کننا یرا مصااارف م  ی مااAPIکاه    نویساااانیبرنااماه

 شود.یم بازیوارد    API داکیومنتاست که    ییجا  جانیا  لس  .است اد  کنن 

 وا   یم  بنابراین ده میارائه  را   API ازدر مورد نوو  اسات اد    ییهادساتورالعمل  API  داکیومنت

  ازیمختصاار در نظر گرفت که شااامل  مام اطالعات مورد ن  ،یکتابچه راهنما  کیآ  را به عنوا   

 .است  APIکار با   یبرا

های ما را با کارهای  APIنویساا  بتوانن   شاود  ا ساایر برنامهباعث میمناساب   داکیومنتداشاتن  

،  هاAPIاز  یبانیو لشات ینگه ارشاود  ا ادغام و  وساعه دهن . همچنین این کار باعث می ،خود

 شود.  رساد 

Swagger چیست؟ 

Swagger  ی وصااا یبرا  ابوار کیا   API  اا با و  بررسااای یاک  دها   یباه ماا امکاا  مکاه  اسااات 

 های آ  را ببینی .APIسیست ، 

Swagger  برای    ،کنا   اا باا سااارعات و دقاتنویس کماک میباه برنااماهAPI  هاای خود داکیومنات

  ولی  کن .

  Web APIرا در لروه     Swagger  یباه راحت  ،Swashbuckle  لکی   باا اسااات ااد  از   ی وانیماا م

 .   یکن اضافه

 :  وجود دارد  Swashbuckleلکی  در  کامپوننت اصلی سه

• Swashbuckle.AspNetCore.Swagger   :شاااامال ما ل    کاامپوننات  نیاSwagger  و  

Middlewareینما یبرا  ی  SwaggerDocument  .است 

• Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen  :  کیاgenerator   Swagger    اسااات که

SwaggerDocument  از  ماًیرا مستق  Routeها  ،Controller  و هاModelسازد.یما م یها 

• Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI  :  از    وره   کیاSwagger UI  اسااات کاه  

Swagger JSON    این کامپوننت برای  وصی  کن یم  رجمهرا .Web API  است 
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حتماا این دو خط    ،نگاا  کنیا   Startupکالس    Configureو    ConfigureServicesباه متا   اگر  

 بینی .دستور را می

 : ConfigureServicesمتد 

services.AddSwaggerGen(c => 

            { 

    c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "CompanyEmployee.API", 

Version = "v1" }); 

            }); 

 : Configureمتد 

            app.UseSwagger(); 

app.UseSwaggerUI(c => c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json",     

"CompanyEmployee.API v1")); 

 

های خواهی  این قابلیت را برای وره را داشااتی  اما در این قساامت می  Swagger  ،ما در لروه 

API  . س ارشی کنی 

 اضافه کنی .  Configureو    ConfigureServicesبنابراین دستورات لایین را در مت  

 : ConfigureServicesمتد 

services.AddSwaggerGen(c => 

            { 

    c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "CompanyEmployee.API", 

Version = "v1" }); 

    c.SwaggerDoc("v2", new OpenApiInfo { Title = "CompanyEmployee.API", 

Version = "v2" }); 

 

            }); 

 : Configureمتد 

            app.UseSwagger(); 

app.UseSwaggerUI(c =>  

{ 
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c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "CompanyEmployee.API v1"); 

c.SwaggerEndpoint("/swagger/v2/swagger.json", "CompanyEmployee.API v2"); 

}); 

قرار   CompaniesV2Controllerو    CompaniesController  حااال باایا  ا ربیوت لاایین را در بااالی

 دهی .

CompaniesController : 

[Route("api/companies")] 

[ResponseCache(CacheProfileName = "120SecondsDuration")] 

[ApiController] 

[ApiExplorerSettings(GroupName = "v1")] 

public class CompaniesController : ControllerBase 

 : CompaniesV2Controller 

 

[Route("api/companies")] 

[ApiController] 

[ApiExplorerSettings(GroupName = "v2")] 

public class CompaniesV2Controller : ControllerBase 

ا بااه    CompaniesControllerکااه    گاویایا مای  ،اتریایا الا  نیابااا  و    v1  گارو ماتاعالاق 

CompaniesV2Controller    متعلق باه گروv2  .در هر دو گرو  قرار    ه   یهاارکنترلبااقی  اسااات

 .وره  ن ارن   رایز  رن یگ یم

و در یاک مرورگر   دادی . حااال اللیکیشااان را اجرا کنیا کااری اسااات کاه باایا  انجاام میاین  ماام  

 آدرس لایین را وارد کنی .

https://localhost:5001/Swagger/index.html 
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بینی   همانطور که میبینی  که شاامل  مام کنترلرهاسات.  می  jsonدر این صا وه یک داکیومنت  

 را مشخش کنی .    API وانی  وره   می،  Select a definitionدر باالی این ص وه در قسمت 

 بینی .دهی  نتیجه لایین را می ریی ل  v2را به    v1اگر  
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مثال را    ریو مقاد  ریساپانسلارامترها،    قیاطالعات دق   ی وانیم ،اکشان مت  هر یرو  با کلیک بر

را    اکشاان مت هااز    کیهر   وا   می  Try it outدکمه  یبر رو  کیبا کل  نی. همچن یمشاااه   کن

 . یکن  ست

 

 را بونی .  Executeو سپس دکمه کلیک    Try it outروی دکمه   API  برای  ست این  خب
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 ما

 گیری . می   401خطای   الگین نکردی  لس 

 . یکن  اعمالرا   راتیی ل  یبرخ   یبا  ،Authorizationفعال کرد    یبراخب حاال 

کاا هااای   خاط  اساااات  Authorizationچاو   اعاا اد  زیاااد  ماتاا    و  کامای  شااالاوغای  باااعااث 

ConfigureServices  در کالس لس بهتر اسات   ؛شاودمیServiceExtensions    یک اکساتنشان

   داشته باشی .  ConfigureSwaggerمت  با نام 

Namespace  . لایین را در این کالس اضافه کنی 

using Microsoft.OpenApi.Models; 

 و سپس مت  لایین را بنویسی .

     public static void ConfigureSwagger(this IServiceCollection services) 

     { 

            services.AddSwaggerGen(s => 

            { 
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                s.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo 

                { 

                    Title = "CompanyEmployee.API", 

                    Version = "v1" 

                }); 

                s.SwaggerDoc("v2", new OpenApiInfo 

                { 

                    Title = "CompanyEmployee.API", 

                    Version = "v2" 

                }); 

                s.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme 

                { 

                    In = ParameterLocation.Header, 

                    Description = "Place to add JWT with Bearer", 

                    Name = "Authorization", 

                    Type = SecuritySchemeType.ApiKey, 

                    Scheme = "Bearer" 

                }); 

                s.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement() 

                { 

                  { 

                    new OpenApiSecurityScheme 

                     { 

                       Reference = new OpenApiReference 

                        { 

                           Type = ReferenceType.SecurityScheme, 

                            Id = "Bearer" 

                         }, 

                       Name = "Bearer", 

                      }, 

                   new List<string>() 

                   } 

                 }); 

            }); 

        } 
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حاذف و ساااپس  متا   ConfigureServicesمتا   را در    AddSwaggerGenخاب حااال دساااتور  

ConfigureSwagger  . را رجیستر کنی 

  services.ConfigureSwagger(); 
 . کنی استارترا دوبار    اللیکیشن ،برای دی    لییرات

 .هاستریکوئست  به  Authorize نهیگو  اضافه ش   ببینی میکه  یویچ نیاول

 

را باز    api/authentication/login  اکشان لس .بگیری   وکن  ابت ا بای   Authorizeبرای اسات اد  از  

 . یکن یش   را کپ افتیدر  وکن  ،Passwordو   Userو بع  از وارد کرد   
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 کنی .  کیکل  api/companies/   ریکوئست  Authorizationخب حاال روی دکمه 

 

 .کلیک کنی   Authorizeو روی  لیست    Bearerاین  وکن را در مقابل   در کادر باز ش  

 

 را در اول  وکن بگذاری .  Bearer وجه داشته باشی  که حتما  

 کلیک کنی .  Closeبر روی دکمه Authorize کلیک بر روی دکمه  لس از
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 را  ست کنی .  APIاین   وانی   حاال می

 

 Swaggerتنظیمات  

Swagger  کرد     سا ارشایو   داکیومنت   وساعه یبرا ییهانهیگوUI  خواه  آ  را با  میدارد که

 ه  بررسی کنی .

ارائاه    را  Descriptionو    Contact  ،Licenseاز جملاه    یاطالعاا  وانا   می  AddSwaggerGen  متا 

 ده .

      public static void ConfigureSwagger(this IServiceCollection services) 

        { 

            services.AddSwaggerGen(s => 

            { 

                s.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo 

                { 

                    Title = "CompanyEmployee.API", 

                    Version = "v1", 

               Description = "CompanyEmployees API by Zahra Bayat", 

                    Contact = new OpenApiContact 

                    { 

                        Name = "Zahra Bayat", 

                        Email = "BytZahra@gmail.com", 
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  Url = new   

Uri("https://www.linkedin.com/in/zahrabayat"), 

                    }, 

                    License = new OpenApiLicense 

                    { 

                        Name = "CompanyEmployees API ", 

                    } 

                }); 

                s.SwaggerDoc("v2", new OpenApiInfo 

                { 

                    Title = "CompanyEmployee.API", 

                    Version = "v2" 

                }); 

                s.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme 

                { 

                    In = ParameterLocation.Header, 

                    Description = "Place to add JWT with Bearer", 

                    Name = "Authorization", 

                    Type = SecuritySchemeType.ApiKey, 

                    Scheme = "Bearer" 

                }); 

                s.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement() 

                { 

                  { 

                    new OpenApiSecurityScheme 

                     { 

                       Reference = new OpenApiReference 

                        { 

                           Type = ReferenceType.SecurityScheme, 

                            Id = "Bearer" 

                         }, 

                       Name = "Bearer", 

                      }, 

                   new List<string>() 

                   } 

                 }); 
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            }); 

        } 

 . یکن  یرا بررس  Swagger UIو    یاجرا کن  گریبار د  کیبرنامه را     ییایب  حاال

 

 . یرا انجام ده   ریمراحل ز   یبا  هاXML commentفعال کرد     یبرا

را انتخاب    Propertiesی   اصالی راسات کلیک کنی  و از منو باز شا   گوینههبر روی لرو •

 .نمایی 

 .را  یک بونی   XML documentation fileچک باکس  Build  بدر  •

 
 دهی .  ConfigureSwaggerحاال بای   لییرا ی در مت  

Namespace های لایین را قبل از نوشتن این مت  به کالسServiceExtensions  . اضافه کنی 

using System.IO; 
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using System.Reflection; 

 : ConfigureSwaggerمتد 

      public static void ConfigureSwagger(this IServiceCollection services) 

        { 

            services.AddSwaggerGen(s => 

            { 

                s.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo 

                { 

                    Title = "CompanyEmployee.API", 

                    Version = "v1", 

               Description = "CompanyEmployees API by Zahra Bayat", 

                    Contact = new OpenApiContact 

                    { 

                        Name = "Zahra Bayat", 

                        Email = "BytZahra@gmail.com", 

Url = new Uri("https://www.linkedin.com/in/zahrabayat"), 

                    }, 

                    License = new OpenApiLicense 

                    { 

                        Name = "CompanyEmployees API ", 

                    } 

                }); 

                s.SwaggerDoc("v2", new OpenApiInfo 

                { 

                    Title = "CompanyEmployee.API", 

                    Version = "v2" 

                }); 

var xmlFile =      

$"{Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name}.xml"; 

           var xmlPath = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, xmlFile); 

                 s.IncludeXmlComments(xmlPath); 

                s.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme 

                { 

                    In = ParameterLocation.Header, 
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                    Description = "Place to add JWT with Bearer", 

                    Name = "Authorization", 

                    Type = SecuritySchemeType.ApiKey, 

                    Scheme = "Bearer" 

                }); 

                s.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement() 

                { 

                  { 

                    new OpenApiSecurityScheme 

                     { 

                       Reference = new OpenApiReference 

                        { 

                           Type = ReferenceType.SecurityScheme, 

                            Id = "Bearer" 

                         }, 

                       Name = "Bearer", 

                      }, 

                   new List<string>() 

                   } 

                 }); 

            }); 

        } 

 اضافه  GetCompaniesAsyncرا به اکشن مت     triple-slash commentدر مرحله بع    •

 اضافه شود.  Swagger UI ا  وضیوا ی به    ،کنی 

/// <summary> 

/// Gets the list of all companies 

/// </summary> 

/// <returns>The companies list</returns> 

[HttpGet(Name = "GetCompanies"), Authorize(Roles = "Manager")] 

public async Task<IActionResult> GetCompaniesAysnc() 

 اللیکیشن را اجرا کنی . ،حاال برای دی   نتیجه
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  ،شااودمی  Return  ای کهبه نتیجهکنن  یم  اساات اد ما را   یهاAPIکه    برنامه نویسااانیمعموالً 

ها ریساپانسانوا     ی وصا  . بنابراینمن  هساتن عالقه  ،خطا  یو ک ها  ریساپانسانوا    مخصاوصاا

 مه  است.    اریبس

/// <summary> 

        /// Creates a newly created company 

        /// </summary> 

        /// <param name="company"></param> 

        /// <returns>A newly created company</returns> 

        /// <response code="201">Returns the newly created item</response> 

        /// <response code="400">If the item is null</response> 

        /// <response code="422">If the model is invalid</response> 

        [HttpPost] 

        [ProducesResponseType(201)] 

        [ProducesResponseType(400)] 

        [ProducesResponseType(422)] 

 

        [ServiceFilter(typeof(ValidationFilterAttribute))] 

public async Task<IActionResult> 

CreateCompanyAsync([FromBody]CompanyForCreationDto   company) 
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