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 الكتابمقدمة 
 

 ةفعال بطريقةولكن لا نعرف متى نستخدمه  #Java، Cلغات البرمجة مثل  في interfaceكلنا نعرف وجود ال 

Effectively  دور مهم في تصميم المشروع  يلعبومتىSoftware Design. 

يعتبر العمود الأساسي في  Interface، فال فيها Interfaceوجود ال  علىتعتمد  جيدا  البرمجيات المبنية  أغلب

 Dependencyوال ، Testabilityمثل ال  Modern Techniques الكثير من العادات الجيدة في البرمجة

Injection  وكثير من الDesign Patterns، ب أساسيات التصميم التي تعرف حتى في وSOLID Design 

Principles.  لذلك فهم الInterfaces طوة أولى للمواضيع الأكثر وأين تستخدمه بالشكل الصحيح يعتبر خ

 دراية بطرق أكثرل الصحيح وهو الخطوة لكي تصبح مبرمج في عملية تصميم البرمجيات بالشك تقدما  

 التصميم ومعماريات الأنظمة.

الفرق بينه وال وهو  ألابدءا  من السؤال الشائع  Interfaceسوف نبدأ الحديث عن ال  الكتاب في هذا

Abstract Class  اعد ال يسكيف بالحديث عن  سنتدرجومن ثمinterface أكثر قابلية للصيانة  الكود في جعل

Maintainability ير بدون الحاجة لتغي الخصائصضافة المزيد من لإ، وكيف يكون الكود قابل للتطوير بسهولة

 Dynamicوقت التشغيل المختلفة  Implementations كيف تحمل الو ،Extensibility الكثير من الكود

Loading  أو ما يعرف بLate Binding. 

ابتدئا  بفكرة تقسيم  البرمجيات،بعد ذلك سوف نأخذ مثال يحتوي مجموعه من المفاهيم في تصميم 

وكيف يمكن بناء تلك  Laryingومرورا  بالطبقات في المشروع  Seperating of Concernsالاهتمامات 

 الطبقات مع التفاعل بينهما.

 ؟الكتابلمن هذا 
 في ا  كنت جديد اء  ، سووالمبتدئين في هندسة البرمجيات للمطورين ومهندسي الأنظمةموجه  الكتابهذا 

 أو لديك عدة سنوات خبرة فسوف تستفيد من هذا الكتاب. تالبرمجياتصميم 

ال والبرمجة  أنك تعرف اساسياتطالما معرفة متقدمة، و أيولا يتطلب  مبتدئ هو للكتيب عامالالمستوى 

Object Oriented بلا مشاكل. واستيعاب ما فيهه فسوف تستطيع فهم 

 الكائني برمجة تدعم الاسلوب لغة يأولكن مبرمجي الجافا والسي++ و #C ستكون باستخدام الأمثلة البرمجية

First Class Object Oriented Language المفاهيم عامة وتطبق على  حيث. الكتابالاستفادة من  فبإمكانهم

وجعل الكود أكثر عمومية حتى  بقدر الإمكان اللغةوتم الابتعاد عن استخدام المزايا الخاصة في  أي لغة

 Visual Studioتحمل نسخة  أنالكتاب أمثلة تتبع  أن أردتويمكنك إذا . الأخرىتفيد مبرمجي اللغات يس

Express 2015  وتطبق ما هو موجود )وهي مجانية بالمناسبة(. 2013أو 

 مثلا  ال الكتابلم نقم بترجمة المصطلحات وحاولنا بقدر الإمكان كتابة المصطلح فقط )كما في عنوان 

Interface والاستيعابفي الفهم  أسهل( حتى يكون. 

وفي حال لم  إذا أردت مشاهدتها، الكتابمرفقة مع  وهيطرحها، سيتم عرض كافة أكواد الأمثلة التي يتم 

 الرابط هذا ال خلمن  الأمثلةتحميل كل  يمكنكف الكتابمع تجدها 

 

http://informatic-ar.com/files/Interface/Interface_Projects.zip
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 الكتابملخص محتوى 
 

  مثال ويتم برمجته بعدة طرق بدءا  من الطريقة  نأخذ وسوف: "مراجعة سريعة“الأول الفصل

الثلاثة سواء  بأنواعها Abstractionاستخدام ال و Classesلل ثم الانتقال  Proceduresالتقليدية 

، interface الأو استخدام  Abstract Classمن  الوراثةأو  Concrete classمن الكلاس العادي  الوراثة

ومن ثم يتم النظر لتلك الحلول ومشاهدة الانسب للمشكلة، واخيرا  يتم طرح الفروق بين ال 

Abstract class  والInterface .ومتى تستخدم كل منهم  

 

 :نظرة حول ال  الفصل الثانيInterface : ي جعل الكود أكثر أنه يساعد فو هواحدة من أهم الأسباب

الكود المرن في التغيير وليس الذي يحتاج تغييره كاملا  بها ونعنى  Maintainableللصيانة قابلية 

وبالتالي  ذلك في Interface اليمكن أن تفيدنا . وسوف نرى كيف تالمتطلبافي  بسبب تغيير بسيط

 .Future Proof Codeالكود يعمل للمستقبل  أنيضمن هذا الأمر 

 

  الفصل الثالث: كيف تستخدم الInterface نرى في هذا الفصل كيف يمكن أن  سوف بكفاءة

 Extensibleفي جعل الكود قابل للتطوير بسهولة، حيث نريد انشاء الكود ال  Interfaceتستخدم ال 

 بعض الأمور في سياق الموضوع مثلا   وسيتم شرح، عه بعد تغيير المتطلباتأي القابل للتعديل بسر 

 .Static Factoryيمكن كتابة  وكيف CRUDsوال  Repository Patternل ا

 

  الفصل الرابع: الDynamic Factory  يتم تناول كيف يمكن تحميل ال سوفImplementation  وقت

وال  Compile Time Factory، وشرح الفروقات بين ال Late Bindingوذلك ما يعرف ب ال  التشغيل

Dynamic Factory أي ، وكيف يمكن جعل التطبيق يحملImplementation  من خلال تحديدها جديدة

 .اعادة ترجمته أو الكودبدون تغيير  Configuration File في ملف خارجي

   

 :والمعمارية الأنظمة  الفصل الخامس Layering  عن ال  مبسطسوف يتم تناول مثالInterface 

 Layers إلىم البرمجيات، بدئا  من فكرة تقسيم الاهتمامات ديد من الأفكار في تصمييحتوي أيضاَ ع

واخيرا  واجهة العرض  Data Access Layerوال  Service Layerوال  Business Layerومرورا  بال 

مثلا   Business Layerفي التصميم خصوصا  في ال  Patternsسوف يتم المرور بعدة للمستخدم. و

Null Object Pattern، Strategy Pattern  ال استخداموفي الواجهة سوف Model View Presenter. 

 

  وكيف تستفيد من ال  الكتابويتم وضع خلاصة لموضوع هذا  : خاتمةالسادسالفصلInterface 

 بطريقة صحيحة.

 

  المكتبات  استخدام: 1الملحقDependencies :#سوف يتم شرح انواع ال   في سيDependencies 

وتستخدمها في مشروعك. وكيف تستطيع معرفة  Class Libraryمشروع مكتبة  تنشئ أنوكيف يمكن 

 التي تم تحميلها اثناء تشغيل البرنامج. Assembliesكل ال 

 

  نقاط متفرقة حول ال : 2الملحقInterface :#بالسوف يتم تناول بعض الأمور المتعلقة  في السي 

Interface في ال  الوراثة وكيف تتمسي#  لغةفي  الخاصةInterface. 
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 الأساسيات في تصميم البرمجيات
 

، والتي نهدف منها أن تكون "الأساسيات في تصميم البرمجيات“ السلسلةيعد أول جزء في هذه  الكتابهذا 

قادر  Software Engineer وأن تعد مهندس برمجيات بالطرق الحديثة، شاملة في مجال تصميم البرمجيات

 كفاءةصحيحة، وفي نفس الوقت نزيد من  ومعرفة وبأساسيات ةسليم ةبطريقعلى تصميم برمجيات 

 .بهااصلاح البنية التحتية في المشاريع التي يعملوا يستطيعوا المطورين الحاليين بحيث 

 نخرجها هي: أنالتي نريد  الأجزاء

 ( مقدمة في تصميم البرمجيات1الجزء ) 

o  البرمجياتالمهمة في تصميم وهي شرح المفاهيم والمصطلحات: 

 Software Design, Software Architecture, Software Development 

 Flexibility, Security, Reliability, scalability, Readability, Maintainability  

 Loosely Coupled, Highly Coupled, Highly Cohesive code, tightly coupled 

 Code Smell, Technical Debt, Anti-Patterns, Refactoring 

o شرح بعض الفلسفيات في التصميم 

 KISS: Keep it Simple Stupid 

 DRY: Do not repeat yourself 

 Tell, Don’t Ask 

 YAGNI: you Ain’t goanna need it  

 SOC: Separation of concerns 

 ( 2الجزء )عن ال Interface Based Programming 

o  الآنوهو الذي بين يديك 

 ( 3الجزء )أفكار  عنReport Martin  ب المعروفUncle Bob  والتي تعرف بSOLID 

o SRP: Single Responsibility Principle 

o OCP: open closed principle 

o LSP: Liskov substation principle 

o ISP: Interface Segregation Principle 

o DIP: Dependency Inversion principle 

 ( 4الجزء ) عنDependency Injection & IoC & Containers 

o Dependency Injection 

o Dependency Inversion Principle & Inversion of Control 

o ما هي تلك المصطلحات والفرق بينهم والفائدة من كل مفهوم منهم وأين يستخدم 

 ( عن ال 5الجزء )Software Architecture Patterns 

o  شرح أنواع الDesign Patterns التي طروحها ال  والأنماطGang of Four 

 مع أمثلة عملية على الأنواع 

o عن ال  وقفةEnterprise Design Patterns  التي وضعهاMartin Flower 

  شرح للطبقاتLayers صف ما يجري بداخل كل طبقة وال ووPatterns المستخدمة 

  طبقة الData Access Layer 

o Repository & DAO 
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o Unit of Work  &Lazy Loading & ORM 

   طبقة الBusiness Layer 

o Transaction Script & Active Record 

o Anemic Domain Model & Domain Model 

  طبقة الService Layer 

o Messaging Patterns & SOA 

  طبقة الPresentation 

o MVP & MVC 

  الحديث حولCommand/Query Responsibility Segregation   واختصاراCQRS 

 ( 6الجزء) في تصميم البرمجيات مواضيع متفرقةعن  الحديث: 

o الاختبارات بأنواعها المختلفة  

 Unit Testing  &Test Driven Design - TDD  

o Domain Driven Design - DDD 

o Behavior Driven Design – BDD 

o Aspect Oriented Programming – AOP 

 ( 7الجزء) في هندسة البرمجيات: الأدوات 

o  ادوات الDocumentations  &Unit Testing & Continuous Integration 

o  الفريق ادارة المشروع بينSource Control Workflow 

o أدوات اكتشاف الأخطاء في الكود 

والخطوط  وانما هي الفكرة العامة ولا في ترتيب الأجزاء العناوينلا في ، ليست كل شيءالنقاط هذه 

ول جزء منه وسوف أفتم انجاز الطريق طويلة، ولكن الحمد هلل  أن، ونعلم العريضة للمواضيع المراد طرحها

في مجال هندسة البرمجيات والمشاركة في  المهتمينشاء هللا، وآمل أن يشاركوا في العمل  أنالبقية يتبعها 

المرجع الأول لأي مهندس برمجيات يريد البدء  تكون هذه السلسلةحتى ا هومراجعت لإتمامهاالكتابة معي 

 يأاضافة الأسئلة والنقاش في عبر بريدي الموضح أدناه أو ويمكنكم التواصل معي بهذا الخصوص بالمجال، 

" على موقع ساسيات في تصميم البرمجياتالأمجتمع " وذلك من خلال الكتابموضوع في السلسلة أو هذا 

 حسوب.

 مفيدة للقارئ. /عمليةوفقت في ايصال مادة علمية قد أكون أنأتمنى وبك في هذا الجزء،  ومرحبا  

 عن الكاتب
والمشاريع بلغات  سنوات، طور العديد من الحلول 7منذ أكثر من  المجاليعمل في مهندس برمجيات 

 ز التميز لأمن المعلومات.في مرك. يعمل حاليا  مدير قسم تطوير الحلول ومنصات مختلفة

 مع الكاتب:للتواصل 

  :البريد الالكترونيwajdyessam@hotmail.com 

  :موقع مؤلفات، مؤلفات للكاتب: تيكموقع انفورمامقالات الكاتب 

  :تصميم البرمجياتالأساسيات في على حسوب  الكتابصفحة للأسئلة العامة والنقاشات 

  صفحات انفورماتيك علىFacebook  أوTwitter 

 Jan/2016/05 الثلاثاء

https://io.hsoub.com/Software_Design_Principles
mailto:wajdyessam@hotmail.com
http://informatic-ar.com/author/admin/
https://moalfat.com/UserProfile/60961b97-d1d7-41c6-b23a-b28e7e786bac/Wajdy-Essam
https://moalfat.com/UserProfile/60961b97-d1d7-41c6-b23a-b28e7e786bac/Wajdy-Essam
https://io.hsoub.com/Software_Design_Principles
https://www.facebook.com/informatics.arab
https://twitter.com/informatic_arab
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 مراجعة سريعةالفصل الأول: 
 

   Interfaceما هو ال 
. Declarations تصاريح للدوالفقط  Dataأو  Implementationأي  فيهلا يوجد  Abstract typeهو ببساطة 

وال  methodsمثل ال  membersأعضاء  وله contractأنه عقد  هو interfaceوأفضل طريقة للتفكير في ال 

Properties  ال(Properties #الويمكن اعتبار وجودها في  هي في السي Interface ة تصريح على أنه بمثاب

أن يقوم بتطبيقه بالكامل  عليه العقد فيجب ذلكل Implementsبعمل  كلاس أخر أي يقوم، وعندما (لمتغير

 interfaceما هو موجود في ذلك ال كل ويعرف 

 
 

لا يمكن أن يكون هناك عقد غير معروف فبفكرة العقد ) ا  تلقائيpublic  كل الأعضاء سوف تكون  لاحظ أن

 (.publicبنوده، وأن جميع بنوده يجب أن تكون معروفة 

والفروقات التي  في الكود، Abstractionطبقة من ال  انيضيف Abstract Classوال  Interfaceاستخدام ال 

سوف  الكتابكما سنرى خلال فصول هذا و .للمشكلة تفضلهاسوف  Abstraction أي تحددبينهم هي التي 

 قابلية Interfaceال  تسهل لك ، وبعدها سوف نرى كيف)هذا الفصل(منهم تعرف الفروقات ومتى تختار 

خارج محتوى  Unit Testing)ال  لفصل الثالث(، وسهولة الاختباراتالصيانة )الفصل الثاني(، وقابلية التطوير )ا

 .(الكتاب

 
 أعلاهفي الثلاثة خصائص  يساهم Interfaceال 
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 المثال الأول:

 Abstract classمع ال  Interface البين نبدأ بمثال عملي بسيط نوضح فيه المفاهيم والأساسيات سوف 

 ،(Concrete classبالاسم  Abstract بليس عادي  class أي)سوف نطلق على  Concreteوالكلاس العادي 

المحيط  بإظهارط المربع من خلال ادخال طول الضلع وتقوم وليكن لدينا برنامج لحساب مساحة ومحي

 والمساحة.

 

 مربع متساوي الاضلاع

بداية وانما هو مجرد  لن نكمل كثيرا  في هذا المثال( )واطمئن الرياضياتبالطبع هذا الموضوع ليس في 

 :كالتاليحساب المحيط والمساحة للمربع  ، وقوانينتوضيحية

 طول الضلع في نفسه مساحة المربع = 

 طول الضلع× 4=  محيط المربع 

خل ومن ثم يطبع منك كتابة برنامج يقرأ المد الضلع، والمطلوبل سوف يكون طول بمعنى أن المدخ

 المساحة والمحيط.

 ويكتب كود بسيط يطبق تلك المعادلات، كما في الشكل:main البالطبع أي مبرمج سوف يبدأ من 

1. static void Main(string[] args)   
2. {   
3.     // Square   
4.     int numberOfSides = 4;   
5.    
6.     // Calculate Area   
7.     Console.Write("Enter Side Length: ");   
8.     int sideLength = int.Parse(Console.ReadLine());   
9.     double area = sideLength * sideLength;   
10.     Console.WriteLine("Area: " + area);   
11.    
12.     // Calculate Perimeter   
13.     double permieter = numberOfSides * sideLength;   
14.     Console.WriteLine("Permieter: " + permieter);   
15.    
16.     Console.ReadKey();   
17. }   

وهي حساب محيط ومساحة المثلث متساوي  لهذا البرنامج لو طلبنا من اضافة خاصية جديدة الآن: 1تعديل 

 :التاليةالأضلاع ايضا  من خلال معرفه طول أحد الأضلاع، من خلال المعادلة 

 حيث  =  المثلث مساحةa .هي طول الضلع 

 طول الضلع 3=  المثلث محيط * 
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 قد تكتب نفس الكود التالي:

1. static void Main(string[] args)   
2. {   
3.     // Triangle   
4.     int numberOfSides = 3;   
5.    
6.     // Calculate Area   
7.     Console.Write("Enter Side Length: ");   
8.     int sideLength = int.Parse(Console.ReadLine());   
9.     double area = sideLength * sideLength * Math.Sqrt(3) / 4;   
10.     Console.WriteLine("Area: " + area);   
11.    
12.     // Calculate Perimeter   
13.     double permieter = numberOfSides * sideLength;   
14.     Console.WriteLine("Permieter: " + permieter);   
15.    
16.     Console.ReadKey();   
17. }   

أن برنامج بسيط للغاية ولا يخرج من بو لنقل أ Procedure بطريقة اجرائيةلى هنا الأمر جميل وأنت تعمل إ

 .Toys Exampleكونه 

 وبقية الكود هو كود متكرر.( 9و 4) الأسطرفي فقط  ين )الأول والثاني( وهو يكونأن الفرق بين الكود لاحظ

، وأن الكود قد يقع في غير جيدتصميم هناك تكرار في الكود فعليك أن تعرف أن هناك  في حال دائما  و

 .تحدث اضافة أو تغييرع أي مشاكل عديدة م

ي الجواب كما حدث ف كيف سيحصل التغيير في هذا الكود البسيط؟ تتساءلقد التغييرات دائما  ما تحصل، و

 ،دث في عدة أماكن أخرىيح أناشكال اخرى، أو ايضا  يمكن  حيث تم اضافة المثلث فقد يمكن اضافة 1تعديل 

تقرأ طول  أنطلب منك طول الضلع من لوحة المفاتيح، سوف يمثلا  طريقة الإدخال، فبدلا  من أنك تدخل 

تقوم بحساب  أنلأشكال هندسية مثل مربع ومستطيل ومثلث ونريد  به وصف الضلع من ملف خارجي

 المساحة والمحيط لكل شكل موجود في الملف.

( بأي صيغة ملف أيأو  XMLمعلومات الأشكال من ملف خارجي )سواء كان  قراءةطلب أن يتم  الآن :2تعديل 

 تقرأها جميعا  من ذلك الملف ومن ثم تحسب المساحة والمحيط. أنالمهم به تعريف تلك الاشكال وعليك 

تتعامل مع متغيرات مثلا   أنبدلا  من  Conceptهذه اللحظة سوف تحتاج لأن تتعامل مع المفهوم 

numberOfSide وarea سواء كان هندسي(ال الشكلالمفهوم نفسه )أن تتعامل مع  فالأفضل Triangle  أو

Square  من الملف مجموعه من الأشكال القراءةترجع من دالة  أنوبالتالي تستطيع Shapes أولى، وهذه 

 بدلا  من التعامل مع متغيرات. أفضل بطريقةتستطيع تمثيل المفاهيم حيث  Object Orientedفوائد ال 

الأن سوف تحتاج لأن ترجع جميع الأشكال في الملف مع بعضها، والا سوف تقوم بعمل  أنكلكن المشكلة 

هذه الاشكال سوف يتم عمل مجموعه  أن تم اخباركالمربعات والخ، ولقد  لإرجاعالمثلثات، ودالة  لإرجاعدالة 

. لذلك يجب أن مجموعه من الحسابات بهافيما بعد مثلا  عرضها على الشاشة أو تطبيق عليها من العمليات 

 .المجموعةيشمل هذين الشكلين وبقية الأشكال في  Abstractionتستخدم مفهوم موحد 

 قد تقوم بأكثر من طريقة: Abstraction مفهوم الشكللتطبيق 

)يمكنك تسميته  Regular Polygon نسميهمثلا   يمثل الشكلكلاس عادي( ) Concrete class  عمل  .1

 من ذلك الكلاس. Inheritingان ع والمثلث يرثن ثم كلاس المربومبأي اسم( 
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 منه انوالمربع والمثلث يرثثم  ومن Regular Polygonيمثل الشكل  Abstract classعمل  .2

  Implement لث باستخدامهثالمربع والم ويقوم Regular Polygonاسمه  Interface عمل .3

 هذه الحلول ولنرى ماهي الفوائد والعيوب في كل حل منهم. نتناولسوف 

 Concrete Class كالس العاديباستخدام ال Abstraction التطبيق 

دالة حساب  إلى بالإضافةيمثل الشكل وفيه عدد الأضلاع وطول الضلع،  classلاحظ الكود التالي يقوم بعمل 

المحيط والتي هي مشتركة بين المثلث والمربع، اما دالة حساب المساحة فطالما الشكل غير محدد فسوف 

 في حالة تم استدعاء هذه الدالة. Exceptionلل  throwيتم عمل 

1. public class ConcreteRegularPolygon   
2. {   
3.     public int NumberOfSides { get; set; }   
4.     public int SideLength { get; set; }   
5.    
6.     public ConcreteRegularPolygon(int sides, int length)   
7.     {   
8.         NumberOfSides = sides;   
9.         SideLength = length;   
10.     }   
11.    
12.     public double GetPerimeter()   
13.     {   
14.         return NumberOfSides * SideLength;   
15.     }   
16.    
17.     public virtual double GetArea()   
18.     {   
19.         throw new NotImplementedException();   
20.     }   
21. }   

 لة المساحة.اللد overrideولاحظ أنه يرث من الشكل ويقوم بعمل  Square الكلاسبتعريف نقوم  الآن

1. public class Square : ConcreteRegularPolygon   
2. {   
3.     public Square(int length) :   
4.             base(4, length)   
5.     {   
6.     }   
7.    
8.     public override double GetArea()   
9.     {   
10.         return SideLength * SideLength;   
11.     }   
12. }   

 :Triangle الكلاس نفس الأمر مع ال

1. public class Triangle : ConcreteRegularPolygon   
2. {   
3.     public Triangle(int length)   
4.             : base(3, length)   
5.     {   
6.     }   
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7.    
8.     public override double GetArea()   
9.     {   
10.         return SideLength * SideLength * Math.Sqrt(3) / 4;   
11.     }   
12. }   

 :Squareلتجربة كلاس المربع و الرئيسية،استخدام تلك الكلاسات في الدالة  إلى الآنلننظر 

1. static void Main(string[] args)   
2. {   
3.     Square square = new Square(5);   
4.     Console.WriteLine("Area: " + square.GetArea());   
5.     Console.WriteLine("Permieter: " + square.GetPerimeter());   
6.    
7.     Console.ReadKey();   
8. }   

، سوف تجد انه قام بحساب المساحة والمحيط وتم طباعتهم النتيجة سوف تكون صحيحة بعد تشغيل الكود

 على الشاشة.

يقوم  ConcreteRegularPolygon)الأب( في الكلاس  GetAreaالدالة  أنفي هذه الطريقة هو  همالذي ي

 ونسيت Triangleالمثلث  قمت بعمل الكلاس إذاوبالتالي في حال تم استدعائها،  throw exception بعمل

 .Exceptionاعادة تعريف هذه الدالة فسوف تحصل على ال 

 ، وتم استخدامه:GetAreaمثلث ونسى المبرمج تعريف الدالة آخر لل تعريف وهوالتالي  class ال إلىللننظر 

1. class Triangle : ConcreteRegularPolygon   
2. {   
3.     public Triangle(int length)   
4.         : base(3, length)   
5.     {   
6.     }   
7. }   
8.    
9. static void Main(string[] args)   
10. {   
11.     Triangle sequare = new Triangle(5);   
12.     Console.WriteLine("Area: " + sequare.GetArea());   
13.     Console.WriteLine("Permieter: " + sequare.GetPerimeter());   
14.    
15.     Console.ReadKey();   
16. }   

 Exceptionسوف تحصل على ال أعلاه الكود  في حال قمت بتشغيل
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 أي عمللم يقوم بتغييره  نالاب أناه في كلاس الأب ولكن بسبب نحن الذي كتبنException البالطبع هذا 

Override (لذلك والمترجم لم يجبره على ذلك ) الخطأ هذاحدث. 

)المترجم لم يجبر  وهو يحل المشكلة السابقة Abstractionفي ال  الثانيفيما يلي سوف نستعرض الحل 

 كود.تتم ترجمة اللا فلن إو overrideتعيد التعريف  أنويجبرك على  المبرمج على اعادة التعريف(

 

 Abstract Classال  باستخدام Abstractionتطبيق ال 

يمكن عمل كائن منه.  ولا abstractالكلاس الذي يحتوي على دالة أو أكثر  هو Abstract Classال فإن  للتذكير

 .Abstractالكود التالي يعرض تعريف الشكل بطريقة ال 

1. public abstract class AbstractRegularPolygon   
2. {   
3.     public int NumberOfSides { get; set; }   
4.     public int SideLength { get; set; }   
5.    
6.     public AbstractRegularPolygon(int sides, int length)   
7.     {   
8.         NumberOfSides = sides;   
9.         SideLength = length;   
10.     }   
11.    
12.     public double GetPerimeter()   
13.     {   
14.         return NumberOfSides * SideLength;   
15.     }   
16.    
17.     public abstract double GetArea();   
18. }   

ولا  Declarationحيث يوجد تعريف فقط  GetAreaلكن فقط الاختلاف في ال  Concrete Class هذا مشابه لل

لا يمكن عمل  أنه )بالطبع هذا يعني abstractويجب عمل الكلاس  abstractفي الكود، أي هي  body يوجد

 (.classكائن من هذا 

ة تقوم بعمل تعريف للدال أنسوف يلزمك المترجم  وبالطبع متشابهين يكوناكلاس المربع والمثلث سوف 

GetArea سوف تحصل على خطأ في الترجمةف وإلا 

 

1. public class Square : AbstractRegularPolygon   
2. {   
3.     public Square(int length)   
4.         : base(4, length)   
5.     {   
6.     }   
7.    
8.     public override double GetArea()   
9.     {   
10.         return SideLength * SideLength;   
11.     }   
12. }   
13. public class Triangle : AbstractRegularPolygon   
14. {   
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15.     public Triangle(int length)   
16.         : base(3, length)   
17.     {   
18.     }   
19.    
20.     public override double GetArea()   
21.     {   
22.         return SideLength * SideLength * Math.Sqrt(3) / 4;   
23.     }   
24. }   

 سوف يكون مشابه ولا يوجد عليه تغيير: mainالكود في ال 

1. static void Main(string[] args)   
2. {   
3.     Triangle triangle = new Triangle(5);   
4.     Console.WriteLine("Area: " + triangle.GetArea());   
5.     Console.WriteLine("Permieter: " + triangle.GetPerimeter());   
6.    
7.     Console.ReadKey();   
8. }   

 أنكعلى اعتبار ) المربعفي كلاس المثلث أو  GetAreaمن دوال ال  أيأن تقوم بوضع تعليق على  جرب

 كما يلي: واضحة،وستجد رسالة الخطأ  نسيت كتابتها(

 

 وإلاAbstract methods اللكل  overrideفإن المترجم يجبرك على عمل  Abstract classهكذا بطريقة ال 

 .Compile Time Error سوف تحصل على خطأ اثناء عملية الترجمةف

 

 Interfaceباستخدام ال  Abstractionتطبيق ال 

ولكن بدون  abstract classمشابه لل نفس المثال، وهو  في interfaceال هذه المرة سوف نستخدم 

Implementation  فقط يوضح العقد(Contract) ال ، والكود التالي يعرضInterface: 
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1. public interface IRegularPolygon   
2. {   
3.     int NumberOfSides { get; set; }   
4.     int SideLength { get; set; }   
5.     double GetPerimeter();   
6.     double GetArea();   
7. }   

، ، ومن العادات الجيدة أن تتبعه في تسميتكIبالحرف  Interfaceأن تبدأ ال  في سي# Convention المن 

 IRegularPolygonلذلك قمنا بتسميته 

 لاحظ أن:

، وحتى المتغيرين هم فقط Implementationبدون  declarationفقط يحتوي على  Interface ال .1

declaration  وليس تعريف لمتغيرproperty ويجب أن تكون في الكلاس الذي يطبق ذلك ال 

Interface  

، وإذا حاولت اضافه أي ا  تلقائي publicهم  Members حيث كل ال Access Modifierعدم وجود أي  .2

Modifier سوف تحصل على خطأ في الترجمة 

 Interface يستخدم ذلك الالمربع الذي مثال على كلاس 

1. public class Square : IRegularPolygon   
2. {   
3.     public int NumberOfSides { get; set; }   
4.     public int SideLength { get; set; }   
5.    
6.     public Square(int length)   
7.     {   
8.         NumberOfSides = 4;   
9.         SideLength = length;   
10.     }   
11.    
12.     public double GetPerimeter()   
13.     {   
14.         return NumberOfSides * SideLength;   
15.     }   
16.    
17.     public double GetArea()   
18.     {   
19.         return SideLength * SideLength;   
20.     }   
21. }   

 إلىلما هو موجود، بالإضافة  Implementation وهي ال Automatic Property متغيراتوجود ال الآنلاحظ 

 الدوال ايضا .

مع الأمثلة  ولا يحتاج لأي تغيير أو الاول( Abstract class)كالمثال السابق في ال  يضا  هو نفسهأmain المثال 

 السابقة.

تحصل على خطأ وقت الترجمة  سوف Interfaceلا تطبق كل الدوال الموجودة في ال  أنإذا حاولت  :ملاحظة

 (.Abstract class)مثل طريقة ال  ايضا  
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السابقة  Abstractionفسواء قمت بأي طريقة من ال أشكال، وهو دالة جلب جميع ال 2قم لنعد لتعديل ر 

 تقوم بتطبيق تلك الدالة بسهولة كما يلي: أنفيمكنك 

1. private static IRegularPolygon[] ExtractShapes()   
2. {   
3.     // Read from external sources and return the polygons   
4.     // parsing the file and extract the shapes   
5.    
6.     return new IRegularPolygon[] {   
7.         new Sequare(3),    
8.         new Triangle(4),   
9.         new Sequare(5)   
10.     };   
11. }   

والتعامل مع الملف، المهم هو انه استطعنا جلب جميع الاشكال  Parsingطبعا  بغض النظر عن طريقة ال 

منهم ي طريقة أ أخرى مرة. لكن Abstractionك  Interfaceمن تلك الدالة، وفي المثال اعلى تم استخدام 

 .مكانهابالغرض  تفيسوف 

 Interface و Abstract Class و Concrete Classاالختيار بين 
 بينهم؟من تختار فيما  الآنوالسؤال  لنفس المشكلة عرضنا الحلول الثلاثةنكون قد  حتى هذه اللحظة

  الconcrete class  لا تلزمك بعملImplementation  وقد تحصل على خطأ على حسب الكود(

 الموجود(

  الabstract class  والInterface تلزمك بكتابة التعريف Implementation  والا سوف تحصل على

 خطأ وقت الترجمة

 

ل ولذلك فا التشغيل،تجد الأخطاء وقت الترجمة أفضل وأسهل لك بكثير من أن تجدها وقت  أنطبعا  

Concrete Classes  كAbstraction  ويبقى الفرق بين ال  يستخدم، أنلا يفضلAbstract class وال 

Interface 

  Interfaceوال  Abstract classال  الفرق بين

 والفرق يكمن في هذه النقاط:

لا تحتوي على كود وانما  Interface، بينما ال Implementationقد تحتوي على كود  abstract ال .1

 declarationتحتوي على تصاريح 
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ولغة البرمجة سي# وجافا تسمح نه كل الكلاسات تستطيع الوراثة م فإن abstractعندما تستخدم ال  .2

 interfaceلأكثر من  Implementsتستطيع عمل  interfaceن كلاس واحد، لكن ال بالوراثة فقط م

 Interface، بينما في ال Access Modifierقد تحتوي على  abstract classفي ال  membersالأعضاء  .3

 Publicكلها تعتبر 

وي على دالة بناء لا تحت interfaceتحتوي على دوال بناء وهدم ومتغيرات، بينما ال  abstract classال  .4

 ولا هدم ولا متغيرات 

سوف  Abstract Classسوف يعطيك سهولة القرار فيمن سوف تستخدم في تصميمك، فميزة ال  أول فرقين

 يحتوي على الكود الذي تتشارك فيه جميع الأبناء، وهذا مفيد في حالة كان جميع الأبناء سوف يأخذوا نفس ال

Implementation ترث من أكثر من كلاس واحد لذلك قد لا يجدي معك إذا  أنا تستطيع لكن مشكلته أنك ل

 كان كذلك قد يرث من شيء آخر.

 .Implementation، ولكنها بدون Classالتي يمكن أن تطبق على أكثر من  Interfaceبعكس ال 

 

 

هي أن الوراثة لا تجدي في كثير من الحالات  Abstractionك  Interfaceنقطة أخرى مهمة في اختيار ال 

 .IS-Aالشرط  تحقق، واحيانا  تكون خيار خاطئ في حال لم عليهاComposition ال ويفضل 

يعطي نفس النتيجة،  abstract classأو ال  interfaceاستخدام ال  أنفي مثالنا الاول )مثال الأشكال( وجدنا 

 ن هناك تشارك في الكود )حساب المساحة( بين المثلث والمربع.لأ هنا مناسب Abstractوقد تجد أن ال 

وهكذا سوف يكون لديك كل المعرفة  interface للاستخدامات انسب  تعرفسوف  في الفصول القادمة

 .abstract class وال interface اللكي تتخذ القرار المناسب باختيار 

 

 خالصة الفصل األول
 ال Interface  هيContract  بدونImplementation  وتحتوي علىPublic Members 

 المترجم يلزم جميع مستخدمي هذا ال Interface  بتطبيق كل الDeclaration 

  تمت المقارنة بين كل من الInterface  والAbstract Class .ومعرفة ميزة كل منهم 
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 Interfaceنظرة حول ال الفصل الثاني: 
 

 Maintainabilityفي قابلية الصيانة  Interfaceال دور 

نة ي جعل الكود أكثر قابلية للصياأنه يساعد ف هو Interfaceفي استخدام ال  واحدة من أهم الأسباب

Maintainableالكود المرن في التغيير وليس الذي يحتاج تغييره كاملا  بسبب تغيير بسيط، وبالتالي  ، أي

 .Future Proof Codeقبل الكود يعمل للمست أنيضمن هذا الأمر 

هنا هي أنه  ، والفكرةالجديدة أو بالإضافة المزيد من الخصائص متطلباتالبتغيير  إماالتطبيقات دائما  تتغير ف

جزء واحد من التطبيق فنحن نريد تقليل التغييرات التي سوف تطرأ على بقية الأجزاء  العمل علىعندما نريد 

 ذلك. في Interface الفي التطبيق. وسوف نرى كيف يمكن أن تفيدنا 

 لها نصيب من ذلك، وهي: Interfaceالعادات الجيدة في البرمجة، وال  أحدلنرى  نبدأ،قبل أن 

Program to an abstraction rather than a concrete type 

تفهم  أنوبالتالي تستطيع  Abstractionك  Interfaceتستخدم ال  أنيمكن  أنهكما ذكرنا في الفصل السابق 

 العادة على أنها:

Program to an Interface rather than a concrete type 

بغض النظر من سوف يطبقه كأن هناك شخص آخر سوف يتولى هذه  Contractلذلك عليك البرمجة بال 

 المهمة.

الكلاسات العادية التي تقوم بعملها أو موجودة ضمن مكتبة اللغة أو في  هي Concrete Classوتذكر أن ال 

 :Concreteالتالية هي Classes الكل  Collections APIال في مكتبة خارجية أخرى، مثلا  

 

 ةجيد بطريقةحتى تقوم بعملها  Interfacesللكثير من ال  Implementsعلاه تقوم بعمل ات أوكل هذه الكلاس

 التالية: Interfaces لكل ال Implementsيقوم بعمل  Listالكلاس  ، مثلا  لك Abstractionوتقدم 
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 Interfaceوهذا مثال ل  ،)بدلا  من وضعها في واحدة كبيرة Interfacesيطبق كل هذه ال  List Classلاحظ أن 

Segaration Principle  ال أنوالفكرة Interface أييرث من  أنيستطيع Interface  أخرى وبالتالي لا تحتاج

 2يعتمدوا عليها، راجع الملحق clients الوصار الكثير من  Productionبعد أن يخرج لل  Interface أيلتعديل 

  (.Interfaceللتعرف على فكرة الوراثة من ال

وهي تستخدم  Concrete Collectionوالكثير من ال  Listتطبقها ال  التي Interface أحد ال IEnumerableال 

فيمكنك استخدام  Program to abstractionولذلك لتطبيق القاعدة  ،container العلى  loop العندما تريد 

 .Containersمن ال  أيبدلا  من اسم الكلاس عندما تستخدم  interfaceال 

 Programming to Abstractionو  Programming to Concreteبين الفرق 
 :كانت بهذا الشكلفي الفصل السابق،  ExtractShapes دالة ارجاع الاشكاللو لاحظت ل

1. static void Main(string[] args)   
2. {   
3.     IRegularPolygon[] shapes = ExtractShapes();   
4.     foreach (IRegularPolygon shape in shapes)   
5.     {   
6.         Console.WriteLine("Area: " + shape.GetArea());   
7.     }   
8.    
9.     Console.ReadKey();   
10. }   
11.    
12. private static IRegularPolygon[] ExtractShapes()   
13. {   
14.     // Read from external sources and return the polygons   
15.     // parsing the file and extract the shapes   
16.    
17.     return new IRegularPolygon[] {   
18.         new Sequare(3),    
19.         new Triangle(4),   
20.         new Sequare(5)   
21.     };   
22. }   

لملف أو  قراءتكحصلت عليهم سواء من  أنكطريقة استخراج الأشكال خارج نطاق الموضوع، لذلك افترض 

 مصدر يكن، ومن ثم ترجع تلك الأشكال. أيمن قاعدة بيانات أو 

 Concreteولاحظ أنه تم ارجاعها على شكل مصفوفة )وهي تعتبر  المجموعةالذي يهم هنا طريقة ارجاع 

Type،)  فماذا يحدث لو قمت بتغيير الكود ورجعتData Structure   أفضل منها، مثلاList  أوSet  لأنك لا تريد

 تكرار تلك الأشكال التي لها نفس الطول مثلا ؟
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وبالتالي تضمن أن ( IEnumerable)باستخدام ال  Abstractionرجاع ال إلذلك حتى تطبق تلك العادة عليك ب

كونك تعتمد سوف يعمل بغض النظر عن ماهيته والسبب  IEnumerableال  يطبق Implementationأي 

 <IEnumerable<IRegularPolygon إلىبعد التغيير  الآننلاحظ الكود  .Abstractionال ذلك على 

1. static void Main(string[] args)   
2. {   
3.     IEnumerable<IRegularPolygon> shapes = ExtractShapes();   
4.     foreach (IRegularPolygon shape in shapes)   
5.     {   
6.         Console.WriteLine("Area: " + shape.GetArea());   
7.     }   
8.    
9.     Console.ReadKey();   
10. }   
11.    
12. private static IEnumerable<IRegularPolygon> ExtractShapes()   
13. {   
14.     // Read from external sources and return the polygons   
15.     // parsing the file and extract the shapes   
16.    
17.     return new IRegularPolygon[] {   
18.         new Sequare(3),    
19.         new Triangle(4),   
20.         new Sequare(5)   
21.     };   
22. }   

جرب  Arrayترجع  أنجرب غير الكود داخل الدالة وبدل  الآنتغيير، ولكن  أيالكود سوف يعمل كمخرج بدون 

وهكذا تستطيع تغيير ال  ابدا ،( لم تتغير Client Code)ال  Mainال  أن، وستجد Queueأو  Listأن ترجع 

Implementation  طالما يطبق الAbstraction  بدون تغيير الclient code عليه اول الفصل  أطلقنا، وهذا ما

 .Future Proofing codeبالكود المستقبلي 

 Maintainabilityفي ال  أخرىطرق 
ن م أكثرلها  قابلية للصيانة، فهذه الخاصية أكثرليس الطريق الوحيدة لجعل الكود  Interfaceاستخدام ال 

 مثلا :حتى يكون كودك أفضل،  تطبيقهمسار تستطيع 

  مقروئية جعلته أكثرReadability  من ناحية الأسماء والتنظيم وعدم استخدام الدوال والكلاسات

 الطويلة.

  جعل الدوال والكلاسات لديك مسؤولة عن شيء واحد فقطSingle Responsibility  وهكذا لن تكون

 لسبب واحد فقط إلامضطر لتغيير تلك الأمور 

  كلما حولت مشروعك لفكرة الModules) Layers  أوPackages  أوNamespaces)  وقللت التداخل

Coupling  بقدر الامكان  ءشيبين تلك الوحدات وأخفيت كل  Hide Implementation أي جعلته

private ، م لا تستخدلذلك النصيحة العامةpublic سوف يتم تناول موضوع  .لا عندما تحتاجها فقطإ

 الفصول القادمة.أحد في  Layeringال 

 

 

http://informatic-ar.com/inaccessible_class/
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 التعليقات!المقروئية ليست في 

أخر ورقة لديك تقوم بها عندما لا  يفضل أن تعتبرهاتكون من خلال التعليقات فقط والتي  لا Readabilityالمقروئية 

وليس عباره عن خوارزمية ما  Business Logicخصوصا  لو كان مجرد الذي قمت بكتابته. من  أفضلتستطيع كتابه كود 

 .ريقة ما(ويم أو معالجة لصورة بط)مثلا  حساب تق

 بها،خاص  Convention لغةوقد تصل للمقروئية الجيدة في حال اتبعت التسميات الجيدة والتي فيها الغالب لكل 

لديك، على سبيل المثال لماذا تقوم بعمل دالة بناء API اللكي تحسن  Patternsذا استخدمت بعض ال إيضا  أو

Constructor  تستخدم أن فيمكنك بدلا  من ذلك  ؟متغير  20تستقبلBuilder Pattern  أوStatic Factory  وذلك لتحسين

 .API ال

 

 

وهي في جعل  Interfaceوبالأخص ال  Abstractionاهم الأسباب لاستخدام ال  أحدالفصل القادم سوف نرى 

 . Extendibilityالكود قابل للتطوير 

 

 خالصة
  تحدثنا عن مفهومProgram to abstraction rather than a concrete type  والذي يجعل الكود أكثر

بسهولة  Brokenوالذي يحدث فيه  concrete typeليس كما هو الحال مع ال و التغيير،صمودا  مع 

 وقد تحتاج لعمل التغييرات.

 ل اInterface  يبعدك عن تفاصيل الImplementation  وتجعلك تركز على الContract .الموجود 

  يفضل بدل ارجاعlist  أوArray بإرجاع  أن تقومIEnumerable إلى، لأن الراجع قد يتغير من مصفوفه 

list  وسوف تحتاج لتعديل الclient  ولكن عندما تستخدم الinterface  فلن يحتاج الclient  لأن للتغير

 التي تقوم بعملها. APIوهكذا لكل  IEnumerableيطبقوا ال  الاثنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://informatic-ar.com/builder_pattern/
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 بكفاءةInterface ال استخدامالثالث: الفصل 
 

 Extensibilityفي ال  Interfaceدور ال 
في جعل الكود قابل للتطوير بسهولة، حيث  Interfaceسوف نرى في هذا الفصل كيف يمكن أن تستخدم ال 

 Contractأي القابل للتعديل بسرعه بعد تغيير المتطلبات، فاذا تم عمل ال  Extensibleنريد انشاء الكود ال 

 لهذا العقد. Implementationيستخدمه فيمكن استخدام أي  Application وجعل ال

 

 Interfaceال يوضح فائدة مثال عملي 

 ةمختلف ةبطريقالبيانات  قراءةنا تطبيق نريد تشغيله لدى أكثر من جهاز، وكل جهاز سوف يتم تخزين/مثلاُ لدي

وبالتالي نريد بناء التطبيق  ،different data store أي)سواء في قاعدة بيانات مختلفة أو في مكان مختلف( 

 المختلفة data store / storages الهذه بحيث يعمل مع 

بدئا  من قواعد البيانات العلائقية وهناك  ،تستخدم أنالتي يمكن  data storesتبين انواع ال الصورة التالية 

أو  SOAPوالملفات النصية وبخدمات الويب سواء  NO SQLعدة انظمة فيها، ومرورا  بقاعدة بيانات ال 

RESTful بتخزين البيانات على ال  ء  وانتهاCloudتي يمكن تستخدم.، وكل هذه انواع من طرق التخزين ال 
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كل ل وبضعه معلومات وهي الاسم الأول والثاني Personsالبرنامج سوف يقرأ معلومات المستخدمين 

امكانية اضافة مستخدم جديد، حذف مستخدم، تحديث بيانات مستخدم. هذا العمليات  إلى بالإضافةمستخدم، 

 وسوف نبين هذا الاختصار بعد قليل. CRUDتسمى 

 :data sourcesمن ال  أنواع ى ثلاثةيعمل البرنامج عل أنمطلوب سوف يكون ال حاليا  للتسهيل

  قاعدة بياناتSQL Server 

 من نوع ملفات نصية CSV 

 من نوع  خدمات الويبSOAP 

وفحص الطريقة المطلوبة  Ifتصميم للكود، فيمكن كتابته مباشرة عن طريق جمل ال  أيبدون استخدام 

 شابه ما يلي:بطريقة ت

1. public IEnumerable<Person> ReadData(int source) {   
2.     List<Person> persons = new List<Person>();   
3.        
4.     if (source == 1) {   
5.         // Read from SQL Server Database   
6.     }   
7.     else if (source == 2) {   
8.         // Read from CSV File                          
9.     }   
10.     else if (source == 3) {   
11.         // Read from SOAP Web Service   
12.     }   
13.        
14.     return persons;   
15. }   

قمت بعمل  Programming to Abstractionواتبعت نصيحة  Personبعد أن قمت بعمل كلاس يمثل ال 

، ولكن داخل الدالة قمت بعمل فحص للقيمة التي تقرأها من المستخدم أو من ملف IEnumerable للارجاع 

 البيانات من المكان المطلوبة. بقراءةخارجي وتقوم على اساسها 

 الكود السابق به العديد من المشاكل:

  أيفي حال اضفت source  ،وتضيفها ايضا  في بقية الدوال جديد سوف تحتاج تضيفها في هذه الدالة

 .أخرىوسوف تكون مكررة في مواضع  التي تخزن وتحذف وتحدث لأنها سوف يكون بها نفس الشرط

 الدالة سوف تصبح كبيرة وبالتالي لها مسؤوليات كثيرة 

 pattern ال هو باستخداممختلفة  data sourcesالحل المناسب والذي يعد من أسهل طريقة للعمل مع عدة 

 بشكل اساسي. interfaceوالذي يستخدم ال  Repository Patternالمعروف بالاسم 

 Repository Patternال 
، Layer of Abstractionستخدم لأضافه طبقة من ال يو  Design Patternمن طرق التصميم المعروفة  ووه

 Martinللمؤلف  Patterns of Enterprise Application Architecture وهذا تعريفه من الكتاب المعروف

Fowler: 

Mediates between the domain and data mapping layers using a collection-like interface 

for accessing domain objects. 

http://martinfowler.com/books/eaa.html
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وبالتالي كود التطبيق يتعامل مع هذه  التخزين،لية آوهو طبقة وسيطة بين البرنامج و :لتبسيط التعريف

جد ، كما في الصورة التالية سوف تتتغير أنالتي يمكن مباشرة و الية التخزينيعتمد على  أنالطبقة بدلا  من 

 ن وسيطة بين الكود وبين قاعدة البيانات.الآ Repositoryطبقة التخزين  أن

 

يعرف  أن)لأن في تلك الحالة التطبيق يجب  Data source عدة أوفنحن لا نريد التطبيق أن يتصل مباشرة بالقا

 (،Web service Callأو القيام بال  SQL Queryالمعين مثلا  عمل  data sourceكيف سيتعامل مع نوع ال 

، وسوف Repositoryهي ال  وهذه data sourceبين التطبيق وال  Layerوبدلا  من ذلك سوف نضيف طبقة 

، بعباره أخرى التطبيق data source المع  repositoryيعرف كيف ستتعامل ال  أنيتصل التطبيق بها بدون 

 .Implementationلا يهتم بأي  وهو repositoryالمطبق في ال  contractفقط سوف ينادي ال 

 domain layer)مثلا   Repositoryال و( UI Layer)وهي هنا  Applicationبين ال  layersقد تكون هناك  عمليا  

 Extensibilityفي ال  interface ولكن للتبسيط ولتوضيح فائدة ال Repository( وهي تتعامل مع ال BLLأو 

، والفصل الخامس سوف Layersونتجاهل بعض ال  Repositoryمباشرة مع ال  Applicationسوف تعمل ال 

 .Layersنأخذ مثالا  على ال 

قبل أن  يطبقهاأن موجود  Implementationوهو يتوقع أي  interfaceال  سوف يعتمد علىالتطبيق  اذا :

 يتعامل معه، بغض النظر كونه:

 WCF Service Repository  للتعامل معSOAP service 

   أوCSV Service Repository  الللتعامل مع TEXT FILE 

  أوSQL Service Repository  للتعامل معRDBMS 

كل شيء سيعمل مباشرة ف، Interfaceنفس ال  طالما يطبق (Azure SQL)مثلا  يتعامل مع ال  آخر أو أي نوع

 بدون تغيير أي كود

 

 ماذا نقصد بال الآنلم تضح لك الصورة بعد، فلا تقلق وسوف تتضح لك كل الأمور مع المثال، لنوضح  إذا

CRUD 
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 CRUDماذا نعني بال 
 عموما  أو  جدول في القاعدة أيطالما تكون موجودة في أي تطبيق يريد التعامل مع مجموعه من الدوال هي 

، Update، التحديث Read القراءة، Createضافة هي اختصار للعمليات الإ CRUD ، والData Storage أيمع 

 .Deleteالحذف 

 

 Interfaceباستخدام ال  Repositoryمثال ال 

 Personسوف نقوم بتعريف المستخدم لنبدأ الآن بالبرمجة، و

1. public class Person   
2. {   
3.     public int Id { get; set; }   
4.     public string FirstName { get; set; }   
5.     public string LastName { get; set; }   
6.     public DateTime BirthDate { get; set; }   
7. }  

وسوف نعرف ال  Personالخاص بال  CRUDلكي يتعامل مع ال  Repositoryبعد ذلك سوف نقوم بعمل 

Contract :كما يلي 

1. public interface IPersonRepository   
2. {   
3.     void AddPerson(Person person);   
4.     IEnumerable<Person> GetPeople();   
5.     Person GetPerson(string firstName);   
6.     void UpdatePerson(int personId, Person updatedPerson);   
7.     void DeletePerson(string firstName);   
8.     void UpdatePeople(IEnumerable<Person> updatedPeopele);   
9. }   

دالة أو مجموعه، وأيضا   شخصلسواء  للقراءة، ودالة ضافةللإوفيها دالة  IPersonRepositoryنشئنا ال أهنا 

 .البياناتالتي نريدها على  operationsتحديث، وأخيرا  دالة لحذف الشخص، وهكذا نقوم بعمل كل ال لل

 Interface الوبالتالي كل الكلاسات التي تطبق هذه  IEnumerableهو  دالة ارجاع الأشخاصلاحظ العائد من 

الامر في دالة التحديث والتي يتم  ، ونفسIEnumerableأو أي كائن يطبق ال  List، Arrayتستطيع ارجاع 

 (.Program to abstraction)وهنا نطبق ال  تمرير مجموعه من الأشخاص
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 البيانات من: سوف يجلبوالبرنامج  Data Sourceمن  أكثرنتعامل مع  أننريد  الآن

 Service Repositoryجلب من ال  -1

 CSV Repositoryجلب من ال  -2

 SQL Repositoryجلب من  -3

في كل كلاس حتى  فقط GetPeople دالة واحدة أي Peopleالكود الخاص بجلب ال تعريف سوف يتم وضع 

 .Serviceأو  CSVنركز على الفكرة العامة وليس على حول كيف يمكن ادخال أو حذف البيانات من 

 CSV Repository التعامل مع الملفات

لكي يتم جلب البيانات من الملف، بالطبع هذا  CVSRepositoryسوف نقوم بعمل كلاس جديد وليكن اسمه 

 كما يلي: IPersonRepositoryالكلاس سوف يطبق ال 

1. public class CSVRepository: IPersonRepository   
2. {   
3.     public void AddPerson(Person person)   
4.     {   
5.         throw new NotImplementedException();   
6.     }   
7.    
8.     public IEnumerable<Person> GetPeople()   
9.     {   
10.         List<Person> persons = new List<Person>();   
11.         // fill persons from file   
12.         return persons;   
13.     }   
14.        
15.     public Person GetPerson(string firstName)   
16.     {   
17.         throw new NotImplementedException();   
18.     }   
19.    
20.     public void UpdatePerson(int personId, Person updatedPerson)   
21.     {   
22.         throw new NotImplementedException();   
23.     }   
24.    
25.     public void DeletePerson(string firstName)   
26.     {   
27.         throw new NotImplementedException();   
28.     }   
29.    
30.     public void UpdatePeople(IEnumerable<Person> updatedPeopele)   
31.     {   
32.         throw new NotImplementedException();   
33.     }   
34. }   

  وبنيته بهذا الشكل: data.txtسوف نقوم بكتابة كود جلب البيانات من الملف، والملف اسمه 
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 (:لوليست هي الطريقة الأفض يكون كود استخراج البيانات منها كالتالي )لا داعي للتركيز حول الكيفية سوف

1. public IEnumerable<Person> GetPeople()   
2. {   
3.     List<Person> people = new List<Person>();   
4.    
5.     string[] lines = File.ReadAllLines("data.txt");   
6.     foreach (string line in lines)   
7.     {   
8.         string[] tokens = line.Split(',');   
9.    
10.         Person person = new Person   
11.         {   
12.             Id = int.Parse(tokens[0].Trim()),   
13.             FirstName = tokens[1].Trim(),   
14.             LastName = tokens[2].Trim(),   
15.             BirthDate = DateTime.ParseExact(tokens[3].Trim(), "dd/MM/yyyy",   
16.                 CultureInfo.InvariantCulture)   
17.         };   
18.    
19.         people.Add(person);   
20.     }   
21.    
22.     return people;   
23. }   

وبالتالي يستطيع هذا الكلاس  CSVRepositoryالدوال الموجودة في ال  بقيةبهذا الشكل سوف يتم تعريف 

 .رض، تحديث، حذف الأشخاص من الملف )يمكنك تطبيقها كتمرين في البرمجة(اضافة، ع

 SQL Repositoryالتعامل مع قاعدة البيانات 

 كن التخزين سوفتطبيق الكلاس الذي يتعامل مع قاعدة البيانات ويقوم بنفس المهام ول نالآسوف يتم 

ويبقى تطبيق  GetPeopleوالتركيز على دالة  Interfaceلل  Implement. وسنقوم بعمل يكون على القاعدة

 أيضا .كتمرين لبقية اليك ا

 ونقوم بفتح الاتصال والاستعلام ADO.NETنستخدم ال  أنولكتابة الدالة التي تجلب من قاعدة البيانات يمكن 

 Entityأو  LINQ To SQLالموجودة مثلا   ORMsمن ال  أيوجلب البيانات أو يمكن أن نستخدم  SQLبجمل 

Framework.وفي هذا المثال سوف نستخدم الطريقة التقليدية ، 

1. public IEnumerable<Person> GetPeople()   
2. {   
3.     List<Person> people = new List<Person>();   
4.     using (SqlConnection connection =   
5.      new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["PeopleDB"].ToString())) 
6.     {   
7.         connection.Open();   
8.         using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM People", connection))   
9.         {   
10.             using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())   
11.             {   
12.                 if (reader != null)   
13.                 {   
14.                     while (reader.Read())   
15.                     {   
16.                         Person person = new Person()   
17.                         {   
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18.                             Id = int.Parse(reader["Id"].ToString()),   
19.                             FirstName = reader["FirstName"].ToString(),   
20.                             LastName = reader["LastName"].ToString(),   
21.                             BirthDate = DateTime.Parse(reader["BirthDate"].ToString()) 
22.                         };   
23.    
24.                         people.Add(person);   
25.                     }   
26.                 }   
27.             }   
28.         }   
29.     }   
30.    
31.     return people;   
32. }   

 :App.configلها في ملف ال  Connection Stringال يتم جلب البيانات من قاعدة البيانات التي تم تحديد 

1. <connectionStrings>   
2.  <add name="PeopleDB"   
3.    connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=PeopleDB;Integrated Security=True"   
4.    providerName="System.Data.SqlClient"/>   
5. </connectionStrings>   

 والبيانات التي توجد بها: Peopleوبها جدول اسمه  ةموجود PeopleDBالمهم حاليا  أن القاعدة 

 

 تقوم بتطبيقها ايضا  )للحذف والتعديل والاضافة(. أنبقية الدوال الأخرى يمكنك 

 

 Service Repositoryالتعامل مع الويب سيرفس 

حتى  أو Web APIأو  WCFتكون  أنفمثلا  يمكن  ،NET.هناك أنواع كثيرة لتطبيق الويب سيرفس في ال 

ASMX ،ال أن دف من هذا الموضوع هو توضيح كيفولكن اله Interfaces  بطريقةيجعلك تتعامل مع الجميع 

 في الذاكرة فقط. Listلب البيانات من سوف يتم ج لذلك، Web service الوليس شرح كيفية عمل  ةواحد

نها تأتي من خدمة أ نها ارجعت بيانات ثابتة على فرضولاحظ أ Service Repository الللنظر الأن لتعريف 

 ويب.

1. public IEnumerable<Person> GetPeople()   
2. {   
3.     // simulate call to web service then retreive the result   
4.     return new List<Person> {   
5.         new Person {Id = 1, FirstName = "Bahi",    
6.             LastName="Salem", BirthDate=DateTime.Now},   
7.         new Person {Id = 2, FirstName = "Omar",    
8.             LastName="Omar", BirthDate=DateTime.Now},   
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9.         new Person {Id = 3, FirstName = "Khalid",    
10.             LastName="Nour", BirthDate=DateTime.Now},   
11.         new Person {Id = 4, FirstName = "Ahmed",    
12.             LastName="Essa", BirthDate=DateTime.Now}   
13.     };   
14. }   

 Solutionالعمل على ال 

في استخدامها، سوف نقوم بوضع كل منهم على  المضيالثلاثة، لكن قبل  Repositoriesنتهينا من كتابة ال ا

Project  من نوع( منفصلClass Library Project ومن ثم نضيف ال )Assembly  إلىالخاصة بكل مشروع 

 .mainعلى الدالة  يحتويالبرنامج الذي 

الآن، وبعدها  1قبل أو يحتاج لعمل مراجعة فننصح بمراجعة الملحق من  Class Projectلمن لم يستخدم ال 

 لمهمة حول المكتبات وكيفية عملها ومتى تحمل للذاكرة.هنا، حيث به بعض المعلومات ا يكمل

تستطيع استخدامه في مشاريع  DLLمخرج وانما سيخرج ملف  أيله  هو مشروع ولكن ليس Class Libraryال 

 على الكود الخاص يحتوي Class Library Projectعدة اقسام مثلا   إلىتقسم المشروع  أناخرى، ودائما  يفضل 

التي تحتاجها في العامة على الأشياء  آخر يحتوي Class Library Projectومشروع بالتعامل مع قواعد البيانات، 

مثلا  ارسال البريد، عمل معالجة للنصوص، وهكذا تستطيع اعادة استخدامها بسهولة من  أخرىمواضع 

الفصل  .قكتابة نفس الكود مرة اخرى أو القيام بعمليات النسخ واللص لإعادةمشروع لأخر بدون الحاجة 

 .Layersالخامس سوف نتحدث بمثال عملي عن التقسيم وال 

 سوف يكون كالتالي: Class Librariesبعد عمل عدة مشاريع شكل المشروع 
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  اولا  المشروعProgram  وهوConsole Application  والذي فيه الدالة الرئيسيةMain  ومنه يعمل

 Startupمشروع بالزر الايمن وتحديد أنه  أي)تستطيع اختيار  Startup Projectولاحظ أنه  البرنامج.

Project وبالطبع يجب أن يكون ،Console Project  أوWeb Project  كان  إذاوالا فلن يعملClass 

Library Project) 

  المشروعShared  ال ووضعنا فيهInterface الكلاس  إلى بالإضافةPerson الاشياء المشتركة أو  وهي

 في المشروع. Domainالكلاسات التي تمثل ال 

  مجلدRepository مشاريع وهي التي تعمل على ال  3على  ويحتويData Sources وتم المختلفة ،

 وضعهم داخل المجلد للتنظيم فقط لا أكثر.

حتى تعمل  Personوال  IPersonRepositoryال  إلىكل من هذه المشاريع الثلاثة سوف تحتاج الوصول 

 كل من هذه المشاريع الثلاثة والخطوات كالتالي: إلى Shared، لذلك سوف نضيف مشروع ال صحيحا  

وهي المكتبات التي  Referencesسوف تجد قائمة ال  الخطوات، ستكون بنفسلبقية وا CSVلنبدأ بمشروع 

على اليسار واختر  Solutionثم اذهب ال  Add Referenceيتعامل معها هذا المشروع، قم بفتحها واختر 

Shared  )يوصل لها ال  أنوهو المشروع الذي نريد )كما في الصورة التي تليهاCSVRepository وحدده اليه ،

 OKومن ثم اضغط على 

 

 :هنا لتحديد المشروع

 

 ( بعدة طرق منها:Assemblies)بالأصح ال  عموما   تستطيع اضافة المكتبات: معلومة

  الSolution  (الآنفي حال كانت المكتبة في نفس المشروع )كما هو في مثالنا 

  أو من خلال الAssemblies  وهي المتوفرة في.NET  الافتراضي لا يتم تحميلها كلها حيث في الوضع

 مهمة Assembliesمشروع وانما بضعه  أيفي 

  أو تستطيع تحديد مسارهاBrowse من جهاز 

  أو استخدام الNuget Package Manager  وهو الأسلوب الأفضل خصوصا  في المكتبات الخارجية

Third-Party Libraries. 

بنفس  ServiceRepoوال  SQLRepoفي المشروعين الباقين وهم  Shared Assemblyع ال حاليا  سوف نض

 الطريقة اعلاه.
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 إلى SQLRepo، ServiceRepo، CSVRepoالثلاثة الخاصة بالمشاريع  Assemblyخيرا  سوف نضيف ال أ

 حتى نستطيع استخدامهم جميعا  عند تشغيل البرنامج. Programالمشروع 

 تلك المكتبات  يستخدم Programن ال الآن أوكما يتبين 

 

 Mainكود الدالة الرئيسية 

سوف نقوم بطباعة معلومات المستخدم  اختيارعلى  ولا ، ومن ثم بناء  يريده أ عماسوف نسأل المستخدم 

 المناسب: Repositoryال  بإنشاءونقوم  الأشخاص

1. class Program   
2. {   
3.     static void Main(string[] args)   
4.     {   
5.         Console.Write("Enter your choice: ");   
6.         int choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());   
7.            
8.         if (choice == 1) {   
9.             IPersonRepository repo  = new CSVRepository();   
10.             IEnumerable<Person> people = repo.GetPeople();   
11.             displayPeople(people);   
12.         }   
13.         else if (choice == 2) {   
14.             IPersonRepository repo  = new SQLRepository();   
15.             IEnumerable<Person> people = repo.GetPeople();   
16.             displayPeople(people);   
17.         }   
18.         else if (choice == 3){   
19.             IPersonRepository repo  = new ServiceRepository();   
20.             IEnumerable<Person> people = repo.GetPeople();   
21.             displayPeople(people);   
22.         }   
23.            
24.         Console.ReadKey();   
25.     }      
26.    
27.     private static void displayPeople(IEnumerable<Person> people)   
28.     {   
29.         foreach (var person in people)   
30.         {   
31.             Console.WriteLine(person.Id + " " + person.FirstName +    
32.                 " " + person.LastName);   
33.         }   
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34.     }   
35. }   

 SQLيطبع على ال  2بينما  CSVن الخيار يطبع البيانات التي توجد على ال ن لو جربت البرنامج سوف تجد أالآ

يختلف على حسب  Implementationولكن ال  API. وهكذا توحدت ال Serviceالتي توجد على ال  يطبع 3و

 .GetPeople. طبعا  سوف يكون هذا الأمر مطبق على جميع الدوال وليس فقط Repositoryنوع ال 

 !رائع ،Interfaceالثلاثة، وكل ذلك من خلال ال  Repositoriesن المشروع يتعامل مع هذه ال إف وبهذا الشكل

 

 Factory Methodباستخدام ال  حذف الكود المكرر
ال في سطر عمل  ختلافالإتشابه فقط في الكود السابق، والكود م IFداخل جمل ال  لاحظ وجود الكود المكرر

Implementation  كما قلنا سابقا  هناك تصميم غير جيد، وهو شيء واحد فقط يتغير في الثلاثة دوال، لذلك

كواد وبالتالي يتم مسح التكرار، وسوف لهذه الأ  Refactorسوف نقوم بعمل ، وRefactoringويجب التحسين 

 للقيام بذلك. Factory Methodنستخدم 

 الوتأخذ قيمة نوع  IPersonRepsotiryوفيه دالة ترجع نوع ال  Repository Factoryسوف نضيف كلاس 

repo  جملة المطلوب وباستخدامif أو switch  اليتم ارجاع Implementation،نوع  أرسلتحال  وفي المطلوب

 لشكل التالي:في ا كما exception للthrow عملخاطئ سوف يتم 

 مللت هلهذه المقالة وهي بالجافا ولكن المبدأ نفسه  قراءةيمكن  Static Factory Methodعن ال  للاستزادة

  ؟Constructor البناء دالة من

1. public class RepositoryFactory   
2. {   
3.     public static IPersonRepository GetRepository(string type)   
4.     {   
5.         IPersonRepository repo = null;   
6.    
7.         switch (type)   
8.         {   
9.             case "Service":   
10.                 repo = new ServiceRepository();   
11.                 break;   
12.    
13.             case "SQL":   
14.                 repo = new SQLRepository();   
15.                 break;   
16.    
17.             case "CSV":   
18.                 repo = new CSVRepository();   
19.                 break;   
20.    
21.             default:   
22.                 throw new ArgumentException("Invalid Repository Type");   
23.         }   
24.    
25.         return repo;   
26.     }   
27. }   

http://informatic-ar.com/constructor-vs-factory/
http://informatic-ar.com/constructor-vs-factory/
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 :سوف تكون بهذا الشكل Mainالآن الدالة الرئيسية 

1. class Program   
2. {   
3.     static void Main(string[] args)   
4.     {   
5.         Console.Write("Enter your choice: ");   
6.         int choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());   
7.            
8.         if (choice== 1)   
9.             FetchData("CSV");   
10.         else if (choice == 2)   
11.             FetchData("SQL");   
12.         else if (choice == 3)   
13.             FetchData("Service");   
14.            
15.         Console.ReadKey();   
16.     }   
17.    
18.     private static void FetchData(string type)   
19.     {   
20.         IPersonRepository repo = RepositoryFactory.GetRepository(type);   
21.         IEnumerable<Person> people = repo.GetPeople();   
22.         displayPeople(people);   
23.     }   
24.    
25.     private static void displayPeople(IEnumerable<Person> people)   
26.     {   
27.         foreach (var person in people)   
28.         {   
29.             Console.WriteLine(person.Id + " " +  

                  person.FirstName + " " + person.LastName);   
30.         }   
31.     }   
32. }   

 !رائع فضل وبدون تكرار.أكما كان بالضبط، ولكن بكود  يعمل ءشيكل 

يعمل بنفس  فهذا الكود sqlأو  csvسواء كان  Factoryالذي يرجعه ال  type اللا تهتم بنوع  FetchDataالدالة 

 (.contractالطريقة )لأنه يعمل باستخدام ال 

وتضيف النوع الجديد الذي  factoryجديد بسهولة، فقط سوف تغير في ال  repoيضا  تستطيع إضافة أي أ

  .Extensibilityتحقق فكرة سهولة ال  interface. وهكذا بال واعادة ترجمة المشروع ترغب فيه

واحد فقط، ومن خلال تغيير في  Repositoryكنا نريد أن يعمل البرنامج على  ماذا لوفقط هناك عيب بسيط، 

مثلا  في جهاز العميل الأول سوف يعمل البرنامج  ،Repositoryيتم تحديد نوع ال  Configurationملف خارجي 

 SQL Databaseويخزن ويستعرض البيانات. بينما نفس البرنامج يعمل باستخدام ال  CSV Fileباستخدام ال 

عادة ترجمة جزئية في الكود وإ أيبدون تغيير  Configurationفي ملف ال  Repositoryفقط بتغيير اسم ال 

 المشروع؟

 بمعنى أن تكون الدالة الرئيسية بهذا الشكل

1. class Program   
2. {   
3.     static void Main(string[] args)   



34 

 

4.     {   
5.         FetchData();   
6.         Console.ReadKey();   
7.     }   
8.    
9.     private static void FetchData()   
10.     {   
11.         IPersonRepository repo = RepositoryFactory.GetRepository();   
12.         IEnumerable<Person> people = repo.GetPeople();   
13.         displayPeople(people);   
14.     }   
15.    
16.     private static void displayPeople(IEnumerable<Person> people)   
17.     {   
18.         foreach (var person in people)   
19.         {   
20.             Console.WriteLine(person.Id + " " +  
21.                                          person.FirstName + " " + person.LastName);   
22.         }   
23.     }   
24. }   

 المناسب. Repositoryيتم استخدام ال  Configuration Fileوعلى حسب القيمة التي توجد في ال 

لل  hard codedوبالتالي لا تحتاج لعمل  Dynamic Loadingاضافة فكرة ال ذلك عن طريق بالإمكان عمل 

Implementations  في الFactory Method، سيتم تحميل ال وImplementation ا إذ تلقائيا  وقت التشغيل

 حسب ما يتم تحديده في الملف. على أردت

 خالصة
  تعلمنا مفهوم الRepository pattern  وما هي الCRUD 

  تعلمنا كيف تقوم بعملcustom interface وتقوم بتطبيقه في عدة أماكن 

 ال  لإنشاءRepository 

o ل يمكن استخدام اFactory  لأنشاء الRepository بطريقة ال hard coded  أيCompile 

time 

o  أو من خلال الDynamic loading  للRepository كما سيأتي الفصل  في وقت التشغيل

 المقبل.
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 Dynamic Factoryال فصل الرابع: ال
أو حتى عندما كانت  Factory classسواء في ال ) Interfaceلل  Implementationsقمنا سابقا  باستخدام عدة 

لل  Compile Time Referenceتعتبر  فهي بهذا الشكل وعندما نستخدمها( main programجميعها داخل ال 

Concrete Classes  بمعنى(ل اضافة او حذف  أيImplementation .)يحتاج اعادة الترجمة 

في وقت  Concrete classesامج وجعله لا يعلم أي شيء عن ال ر البرنيحيث يمكن تغي ،تحسين الأمرلكن يمكن 

، وبدلا  عن ذلك في المشروع Implementationلل  Referencesال  لإضافةولا تحتاج  Compile Timeالترجمة 

وهكذا نقوم بحذف ، dynamic loading concrete typeعندما يعمل التطبيق  النوع الذي نريدهنقوم بتحميل 

 (Ultimate Decupling)يمكن أن نسميه ال  Implementationبين البرنامج مع أي  Connectionأي اتصال 

 Extensibilityفي ال  Interfaceتكملة لفوائد ال  وهذه

 Programming to Abstraction rather thanأخر مرة قمنا فيها في كتابة الكود كنا نطبق مفهوم 

implementation،  ولننظر للدالةFetchData 

1. private static void FetchData(string type)   
2. {   
3.     IPersonRepository repo = RepositoryFactory.GetRepository(type);   
4.     IEnumerable<Person> people = repo.GetPeople();   
5.     displayPeople(people);   
6. }   

 Implementationهنا، حيث نستدعي الدوال بها بدون الحاجة لمعرفة ال  Interfaceلاحظ أننا نتعامل مع ال 

نشاء هذا النوع الذي يطبق إفي  Factory( ونعتمد على ال Concrete Typesلأي  Reference)أي لا يوجد أي 

  Interfaceال 

 (:Compile Time Factory)وهو يعتبر  RepositoryFactoryلنعرض كلاس ال 

1. public static IPersonRepository GetRepository(string type)   
2. {   
3.     IPersonRepository repo = null;   
4.    
5.     switch (type)   
6.     {   
7.     case "Service":   
8.         repo = new ServiceRepository();   
9.         break;   
10.    
11.     case "SQL":   
12.         repo = new SQLRepository();   
13.         break;   
14.    
15.     case "CSV":   
16.         repo = new CSVRepository();   
17.         break;   
18.    
19.     default:   
20.         throw new ArgumentException("Invalid Repository Type");   
21.     }   
22.    
23.     return repo;   
24. }   
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 :بعض العيوب في هذا الكود أعلاه هناك

المختلفة، وهذا يعني أنه يتطلب  Implementation لل Compile Time References أنه يوجد لدينا (1

 Concreteلهذه ال  Usingواستخدام ال  Program Projectداخل  Assembly Referencesوجود ال 

Classes  .أردنا أن ندخل نوع جديد من ال  إذافماذا  حتى يمكن يعمل الكودRepository   هنا مثلا

 usingوعمل  (له )بعد عمل المشروع الأسمبلي ضافةإ إلىفسوف نحتاج  NoSqlRepositoryاضافه 

 له ومن ثم تحديث الكود لكي نضيف عمل ذلك النوع

ة يجب أن يقوم والذي ينادي الدال ،Repositoryلتحديد نوع ال  parameter ليحتاج  Factory الأن   (2

أو  configuration fileوالأفضل هو أن نجعل مهمه تحديد النوع في مكان آخر مثلا   المهمةبتلك 

 طالما سوف نحتاج نوع واحد فقط. repo الكلاس خاص بتحديد نوع 

يجب أن  Assembly القد يحتاج لنوع واحد فقط، وفي هذا الكود فكل هذه  Client الأنه في الغالب  (3

 .وفرة وقت الترجمة حتى يعمل الكودتكون مت

دالة تستخدم  إلى Compile Time Bindingتستخدم  Factoryبدلا  من استخدام  هذه المشاكلوسوف نحل 

Runtime Binding  أوDynamic Loading  وسوف نسميه الDynamic Binding/Loading 

 لنبدأ العمل:

لأنه سيتم  Programفي المشروع  Repositoryللمكتبات الخاصة بال  Assembliesولا  بمسح ال سنقوم أ

لها من داخل الكود وعمل الترجمة والتأكد من كل شيء  Usingتحميل ما نريد وقت التشغيل )مع مسح ال 

 على ما يرام(.

 

عن طريق ال  Assemblyوتصبح بهذا الشكل حيث تم تحميل ال  GetRepositoryسوف تتغير دالة ال 

Reflection: 

1. public static IPersonRepository GetRepository()   
2. {   
3.     string typeName = ConfigurationManager.AppSettings["RepositoryType"]; // (1)   
4.     Type type = Type.GetType(typeName); // (2)   
5.     object instance = Activator.CreateInstance(type); // (3)   
6.     IPersonRepository repo = instance as IPersonRepository;   
7.     return repo;   
8. }   

 شرح سريع للكود اعلاه:
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 Configurationمن ال  Typeوال  Assemblyجلب ال  .1

 Reflectionباستخدام ال  Assemblyتحميل ال  .2

 من ذلك النوع Repositoryلعمل ال  Activator Classاستخدام  .3

ولاحظ عدم وجود أي ، dynamic loadingبعد عمل ال بهذا الشكل الكود في الدالة الرئيسية  حسيصبن الآ

 GetRepository معامل مرسل للدالة

1. class Program   
2. {   
3.     static void Main(string[] args)   
4.     {   
5.         FetchData();   
6.         Console.ReadKey();   
7.     }   
8.    
9.     private static void FetchData()   
10.     {   
11.         IPersonRepository repo = RepositoryFactory.GetRepository();   
12.         IEnumerable<Person> people = repo.GetPeople();   
13.         displayPeople(people);   
14.     }   
15.    
16.     private static void displayPeople(IEnumerable<Person> people)   
17.     {   
18.         foreach (var person in people)   
19.         {   
20.             Console.WriteLine(person.Id + " " +  
21.                                          person.FirstName + " " + person.LastName);   
22.         }   
23.     }   
24. } 

والسبب أنه لم يتم تحديد نوع ال  Exceptionسوف تحصل على خطأ  الآنالطبع في حال قمت بتشغيله ب

Repository  في الConfiguration File 

 

وسنقوم  Implementationلتحديد ال ( App.config)ملف ال  configuration بفتح ملف ال الآنسوف نقوم 

 كما يلي: SQL Repositoryبتحديد اننا نريد تحميل ال 

1. <appSettings>   
2.     <add key="RepositoryType"    
3.             value="SQLDatabaseRepository.SQLRepository,   
4.           ServiceRepository, Versio=1.0.0.0, Culture=neutral"/>   
5. </appSettings>   
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لأي كلاس لديك،  Full typed assembly nameلمعرفة ال ، وحتى يمكن تحميله Assemblyوهي مسار ال 

 التالي وتمرير النوع الذي تريد معرفته: فهناك عدة طرق اما باستخدام أدوات أو حتى بكتابة الكود

1. Type type = typeof(Person)   
2. string fullname = type.AssemblyQualifiedName;   
3. Console.WriteLine(fullname);   

 Debug orللمشروع سوف تجد مجلد المشروع )اما  Buildتبقت الخطوة الأخيرة، في حال قمت بعمل 

Release،  ،ونحن نعمل على ال على حسب طريقة الترجمةDebug  بهذا الشكل:الكتابفي هذا ) 

 

 Assemblyال  فيجب أن يتواجد Configurationالذي تريده في ملف ال  Implementationوطالما حددت ال 

 السابق. Exceptionيجاده وستحصل على فلن يتم إ في هذا المجلد وإلا له

أو لأي  Solutionلكامل ال  Buildبحيث عندما يتم عمل  Visual Studioهناك عدة حلول منها تهيئة ال 

Library Project  الفسوف يقوم مباشرة بنسخ DLLs  طبقنا هذا  إذاونقلها مباشرة للمجلد الذي تريده وهكذا

وسيتم تحميل  DLLsعلى كل ال  يحتويسوف تجد أن المخرج اعلاه سوف  Class Libraryالخيار على جميع ال 

 .Configurationفقط ما تم اختياره في ملف ال 

 ال)الذي حددناه في  SQL Repository DLLال لن نأخذ هذا المسار، وسوف نقوم بالعملية اليدوية وسننسخ 

Configuration )ال هذا  إلىFolder وسوف تجدها في المسار الخاص بال ،Project : 

  قم بنسخ الDLL 

 
 وضعها في مجلد ال Debug لل Program: 
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التي يوجد اسمها في ملف ال  Assembly لل Loadingيقوم بعمل  سوف الكود جاهز، الآنكل شيء 

Configuration وال ،Assembly .موجودة 

 ، وهذا هوصحيحا  تحصل على البيانات من قاعدة البيانات  يتم تحميلها وسوف سوفعندما تشغل المشروع 

 المخرج مع البيانات في قاعدة البيانات:

 

ونضعها بدالها،  Service Repositoryووضع ال  Configurationمن ال  Assembly Nameن بتغيير ال لنقم الآ

كنت  إذا Releaseتشغل مشروعك بهذا الطور أو ال كنت  إذا Debug)في ال  Programايضا  على مجلد ال 

 :Configurationال تعمل بهذا الطور(، وهكذا سوف يكون شكل 

1. <appSettings>   
2.     <add key="RepositoryType" value="WebServiceRepository.ServiceRepository,   
3.                     ServiceRepository, Versio=1.0.0.0, Culture=neutral"/>   
4. </appSettings>   

 لا تستخدم(: Assembly أيلمجلد المشروع )طبعا  تستطيع حذف  DLL Assemblyبالطبع لا تنسى نسخ ال 
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، Web Service Repositoryال سوف تلاحظ أنها نفس البيانات التي تأتي من هكذا عندما يعمل البرنامج 

وهذه هي الفكرة من  configurationبدون إعادة الترجمة، فقط بتغيير ال  Repositoryلاحظ أنه تم تغيير ال و

 .ممتازهذا الفصل، 

 

 

 configurationجديدة فقد تقوم بإضافتها في المجلد ومن ثم تعديل ال  Repositoryإذا أردت اضافه  أخيرا  

فلا  SQL Repositoryالكود، ايضا  الميزة الأخرى انه إذا كان العميل فقط يريد مثلا في  جزئية أيتغيير بدون 

 في المجلد ووضع ما سوف يستخدم فقط assemblyتوجد حاجة بوضع تلك ال 

 Programming to Interfaceعن طريق الاعتماد على  Complete Decoupled Applicationهكذا لدينا 

 .Dynamic Loading Typesومن ثم 

 Dynamic Factory وال Compile Time Factory الفرق بين ال
o  في المعاملاتParameters: 
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  الفي Compile Time Factory لمعامل يقوم بتحديده من يستدعي ال  تحتاج

Factory 

  بينما في الDynamic Factory  فهي لا تحتاج لأي معامل لكي يتم تحديد النوع، بل

 Implementationلكي تحدد نوع ال  Configuration fileالدالة سوف تستخدم ال 

 بإنشائهالمطلوب وتقوم 

o  في الربطBinding: 

  في الCompile Time  لكي يتم الBinding  فيجب أن تكون الAssemblies  وال

References لل Implementations  صحيحا  موجودة حتى يترجم. 

  بينما في الRun-Time  فلا تحتاج لأيReferences/Assemblies  ،اثناء الترجمة

 .(Reflection)باستخدام ال  run timeوقت التشغيل  assemblyوسيتم تحميل ال 

 

  خالصة
  تم شرح في هذا الفصل طريقة الDynamic Binding ل وكيف يمكن تحميل الكلاسات عن طريق ا

Reflection  الوجعل اسم Repositoryي ال فConfiguration File. 

  توضيح الفرق بين الCompile Time Factory  والDynamic Binding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

مقدمة للطبقات وفصل الفصل الخامس: 

 Application Layeringالاهتمامات 
 

في هذا الفصل سوف نأخذ مثال عملي حول مشروع صغير وكيف يمكن برمجته بالطريقة العادية من خلال 

. وسوف يكون الفصل عملي بحت ولن Layered Architectureالدوال، وكيف يمكن حلها بطريقة تستخدم ال 

حيث هذه مهمة أحد أجزاء  والفروق بينهمفي كل منها  المستخدمة Patternsعن الطبقات وال  نظريا  نتحدث 

بطريقة في تصميمات مهندسة  Interfaceال تستخدم  أن السلسلة. الهدف هنا فقط معرفة كيف يمكن

 .أفضل

  Application Architectureمعمارية البرنامج 
بأساسيات ضعيفة، والتخطيط  Scalableقابل لتوسعة  أو Maintainable لا يمكنك بناء مشروع قابل للصيانة

هذا الأمر يفرق و للنجاح،لمستقبل القريب أمر مهم في الوقت الحالي وا العميللمعمارية تستحمل طلبات 

للمشروع ورسم الخطوط العريضة بين الوحدات  Designال خر يستطيع تصميم مبرمج عادي ومبرمج آالبين 

 والتداخل فيما بينها.

 قاعدة البياناتمثال عرض المنتجات من 

وكل منتج يتكون من رقم المنتج، اسم  Productsتعمل على صفحة لعرض قائمة المنتجات  أنكلنفرض 

خفيض عرض الت إلى بالإضافةن تقوم بعرض المنتجات في الصفحة سعر التجزئة، سعر البيع. ونريد أ المنتج،

       ال  بين سعر التجزئة وسعر البيع. فرقفي كل منتج وكم نسبة التخفيض. وتستطيع معرفة التخفيض من ال

recommended retail price ختصارالإبه وسوف نستخدم  الموصيالتجزئة  سعر تعني RRP. 

 

( فعادة ما UIأو حتى تطبيق موبايل )يعرض البيانات في  Desktopموقع ويب او  هذا المشروعفي حال كان 

جزئية  أياستخدام  بحيث يصعب( UI)كود التعامل مع القاعدة داخل كود ال كود متداخل تجد المبرمج يكتب 

وبالتالي أي ود كما هو نسخ الك وكثير ما يتم .لعرض المنتجات Adminال صفحة في مثلا   في صفحة ثانية

 .تغيير بسيط سوف تحتاج التغيير في أماكن كثيرة لهذا السبب

)حتى يكمل معنا مبرمجي اللغات الاخرى(  Console Applicationلتبسيط المثال سوف نكمل على طريقة ال 

لى عرض التخفيض ضافة إيده هو طباعة قائمة المنتجات بالإول طريقة لحل المشروع، وكل ما نر لنرى أو

 ونسبته في كل منتج.

وليد وقمنا بت LINQ To SQLبالطبع طريقة التعامل مع قاعدة البيانات خارج نطاق الموضوع، وهنا استخدمنا 

لدينا دالة اسمها  الآن، كل ما يهم لم تكن ملم بها( إذا) لكن لا تقلق نفسك بها Database Contextال 

GetProducts   ة مباشرة بالقاعد استعلاماتمجرد كانت  ترجع قائمة بالمنتجات بغض النظر عن الكيفية )سواء

 المتوفرة(. ORMsمن ال  أيأو باستخدام 
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1. static void Main(string[] args)   
2. {              
3.     var products = GetProducts();   
4.    
5.     foreach (var product in products)   
6.     {   
7.         string discount = DisplayDiscount(product.RRP, product.SellingPrice);   
8.         string saving = DisplaySavings(product.RRP, product.SellingPrice);   
9.    
10.         Console.WriteLine(String.Format("Name: {0} \nPrice: {1:C} \nRRP: {2:C} " +   
11.               "\nDiscount: {3} \nSaving: {4}\n",   
12.               product.Name, product.SellingPrice, product.RRP, discount, saving));   
13.     }   
14.    
15.     Console.ReadKey();   
16. }   

 لكل منتج سوف نقوم باستدعاء دالة لعرض التخفيض، ودالة لعرض نسبة التخفيض كما يلي:

1. private static string DisplayDiscount(decimal RRP, decimal SalePrice)   
2. {   
3.     string discountText = "";   
4.     if (RRP > SalePrice)   
5.         discountText = string.Format("{0:C}", (RRP - SalePrice));   
6.     return discountText;   
7. }   
8.    
9. private static string DisplaySavings(decimal RRP, decimal SalePrice)   
10. {   
11.     string savingText = "";   
12.     if (RRP > SalePrice)   
13.         savingText = (1 - (SalePrice / RRP)).ToString("#%");   
14.     return savingText;   
15. }   

 قمت بتشغيل البرنامج فسوف ترى المخرج يعمل بشكل صحيح: إذان الآ

 

يختار  Dropdown Listاضافة  وهو new business requirementضافة طلب جديد بإقام  أن العميل لنفرض

منها نوع العميل )هل هو عميل عادي، أم تاجر( وعلى اساس ذلك يتم عمل تخفيض )العميل العادي ليس له 

 تخفيض، بينما للتاجر لديه تخفيض بنسبة معينة(.
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وتم ابلاغك ايضا  قد تكون هناك أنواع اخرى من التخفيضات بناء على اشياء اخرى بالمستقبل. لأننا نعمل على 

Console  ولا وجود ل(Dropdown List )  للمستخدم 2و للتاجر  1سوف نسأل المستخدم عنه نوعه مثلا 

 العادي وعلى اساسه سوف نقوم بعرض التخفيض.

 :(6)سطر  سأل المستخدم اولا  عن نوعه ومن ثم تستدعي دالة الخصمقد تقوم بهذا الحل، وسوف ت

1. static void Main(string[] args)   
2. {   
3.     var products = GetProducts();   
4.    
5.     Console.Write("Enter Customer Type: ");   
6.     int customerType = int.Parse(Console.ReadLine());   
7.    
8.     foreach (var product in products)   
9.     {   
10.         decimal newSellingPrice = ApplyDiscount(product.SellingPrice, customerType);   
11.    
12.         string discount = DisplayDiscount(product.RRP, newSellingPrice);   
13.         string saving = DisplaySavings(product.RRP, newSellingPrice);   
14.    
15.         Console.WriteLine(String.Format("Name: {0} \nPrice: {1:C} \nRRP: {2:C} " +   
16.                  "\nDiscount: {3} \nSaving: {4}\n",   
17.                   product.Name, newSellingPrice, product.RRP, discount, saving));   
18.     }   
19.    
20.     Console.ReadKey();   
21. }   

 لاحظ أن السعر الجديد هو الذي سيحسب في الخصم ونسبة التوفير.

 دالة الخصم كالتالي:

1. private static decimal ApplyDiscount(decimal originalPrice, int customerType)   
2. {   
3.     decimal price = originalPrice;   
4.    
5.     if (customerType == 1)   
6.     {   
7.         price = price * 0.95M;   
8.     }   
9.    
10.     return price;   
11. }   

 (:2والثانية بالقيمة 1بهذا الشكل سوف يكون المخرج )بعد تشغيله مرتين مرة بالقيمة 
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وعلى اساسها سوف تقوم  Apply Discountاضافة سوف تقوم بتغيير دالة ال  أيبهذا الشكل لو طلب منك 

 بعملية الخصم.

بدون أي دوال مساعدة، وبالطبع هذا تصميم خاطئ.  Mainالمبرمج المبتدئ قد يضع كل الكود داخل ال 

 تعتبر أول خطوة في العمل الصحيح )كما قمنا أعلاه(. دوال هذه إلىوتقسيم المهام 

)وغيرها من فيه هذه الدوال  Helperكلاس  إلى private staticنقل هذه الدوال ال المبرمج الأفضل قد يقوم ب

 احتجت لهذه المعادلات. إن آخرحتى تستطيع استخدامها في مكان الدوال المشتركة( 

 إلى بالإضافةايضا   Web Interfaceالطلب الجديد من العميل أن هذا المشروع يريده أن يعمل على 

Console بمعنى أن لديك مشروعين داخل ال .Solution  الأول للConsole  والآخر للWeb بالطبع .

المشروع  إلىمن المشروع الأول  Helperالمشروعين بحاجة لهذه الدوال المساعدة، وتستطيع نسخ الكلاس 

 تغيير فسوف تحتاج تغييرهم الاثنين معا . أيالثاني، ولكن مرة اخرى في حال حدث 

مشروع الويب ومشروع الكونسول وهكذا وتربطه مع  Class Libraryفي  Helperتضع ال  الحل الأفضل هو أن

لم تكن قد  إذا Class Libraryللمزيد عن ال  1ترجع للملحق  أنويمكنك  .Business الالجميع يتشارك في 

 قرأته من قبل.

سهل حقا ، أي مبرمج يستطيع العمل فيه والدخول مع فريقك اذا كنت تستخدم هذا النمط، هذا الاسلوب 

سوف  Businessوالفكرة فيه أن كل ال Transaction Scriptمعروف اسمه  Patternوهذه الطريقة تتبع ل 

، Validationتقوم بكل شيء )تأخذ طلب المستخدم، تقوم بعمل ال  Static Methodsيكون موجود على 

(، Loggingتفحص القيم وتقوم بالعمل على أساسها، تقوم بالعمل على القاعدة وتخزين البيانات، تقوم بعمل 

بالطبع لا تنسى أن كل هذه الأعمال سوف تكون مقسمه لدوال اخرى )وتكون الدالة الأولى التي يتعامل معها 

 العمل(. لإتمامالعميل هي التي تنادي كل الدوال الصغيرة 

المناسبة للمشاريع الصغيرة والتي لا تتغير متطلباتها  Patternsال هو أحد  Transaction Script Patternال 

كثيرا ، لكن كل ما يكبر نطاق العمل سوف يعقد المشروع ويصعب العمل عليه فيما بعد، فأنت هنا حقيقة 

هذا كل شيء لديك في دوال، وحيث  Object Orientedولا تستفيد من ال  Procedures بطريقة اجرائيةتبرمج 

 Enterpriseالمؤسساتية أكثر مناسبة لطبيعة البرمجيات وفضل أعيبا  ولكن هناك طرق اخرى  ليس

Applications  ع تكبر وتزداد المهام بها مو دائما  التي بها أكثر من شخص في الفريق، والتي تتغير متطلباتها

  الوقت.

ولن نسهب في  Domain Modelآخر اسمه  Patternفيما يلي سوف نقوم بنفس المشروع ولكن سوف نتبع 

شرحه لأن هناك جزء مخصص لهذه الأمور ولكن سوف نقوم بالجزء العملي مباشرة. ولكن سوف نتحدث اولا  

 عن فصل الاهتمامات.
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 Separating your Concernsفصل االهتمامات 

اجزاء، سواء كانت على مستوى مجلدات داخل  إلى الأمورمن أهم الطرق لترتيب المشروع هو فصل كل 

 .Class Libraryمنفصلة من نوع  Projectsمختلفة أو حتى تكون  Namespaceالمشروع، أو حتى لها 

 الصورة سوف تختلف الآنللمشكلة كان الكود كله موجود داخل ملف واحد فقط، ولكن التطبيق السابق 

 ون فيسوف ترى نفس المخرج السابق ولكن الفرق سوف يكوسوف نشغل البرنامج  ننتهيتماما ، عندما 

ضافة المزيد بعكس الاولى التي وقابلة للعمل وإ Adaptiveمرونة  أكثرنها طريقة التصميم وافضليتها وأ

 يصعب العمل عليها فيما بعد خصوصا  عندما يكبر المشروع وتزداد المهام.

سوف نطبق المعمارية التالية )وغالبا  الذي يبني المعمارية لديه هدف معين من كل طبقة، وأحيانا  قد لا 

 (.3او  2ب تحتاج لكل هذه الطبقات وتكتفي 

 

. ولكن حتى نعطيك فكرة Layerكل برمجة الصورة قد تبدوا غريبة ولكن سوف يزداد الأمر وضوحا  عندما ننهي 

 (:العمليط عندما تبدأ التطبيق النقا بسيطة )سوف تتضح هذه
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  طبقة الUser Experience  وهي طبقة الواجهةUI  التي يعمل عليها المستخدم سواء كانتWeb UI 

 .Desktop/WinForm Applicationأو حتى  Console UIأو 

  طبقة الPresentation  أنيد وهي طبقة قد لا تحتاجها في بعض المشاريع، ولكن الفكرة هنا أننا نر 

 يسهل لنا العمل الذي Patternsال  أحدوهو  MVP واختصاراModel View Presenter النطبق 

سهولة بقليل من  بكل ConsoleUIو Web UIنا مشروع أش، وسوف ترى فيما بعد أننا أنوالاختبار ايضا  

 الكود بفضل هذه الطبقة

  الService Layer  ال أووهي الطبقة الاولى Entry Point وسوف تأخذ القيم المدخلة من للطلبات ،

 Request-Responseالمناسب )سوف نتبع ال  Responseوترجع لك ال  Requestالمستخدم 

Messaging Pattern  هنا( ايضا  لن ترجع لك هذه الطبقة المنتج من قاعدة البيانات كما هو بل

لكي يتم  منتج مناسب إلى Database Modelالمخزن في قاعدة البيانات ستقوم بتحويل المنتج 

 ثر حتى تعرض للمستخدم.غيرات أكعلى مت وقد يحتوي View Model للمستخدم عرضه

  الطبقة الرابعة الDomain/Business Layer  وهي بها كل الBusiness التطبيق )عملية الخصم  في

الطبقة هذه  مع Server Layerال  تتعاملبناء على نوع العميل( وتطبيق الخصم والنسبة. سوف 

Domain/Business تتعامل مع ال  وهي بدورها سوفRepository التعامل هنا سوف يكون .

Interface  وبالتالي الBusiness Layer  سوف تعمل بغض النظر عن نوع الRepository  سواء كان

SQL  نشاء نوع ال . سوف تعرف خلال هذه الجزئية أن إآخرنوع  أيأو كان ملف أوRepository  لن

بغض النظر عن نوعه.  Injected Objectوانما هي ستتعامل مع ال  Businessيكون من مسؤولية ال 

له حيث  بالإشارة نكتفيولن نشرح هذا الموضوع وانما  Dependency Injectionيعرف ب  هذا)

 شاء هللا(. أن في السلسلة منفصل جزءنخصص له 

  الطبقة الاخيرةRepository Layer  التتعامل مع وهي التي Data Source  

  هناك طبقة اخرى مختصة ببعض الأمور التي تحتاجها في كل الطبقات مثلا  الValidations  أو ال

Logging تستدعي الدوال التي بها ك  أن، مثل هذه الطبقات يمكنHelper Methods  أنأو الافضل 

 .هناك جزء مخصص لهذا الأمربها لكن ايضا   Aspect Oriented Programmingتتبع مبدأ ال 

تعمل على المشروع السابق أو تنشي مشروع جديد لو  أنيمكنك و ولنبدأ من الصفر منذ عمل مشروع جديد. 

 أردت.

 سماء التالية:بالأ( Console App إلى )بالإضافة Class Library Projectsال انواع من  4 أضفبعد ذلك 

 

 :بإضافة( فقم Referenceنأتي للربط )عن طريق اضافة ال 

  الRepository  سوف تستخدم الModel 

  الService  سوف تستخدم الModel  والRepository 

  الPresentation  سوف تستخدم الModel  والService 

  الConsoleUI سوف يستخدمهم جميعهم 
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مشروع لداخل كل  Drag and Dropيمكنك وضعهم داخل مجلدات )عن طريق اضافة مجلد ومن ثم سحب 

 ويسهل للاستخدام: أفضلالمجلد المناسب( بحيث يكون مشابه للصورة التالية وهذا يعطي ترتيب 

 

ماء مثل يانا  ترى أس)أح Business Layerوهي ال  ألاوسنبدأ بأهم طبقة في المشروع  بالبرمجةسنبدأ 

Business Logic Layer  أو حتى بالاختصارBLL.) 

 Business Layerطبقة ال 

للمشكلة التي نريد حلها  domain modelسنقوم بعمل ف Domain Model Patternطالما نحن نتبع الاسلوب 

الموجودة في النظام مع العلاقات  Entitiesال على كل  تحتوي Conceptual Modelبأنها ويمكنك التفكير 

الذي يوجد على القاعدة،  Table Modelيكون مساوياَ لل  أنلا يشترط  Domain Modelوال فيما بينها. 

يجب أن يكون  Domain Modelولكن ال الحقول لكل  One-to-One Mappingبمعنى لا يجب أن يكون هناك 

Rich  بحيث يمثل كل شيء بلغة أسهل للBusiness. 

لها بعد تطبيق  Price الأسعار وعرض Productsلعرض المنتجات  لتتذكر المشكلة التي نعمل عليها، في كانت

 Priceو Product هذه لدينامنطقيا  في المشكلة لذلك  الخصومات التي تختلف بناء على عوامل مختلفة.

التي سوف ننشئها سوف تكون في مشروع  domain modelsكل ال هنا. و Domain Modelsيكونا ال  سوف

 .Modelال 

فهذا مكان مناسب لتطبيق ال  المستقبل،بالنسبة للخصومات فطالما هي تتغير وسوف تتغير في 

Abstraction باستخدام ال وسوف نقوم Interface .هنا في هذا الأمر 

يمثل طريقة الخصم بالطبع بدون  IDiscountStratgeyاسمه  Interfaceلذلك سنقوم بعمل 

Implementation  واسمه وسوف نقوم بعمل عدةImplementations كل منها بطريقة خصم معينة. 

 تالخوارزمياوهي مجموعة من  Strategy Patternيعود لأننا استخدمنا ال  DiscountStrategyسبب التسمية 

 تستخدمها وتبدلها وقت التشغيل. أنالتي يمكن 

 :Interface الالكود التالي يعرض 

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public interface IDiscountStrategy   
4.     {   



49 

 

5.         decimal ApplyExtraDiscountTo(decimal originalSalePrice);   
6.     }   
7. }   

 TradeDiscountStrategyوهي مرة تكون بخصم للتاجر  Implementationsبعد ذلك نعرض ال 

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public class TradeDiscountStrategy : IDiscountStrategy   
4.     {   
5.         public decimal ApplyExtraDiscountTo(decimal originalSalePrice)   
6.         {   
7.             decimal price = originalSalePrice;   
8.             price = price * 0.95M;   
9.             return price;   
10.         }   
11.     }   
12. }   

 عميل الذي لا خصم عليهلل Implementationوهذا ال 

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public class NullDiscountStrategy: IDiscountStrategy   
4.     {   
5.         public decimal ApplyExtraDiscountTo(decimal originalSalePrice)   
6.         {   
7.             return originalSalePrice;   
8.         }   
9.     }   
10. }   

وهو ايضا  سمي بسبب  Nullوطالما لا خصم عليه فسوف نرجع السعر كما هو، ولاحظ أسم الكلاس يبدأ ب 

وانا يطبق كل  ،أي وظيفةيقوم ب ببسطة الكلاس الذي لاوهو  Null Design Pattern اسمه Patternاتباعنا ل 

 فسوف يرجع السعر كما هو. ا يوجد خصمطالما لبحيث لا يكون هناك أي عمل، و methodsال 

وهو الذي سوف يطبق الخصم على حسب نوعية العميل  Priceبعمل كلاس يمثل السعر الآن سوف نقوم 

 ونسبة التوفير وكل شيء يتعامل مع سعر المنتج.

 :Priceوفيما يلي كود ال 

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public class Price   
4.     {   
5.         private IDiscountStrategy _discountStrategy = new NullDiscountStrategy();   
6.         private decimal _rrp;   
7.         private decimal _sellingPrice;   
8.    
9.         public Price(decimal RRP, decimal SellingPrice)   
10.         {   
11.             _rrp = RRP;   
12.             _sellingPrice = SellingPrice;   
13.         }   
14.    
15.         public void SetDiscountStrategyTo(IDiscountStrategy DiscountStrategy)   
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16.         {   
17.             _discountStrategy = DiscountStrategy;   
18.         }   
19.    
20.         public decimal SellingPrice   
21.         {   
22.             get { return _discountStrategy.ApplyExtraDiscountTo(_sellingPrice); }   
23.         }   
24.    
25.         public decimal RRP   
26.         {   
27.             get { return _rrp; }   
28.         }   
29.    
30.         public decimal Discount   
31.         {   
32.             get   
33.             {   
34.                 if (RRP > SellingPrice)   
35.                 return (RRP - SellingPrice);   
36.                 else   
37.                 return 0;   
38.             }   
39.         }   
40.    
41.         public decimal Savings   
42.         {   
43.             get   
44.             {   
45.                 if (RRP > SellingPrice)   
46.                 return 1 - (SellingPrice / RRP);   
47.                 else   
48.                 return 0;   
49.             }   
50.         }   
51.     }   
52. }   

)بالطبع  IDiscountStrategyيستقبل هذا الكلاس السعر وسعر التجزئة في دالة البناء، وهناك دالة تستقبل ال 

 22سطر  في Selling Price وعلى اساسه عندما يتم استدعاء اللها(  Implementationال  أحدسوف يرسل 

 على السعر. Implementationال سوف يتم تطبيق ذلك 

السابقة ولكن حاليا  بدلا  من  Savingوال  Discountوفيه دوال ال  ،RRPجرد استرجاع لل بعد ذلك ما تبقى م

 فيه. Propertyوجعلها  Priceال تم وضعها داخل  staticجعلها دوال 

 

 ملاحظات:

  كان بالامكان عمله عن طريق دالة عادي اسمها مثلا   20سطرGetSellingPrice  ولكن تم استخدام

في السي#. المهم انه سوف يتم استدعاء الخصم بغض النظر عن نوعه سواء كان  Propertyخاصية 

Trade  أوNull. 

  اسلوب ارسال الكائن للدالةSetDiscountStrategy  يعتبر نوع من أنواع الDependency Injection 

للدالة بدلا  من جعلها هي التي  Implementationال ترسل  أنكوالفكرة  Setter Injectionوهو  ألا

 .بإنشائهتقوم 
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بها كل شيء  Priceال لأن  .Priceوال  Idوال  Nameسم وفيه الإ Productكلاس يمثل ال  ننشئسوف  الآن

 )السعر، سعر التجزئة، طريقة الخصومات(.

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public class Product   
4.     {   
5.         public int Id { get; set; }   
6.         public string Name { get; set; }   
7.         public Price Price { get; set; }   
8.     }   
9. }   

 !الحقيقي Object Orientedال مرحبا  بك في عالم 

وال  Employee المثلا   الكائنات،تمثيل لهي فقط في  Object Orientedالكثير من المبتدئين من يعتقد أن ال 

Animal  كلاس أوProduct  يقوم بعمل مجموعه من دوال ال وSet/Get .الفائدة الأكبر ولكن هذا جانب واحد منها،  بها

 PaymentProcessorأو  TaskSchedularأو  EBook Parserمثلا   Businessهي في الكائنات التي تقوم بعمل حقيقي 

 Conceptوتقوم بعمل كائنات  Object Oriented لغة من لغات ال أيتستخدم عندما أعلاه. ف Priceحتى كلاس  أو

Objects (على  تحتويSet/Get  )فهذا قد لا يكون كودفقط Object Oriented  الكائنات  استخدامهو  الحقيقةولكن

Objects  ولكن ضمن سياقProcedural Logic. 

 

 

 لما قمنا بعمله: Class Diagramال  الآنلنشاهد 
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 Customer Type اسمه Enumerationسوف نقوم بعمل رقام لتحديد نوع المستخدم، بدلا  من التعامل مع الأ

 الثوابت بدلا  منها: ي أرقام داخل المشروع واستخدمودائما  لا تستخدم أ يدل على نوع المستخدم

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public enum CustomerType   
4.     {   
5.         Standard = 0,   
6.         Trade = 1   
7.     }   
8. }   

على حسب نوع  Discount Implementationوالتي ترجع نوع ال  DiscountFactoryال  سوف نضيف الآن

 العميل.

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public class DiscountFactory   
4.     {   
5.         public static IDiscountStrategy GetDiscountStrategyFor(CustomerType type)   
6.         {   
7.             switch (type)   
8.             {   
9.             case CustomerType.Trade:   
10.                 return new TradeDiscountStrategy();   
11.             default:   
12.                 return new NullDiscountStrategy();   
13.             }   
14.         }   
15.     }   
16. }   

تتعامل مباشرة مع الكلاس  Service Layerنجعل ال  أننضيفها، ويمكن  أنتبقى بضعه كلاسات علينا 

DiscountFactory  وتقوم بالعمليات كلها، لكن لكي نجعل لكل طبقة واجهةService  مسؤولة عن كل

. أفضل بطريقةوهذا ينظم العمل  (Serviceوال  Business/Modelمليات التي بداخل الطبقة )هذا في ال الع

)لأنه سوف يكون هناك  نتحدث Service class أيلكي تعرف عن  Layer.Serivceاستخدام الاسلوب  يتم سوف

 .(Service Layer، الأول هو في طبقتنا الحالية والأخر في طبقة ال Serviceكلاسين بالاسم 

لذلك  Interfaceوالتعامل سوف يكون عن طريق  Repository Layerمع ال  يتعامل سوف Model.Serviceال 

 هنا Interface سوف يتم وضع ذلك ال

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public interface IProductRepository   
4.     {   
5.         IList<Product> FindAll();   
6.     }   
7. }   

عدها يتم تطبيق كل المنتجات وطريقة الخصم وب تحصل من خلالها علىدالة تحتاج  Model.Service اليضا  أ

 تكون ك أنلكن نفضل  public staticتكون  أنجات، سوف نضع هذه الدالة هنا ويمكن الخصم على كل المنت

Extension method لة كدالة داخل ال بحيث يتم استدعاء هذه الداList:وهذه هي وظيفة الكلاس التالي . 
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1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public static class ProductListExtensionMethods   
4.     {   
5.         public static void Apply(this IList<Product> products,   
6.                           IDiscountStrategy discountStrategy)   
7.         {   
8.             foreach (Product p in products)   
9.             {   
10.                 p.Price.SetDiscountStrategyTo(discountStrategy);   
11.             }   
12.         }   
13.     }   
14. }   

، لكن الفكرة سوف نستخدم خاصية في عادية staticعلى دالة  يحتوي Helper Classتعتبره أنه مجرد  أنيمكن 

 تسهل عملية استدعاء هذه الدالة كما ستشاهد فيما بعد )لكن تستطيع استبدالها بدالة عادية(. #Cال 

 :Model.Service هذا هو كود ال

1. namespace Products.Model   
2. {   
3.     public class ProductService   
4.     {   
5.         private IProductRepository _productRepository;   
6.    
7.         public ProductService(IProductRepository productRepository)   
8.         {   
9.             _productRepository = productRepository;   
10.         }   
11.    
12.         public IList<Product> GetAllProductsFor(CustomerType customerType)   
13.         {   
14.             IDiscountStrategy discountStrategy =    
15.                     DiscountFactory.GetDiscountStrategyFor(customerType);   
16.    
17.             IList<Product> products = _productRepository.FindAll();   
18.             products.Apply(discountStrategy);   
19.             return products;   
20.         }   
21.     }   
22. }   

، وهو Serviceحيث من خلالها سوف تتعامل طبقة ال  Model/Business Layer يعتبر قلب ال علاهالكود أ

 صبحأبسيط ولكن يقوم بتنظيم سير العمل وكل شيء )تذكر الطريقة التقليدية كانت بالدوال ولكن هنا 

 (، وهذا شرح بسيط للكلاس أعلاه:Object Orientedباستخدام ال 

 Implementationبغض النظر عن ال في دالة البناء  Repositoryأخذ نوع ال دالة البناء ت (1

 .17وسوف يتم استدعاء كل المنتجات في سطر 

 تقوم بكل العمل فهي: GetAllProductsForدالة ال (2

كل المنتجات على حسب نوع العميل وذلك أولا  من خلال جلب ال  ترجع  .1

Implementation  المناسب للDiscount  15-14)في سطر( 

فائدة ال  ولاحظ ،Extension Methodبعدها يتم تطبيق الخصم باستخدام ال  .2

Extension Method  حيث تم استدعاء دالة ال  18في سطرApply  على جميع
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 Extension اللم تقم بعمل  إذا IListالمنتجات كما لو كانت هي دالة داخل ال 

Method  من خلال  مباشرةفتستطيع استدعاء الدالةClassName.MethodName. 

مع ال  Service Layerحيث ستتعامل ال  Business/Model Layerالكود اعلاه يمثل واجهة ال مرة أخرى 

Model.ProductService  وهي ستقوم بالعمل الداخلي كما في دالةGetAllProductsFor. 

 أيكبر جزء في التطبيق، ولاحظ لم نتعامل مع وهي أ Business Layerال  تكون قد انتهيت منبهذا الشكل 

Data Store  طريقة تستخدم ال  أيمعينة وسوف تعمل علىIProductRepository  سواء كانتSQL  أو ملف

 بعد الانتهاء من هذه الطبقة Projectال والخ. وهذه شكل 

 

ووضع كل ال  Discountsنفسه، مثلا  اضافة مجلد اسمه  Project بالطبع يمكن عمل ترتيب ايضا  داخل ال

Implementations  لاه.بالشكل اع نكتفيفيه، لكن حاليا  سوف 

 Service Layerال 

 حيث تقوم هذه Facadeول مرحلة يتعامل بها التطبيق، وهي تعمل ك تعتبر أ Service.Service Layer ال

 Businessفائدة من ال  أكثر Model( وهو Presentation Model)احيانا  يسمى  View Model بإرجاعالطبقة 

Model تلك الصفحة. لذلك نقول هو حيث يقدم للواجهة كل ما تحتاجه من بيانات لMore Optimized for 

Specific Views  ايضاَ على دوال تساعد في تقديم كافة البيانات. يحتويوأحيانا  قد 

 Façade Design Patternال 

 complexيكون لديك كلاس يسهل لك العمل على العديد من الدوال والكلاسات  أنفكرته  Design Patternوهو 

subsystems  القد يكون بها الكثير من الدوال ولكن عن طريق وضعهم داخل  الأخرىفكل من الكلاسات Facade 

class  يقلل ال  أنفقد يمكنAPI  انظر لمستخدم هذه الكلاسات وبالتالي يقلل التعقيدات في الاستخدام. للمزيد

 لويكيبيديالصفحة ا

 

 

مثلا  لديك جدول في القاعدة البيانات عن المستخدمين وبه كل معلوماتهم واسم المستخدم وكلمة المرور 

فهذا يعني أنك ارجعت كل شيء بما   المستخدم في صفحة البحث إلى Modelوالخ، في حال أرجعت ذلك ال 

وترجع فيه معلومات  UserViewModelتقوم بعمل  أن، لذلك يمكنك آخرفيها معلومات حساسة لمستخدم 

ة للجميع فقط مثلا الاسم والصورة وتستطيع ايضا  وضع متغيرات تحصل عليها المستخدم التي تكون متاح

https://en.wikipedia.org/wiki/Facade_pattern
https://en.wikipedia.org/wiki/Facade_pattern
https://en.wikipedia.org/wiki/Facade_pattern
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بعد حسابات ما، مثلا  تضع عدد الردود الكلية، عدد المواضيع، وتقوم بتعبئة هذه الخانات من جدول المواضيع 

 سوف يعرض وفيه كافة المعلومات. ViewModelوالردود، وبالتالي هذا ال

 في هذه الطبقة: ProductViewModelبعمل  فيما يليسوف نقوم 

1. namespace Products.Service   
2. {   
3.     public class ProductViewModel   
4.     {   
5.         public int ProductId { get; set; }   
6.         public string Name { get; set; }   
7.         public string RRP { get; set; }   
8.         public string SellingPrice { get; set; }   
9.         public string Discount { get; set; }   
10.         public string Savings { get; set; }   
11.     }   
12. }   

سوف يرسل لها  Service Layer يتعامل مع ال( عندما Presentation Layerال وهو ) لهذه الطبقة الكلاينت

سوف نستخدم الذي قمنا بعمله سابقا  ف CustomerTypeمن ارسال ال  وبدلا   النتيجة،نوع العميل ويرجع 

Pattern  اسمهRequest-Response Messaging Pattern  وهذا يجعلنا نتعامل مع مفهوم الRequest  بعض

 بتغير هذا الكلاس. APIنوعها وبالتالي لن تتغير ال النظر عن المعاملات المرسلة فيه و

 وفيه سوف يكون نوع العميل Requestكلاس ال 

1. namespace Products.Service   
2. {   
3.     public class ProductListRequest   
4.     {   
5.         public CustomerType CustomerType { get; set; }   
6.     }   
7. }   

متغير يمثل نجاح أو فشل  إلى بالإضافةقائمة المنتجات  وسوف ترجع ProductListResponeالنتيجة كلاس 

 العملية مع رسالة يكون بها نص يفيد في حال الفشل.

1. namespace Products.Service   
2. {   
3.     public class ProductListResponse   
4.     {   
5.         public bool Success { get; set; }   
6.         public string Message { get; set; }   
7.         public IList<ProductViewModel> Products { get; set; }   
8.     }   
9. }   

ضافية مثلا  تريد تطبيق ال ترسل أمور إ أنيسهل فيما بعد لو احتجت  سوف Patternال اتباع هذا  أخرىمرة 

Paging  منتج كل صفحة، فسوف ترسل رقم الصفحة التي تريدها وتضيفها مع ال  20وتريد عرضRequest 

 .وهكذا والمتبقيالعدد الكلي،  مثلا   أخرىمتغيرات  ترجع فيها قد Responseوالنتيجة 

نريد طريقة لتحويل ف ،Productفي هذه الطبقة، والطبقة التي قبلها بها  ProductViewModelلدينا ال  الآن

 Model.Productنرجع ال  أنأننا لا نريد  كما ذكرنا والسبب ProductViewModel إلى Model.Productال 
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تتغير الواجهه فيما بعد وتطلب معلومات  عندمابحيث  ViewModelاستخدام  وسيتم Presentationال  إلى

تغيير على ال  أيولن نجري  ViewModelفالتغيير سوف يكون على ال  )مثلا  تقييم المنتج( اضافية

Model.Product. 

( Mapper Libraryنقوم به بأنفسنا، أو نستخدم مكتبات مساعدة للتحويل )تسمى  أنالتحويل يمكن  لإجراء

وكل منها  Entitiesلكن في حال كثرت ال  صغير،وحاليا  سوف نقوم بالعملية بأنفسنا لأنها بسيطة والمشروع 

 .Auto Mapperمن المكتبات مثل  أيتستخدم  أنفيها الكثير من المعاملات فيمكنك 

من الكائنات وتقوم بعمل حلقة وتستخدم  Listدالة تحول كائن واحد ودالة تحول  دالتين،حاليا  سوف تحتاج 

 دالة تحويل الكائن.

 Business Logicن هي ليست حقا  ولك Product Domain Modelنضيف هذه الكلاسات في ال  أنيمكن 

. وسوف Productحتى تكون هذه الدوال كأنها ضمن ال  Extension Methodلذلك من الافضل وضعها ك 

 :ما يليك ProductMapperExtensionMethodالكلاس  بإضافةنقوم 

1. namespace Products.Service   
2. {   
3.     public static class ProductMapperExtensionMethods   
4.     {   
5.         public static IList<ProductViewModel> ConvertToProductListViewModel(this    
6.                         IList<Product> products)   
7.         {   
8.             IList<ProductViewModel> productViewModels = new List<ProductViewModel>();   
9.             foreach (Product p in products)   
10.             {   
11.                 productViewModels.Add(p.ConvertToProductViewModel());   
12.             }   
13.    
14.             return productViewModels;   
15.         }   
16.    
17.         public static ProductViewModel ConvertToProductViewModel(this Product product) 
18.         {   
19.             ProductViewModel productViewModel = new ProductViewModel();   
20.             productViewModel.ProductId = product.Id;   
21.             productViewModel.Name = product.Name;   
22.             productViewModel.RRP = String.Format("{0:C}", product.Price.RRP);   
23.             productViewModel.SellingPrice =  
24.                        String.Format("{0:C}", product.Price.SellingPrice);   
25.    
26.            if (product.Price.Discount > 0)   
27.             productViewModel.Discount = String.Format("{0:C}", product.Price.Discount); 
28.    
29.             if (product.Price.Savings < 1 && product.Price.Savings > 0)   
30.                productViewModel.Savings = product.Price.Savings.ToString("#%");   
31.    
32.             return productViewModel;   
33.         }   
34.     }   
35. }   

 ProductViewModelمن ال  أخرىمجموعه  ىإل Productsمسؤولة عن تحويل مجموعه من ال  الاولىالدالة 

 .الكلاسمن  الدالة الثانيةوهو ما يوجد في  لآخرن تقوم بتحويل الحقول من كائن أ الأخيروبالطبع يجب في 
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فهي توجد في  Nameما يقابلها مثلا   بأخذ، بعض الحقول تكون مباشرة في الدالة الثانية التحويل لاحظ عملية

 Selling Price إلىولكن تجزئت الحقول  ViewModelلا يوجد على ال  Priceالاثنين، بعض الحقول مثلا  

 .Savingو Discountو

 Service.ProductViewModelال  إلى Model.Productوبهذا الشكل سوف تتم عملية التحويل من ال 

والتي تتعامل مع ال  Service.ProductsSerivceال وهي  ألاالقلب النابض لهذه الطبقة خيرا  نعرض أ

Model.ProductsService  وتجلب البيانات ومن ثم تقوم بتحويلها الProductViewModel 

1. namespace Products.Service   
2. {   
3.     public class ProductService   
4.     {   
5.         private Model.ProductService _productService;   
6.         public ProductService(Model.ProductService ProductService)   
7.         {   
8.             _productService = ProductService;   
9.         }   
10.    
11.         public ProductListResponse GetAllProductsFor(ProductListRequest request)   
12.         {   
13.             ProductListResponse productListResponse = new ProductListResponse();   
14.             try   
15.             {   
16.                 IList<Model.Product> productEntities = _productService   
17.                         .GetAllProductsFor(request.CustomerType);   
18.    
19.                 productListResponse.Products =  
20.                         productEntities.ConvertToProductListViewModel();   
21.                 productListResponse.Success = true;   
22.             }   
23.             catch (Exception ex)   
24.             {                   
25.                 productListResponse.Success = false;   
26.                 productListResponse.Message = "An error occurred";   
27.             }   
28.             return productListResponse;   
29.         }   
30.     }   
31. }   

مل على ويع Model.ProductServiceيستقبل ال  Service.ProductServiceال  في دالة البناء أن لاحظ

وبالتالي  Service.ProductServiceرساله من الكود الذي يقوم بعمل كائن من ال اساسها، والكائن سوف يتم إ

 لهذا الكلاس(. Injectedرساله تم إ Objectال ذا ن هلن تكون على هذا الكلاس )بمعنى ألمسؤولية ا

من  Businessطبقة ال  من دالة جلب المنتجاتدالة جلب المنتجات لا يوجد بها عمل كثير، سوى استدعاء 

أن ب flag الووضع  ProductViewModelومن ثم تحويل المنتجات ال  Model.ProductServiceال  كلاس

في حال الفشل فسوف يتم وضع رسالة الخطأ، وهذا مكان مناسب للتعامل مع الأخطاء، العملية نجحت وإلا 

 .Service Layerال حتى يعلم الكلاينت بأن هناك مشكلة في 

 المشروع: فيالطبقة الثانية وهذه هي شكلها  أنهينابهذا نكون 
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 Data Access Layerطبقة الوصول لقاعدة البيانات 

، بالطبع هناك عدة طرق عموما   Data Store أو ال سوف تتعامل مع قاعدة البياناتهذه الطبقة هي التي 

المباشرة  الاتصالوفتح  ADO.NETتتعامل بها مع قاعدة البيانات في الدوت نت منها باستخدام  أنيمكن 

ا من أو غيره Entity Frameworkمثلا   ORMs، ومنها ما يكون باستخدام ال SQL statementsواستخدام ال 

 المكتبات.

قم بالضغط بالزر  Repositoryوهي بسيطة، فقط في مشروع ال  LINQ To SQLحاليا  سوف نستخدم ال 

اليسار ومن ثم على القائمة في من  Dataثم ستظهر نافذة سوف تختار  Add New Itemالأيمن عليه واضف 

 .Products.dbmlوسميه مثلا   LINQ To SQL Data Contextاليمين سوف تختار 

مع القاعدة  Connectionلها، حينها تستطيع عمل  Designerال  ةسوف يتولد بعدها الملف وستفتح نافذ

وحفظ الملف. وهكذا ستقوم بتوليد كلاس  Designerعلى شاشة ال  Drag-And-Dropومن ثم رمي الجدول 

نما من هدف الموضوع وإ الخطوات خارجة لذلك الجدول. هذه Modelلكل جدول لديك في القاعدة يمثل ال 

 ننا نريد التعامل مع قاعدة البيانات بطريقة ما.أ الآنهي فقط لمن يريد التطبيق ولكن الفكرة 

 الويطبق  ProductsRepositoryالخطوة الوحيدة في هذه الطبقة هي عمل كلاس يمثل ال 

IProductsRepostiory Interface :كما يلي 

1. namespace Products.Repository   
2. {   
3.     public class ProductRepository: IProductRepository   
4.     {   
5.         IList<Model.Product> IProductRepository.FindAll()   
6.         {   
7.             var products = from p in new ProductsDataContext().Products   
8.             select new Model.Product   
9.             {   
10.                 Id = p.Id,   
11.                 Name = p.Name,   
12.                 Price = new Model.Price(p.RRP, p.SellingPrice)   
13.             };   
14.             return products.ToList();   
15.         }   
16.     }   
17. }   

لكل جدول  Modelتولد لك  ORM)بالرغم من أن ال  Model.Productال  إلىولاحظ أن الكائنات تم تحويلها 

 (.Repositoryمحصورا  داخل طبقة ال  Modelذلك ال يبقى  أنتستخدمه ويفضل  أنلكن لا يفضل 
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 هو: الآن Repositoryال شكل مشروع 

 

تستخدمها  أنويمكن  Repository Layerوال  Service Layerوال  Business Layerطبقات: ال  3 أنهينا هكذا

 ليتسهل بالإضافة بالعمل، اضافية بحيث نسمح لأكثر من كلاينت Layersفي التطبيق مباشرة ولكن نريد 

 Model View Presenter Pattern، وسيتم اتباع ال اختبار الشاشات

 Presenter Layerطبقة العرض 

 وهيالتي يمكن عملها على الواجهة  الأشياءيمثل كل  interfaceسوف نقوم بعمل  MPVلتطبيق نمط ال 

 التالي: Interfaceال في  وهي وجد( إنطباعة المنتجات، سؤال المستخدم عن نوع العميل، طباعة الخطأ )

1. namespace Products.Presentation   
2. {   
3.     public interface IProductListView   
4.     {   
5.         void Display(IList<ProductViewModel> Products);   
6.         Model.CustomerType CustomerType { get; }   
7.         string ErrorMessage { set; }   
8.     }   
9. }   

 أو حتى الصفحة في Console Applicationالواجهة للبرنامج )سواء كان ال  تطبقهسوف  Interfaceهذا ال 

 (. وتقوم بتعبئة الدوال بما يتناسب.Web Form Application ال

 Presenterالكود الذي سيقوم بتعبئة الدوال هذه هو ال 

1. namespace Products.Presentation   
2. {   
3.     public class ProductListPresenter   
4.     {   
5.         private IProductListView _productListView;   
6.         private Service.ProductService _productService;   
7.    
8.         public ProductListPresenter(IProductListView ProductListView,    
9.                 Service.ProductService ProductService)   
10.         {   
11.             _productService = ProductService;   
12.             _productListView = ProductListView;   
13.         }   
14.    
15.         public void Display()   
16.         {   
17.             ProductListRequest productListRequest = new ProductListRequest();   
18.             productListRequest.CustomerType = _productListView.CustomerType;   
19.             ProductListResponse productResponse =    
20.                 _productService.GetAllProductsFor(productListRequest);   
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21.    
22.             if (productResponse.Success)   
23.                 _productListView.Display(productResponse.Products);   
24.             else   
25.                 _productListView.ErrorMessage = productResponse.Message;   
26.         }   
27.     }   
28. }   

  بالنتيجة. Viewهو المسؤول عن جلب البيانات، التعامل مع احداث المستخدم، وتحديث ال  Presenterال 

حتى تقوم بجلب المنتجات  Response-Requestال  بالإضافة Service.ProductServiceوهي تستخدم ال 

 وجد. أنوالخطأ 

بغض النظر عن كونها صفحة ويب أو كلاس في كونسول، المهم  IProductListViewلاحظ أنه يتعامل مع ال 

في الويب قد تكون جلب  18سطر  في CustomerTypeانه سيقوم باستدعاء اشياء تطبقها الواجهة )مثلا  

 بينما في الكونسول سوف تكون سؤال المستخدم وجلب ما يكتبه( Dropdown Listى ال القيمة الموجودة عل

 تكون بالشكل التالي: Presentationطبقة ال 

 

 

 User Experience Layerطبقة واجهة المستخدم 

التي ستعرض الواجهة على المستخدم وتعرض البيانات. سوف نقوم  لآخر طبقة في المشروع وهيوصلنا 

 .WebFormUIوالثانية  ConsoleUIمن الواجهات الأول بنوعين 

 :ConsoleUI بالنبدأ 

وهو  Viewوكائن يمثل ال  Presenterسوف نقوم بعمل كائن من ال  Console Applicationفي مشروع ال 

 . ومن ثم تم استدعاء دالة عرض المنتجات.ConsoleUIكلاس قمنا بعمله اسمه 

1. class Program   
2. {   
3.     private static ProductListPresenter _presenter;   
4.    
5.     static void Main(string[] args)   
6.     {   
7.         ConsoleUI console = new ConsoleUI();   
8.    
9.         _presenter = new ProductListPresenter(console,   
10.                new Products.Service.ProductService(   
11.                     new Products.Model.ProductService(   
12.                          new ProductRepository())));   
13.    
14.         _presenter.Display();   
15.    
16.         Console.ReadKey();   
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17.     }   
18.    
19.     class ConsoleUI : IProductListView   
20.     {   
21.         public void Display(IList<ProductViewModel> Products)   
22.         {   
23.             foreach (ProductViewModel product in Products)   
24.             {   
25.            Console.WriteLine(String.Format("Name: {0} \nPrice: {1:C} \nRRP: {2:C} " +   
26.                             "\nDiscount: {3} \nSaving: {4}\n",   
27.                 product.Name, product.SellingPrice, product.RRP,    
28.                         product.Discount, product.Savings));   
29.             }   
30.         }   
31.    
32.         public CustomerType CustomerType   
33.         {   
34.             get   
35.             { return (CustomerType)Enum.ToObject(typeof(CustomerType),   
36.                     int.Parse(Console.ReadLine()));    
37.             }   
38.         }   
39.    
40.         public string ErrorMessage   
41.         {   
42.             set   
43.             {   
44.                 Console.WriteLine(String.Format("Error: {0}\n", value));    
45.             }   
46.         }   
47.     }   
48. }   

يتطلب كائن من كلاس يطبق ال  Presenterطريقة عمل الكائن اصبحت دسمة بعض الشيء، لاحظ كائن ال 

IProductListView  الآنوهو console بينما المعامل الثاني يحتاج ،Service.ProductService ولذلك قمنا .

يضا  يحتاج كائن من نوع ولكن ذلك الكائن أ Service.ProductServiceبعمل كائن من ال 

Model.ProductService  كائن يطبق ال  أيلذلك قمنا بعمله، والاخير يحتاجIProductRepository  لذلك

 .Repositoryرسلنا كائننا الذي قمنا بعمله في طبقة ال أ

والتي تقوم بكل عمليات  Dependency Injection Containerهو استخدام ال  الأصحهذا الكود سليم ولكن 

نشاء هذه بدلا  عنك وترسل الكائن وما يحتاجه من اعتماديات. لكن بما أننا لم نتحدث عن هذا الموضوع الإ

 .كفييفالكود اعلاه 

هذه الدوال سيتم استدعائها  وتذكر أن ConsoleUIسميناه أالذي  Viewتبقى الجزء الثاني وهو كلاس ال 

سوف تعرض البيانات على الشاشة، بينما دالة ال  Displayال ، وبالطبع دالة Presenterبواسطة ال 

CustomerType (ال  بالأصحGet Propertyسوف يسأل المستخدم عن نوع العميل ) بينما دالة طباعة رسالة ،

  الخطأ سوف تطبع الرسالة على الشاشة.

 Web Form UIولنرى كيف ستعمل على ال ، لآخرعلاه هي التي ستختلف من كلاينت أهذه الدوال 

 ( وستجد أن المخرج يعملالكتابتستطيع تشغيل المشروع هذه اللحظة )يمكنك تشغيل المشروع المرفق مع 

 رت عندما كنا نستخدم الطريقة التقليدية.بنفس النتيجة التي ظه

 :Web Interfaceمشروع ال 
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، ويمكنك Web UIالعمل قليل في ال  أنوسترى  MVP الهذه مجرد لمحة بسيطة عن كيفية الاستفادة من 

 .ASP.NET Web Formلم تكن مبرمج  إذاتصفح هذه الفقرة بسرعه أو تخطيها 

فقط سنغير كود الثلاثة دوال السابقة حتى يعمل على الويب، مثلا  لطباعة رسالة  Web Form UIال في 

موجود في الصفحة، بنفس الأمر سؤال المستخدم  Labelبل ستكون على  Consoleالخطأ لن تكون على ال 

رض خيرا  ع، وأDropdown Listعن نوع العميل سوف يكون عن طريق معرفة القيمة المختارة من ال 

استخدام ال هو أو الأفضل  GridViewإما نما يتم وضعها على جدول جات لن تكون جمل طباعة وإالمنت

Repeater .لذلك 

قم بعمل صفحة جديدة وفيه فيه(  Layersلل  References)واضف كل ال  WebFormUIانشئ مشروع ال 

وهي صفحة تعرض كل  Formال داخل  Designerال واضف الكود التالي في صفحة  Defualt.aspxوليكن 

 :Repeater البيانات داخل ال

1. <form id="form1" runat="server">   
2. <div>   
3.     <asp:DropDownList AutoPostBack="true" ID="ddlCustomerType" runat="server">   
4.             <asp:ListItem Value="0">Standard</asp:ListItem>   
5.             <asp:ListItem Value="1">Trade</asp:ListItem>   
6.     </asp:DropDownList>   
7.    
8.     <asp:Label ID="lblErrorMessage" runat="server"></asp:Label>   
9.    
10.     <asp:Repeater ID="rptProducts" runat="server">   
11.         <HeaderTemplate>   
12.             <table>   
13.                 <tr>   
14.                     <td>Name</td> <td>RRP</td> <td>Selling Price</td> 
15.                                             <td>Discount</td><td>Savings</td>   
16.                 </tr>   
17.                 <tr>   
18.                     <td colspan="5">   
19.                         <hr />   
20.                     </td>   
21.                 </tr>   
22.         </HeaderTemplate>   
23.         <ItemTemplate>   
24.             <tr>   
25.                     <td><%# Eval("Name") %></td> 
26.                                              <td><%# Eval("RRP")%></td><td><%# Eval("SellingPrice") %></td>   
27.                     <td><%# Eval("Discount") %></td><td><%# Eval("Savings") %></td>   
28.             </tr>   
29.         </ItemTemplate>   
30.         <FooterTemplate>   
31.             </table>   
32.         </FooterTemplate>   
33.     </asp:Repeater>   
34. </div>   
35. </form>   

 ضف:أ Code Behindالخلف في الكود من  الآن

1. public partial class Default : System.Web.UI.Page, IProductListView   
2. {   
3.     private ProductListPresenter _presenter;   
4.    
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5.     protected void Page_Init(object sender, EventArgs e)   
6.     {   
7.         _presenter = new ProductListPresenter(this,   
8.               new Products.Service.ProductService(   
9.                    new Products.Model.ProductService(   
10.                          new ProductRepository())));   
11.    
12.         this.ddlCustomerType.SelectedIndexChanged +=    
13.             delegate { _presenter.Display(); };   
14.     }   
15.    
16.     protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)   
17.     {   
18.         if (Page.IsPostBack != true)   
19.                 _presenter.Display();   
20.     }   
21.    
22.     public void Display(IList<ProductViewModel> products)   
23.     {   
24.         rptProducts.DataSource = products;   
25.         rptProducts.DataBind();   
26.     }   
27.    
28.     public CustomerType CustomerType   
29.     {   
30.         get   
31.         {   
32.             return (CustomerType)Enum.ToObject(typeof(CustomerType),   
33.                         int.Parse(this.ddlCustomerType.SelectedValue));   
34.         }   
35.     }   
36.    
37.     public string ErrorMessage   
38.     {   
39.         set {    
40.             lblErrorMessage.Text =    
41.             String.Format("<p><strong>Error</strong><br/>{0}<p/>", value);    
42.         }   
43.     }   
44. }   

ن يعيد تعريف أوعليه  Viewال بمعنى هو  IProductListViewلاحظ أن الكلاس نفسه قمنا بجعله يطبق ال 

بالطريقة نفسها التي  Presenterول مرة وتقوم بعمل كائن ال سوف تعمل أ Page_Initالدوال الثلاثة. دالة ال 

سوف يتم عرض  Load هنا يفضل استخدامه. وفي دالة ال DI Containerن ال أ وأشرناسبق وبالكونسول 

طبيعة  يتناسب معتقوم بالمطلوب كما  وكل دالةالباقية،  3وأخيرا  الدوال  .Presenterالمنتجات من خلال ال 

 .Web Pageال 

 يكون كالتالي: Web Form UIمخرج ال 
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عليها بمجرد أن يتغير يتم  Listenerلأنها هناك  Dropdownبالطبع تحسب النتيجة مباشرة بعد تغيير قيمة ال 

 جديدة.للصفحة واظهار النتيجة ال Post Backعمل 

 تهانينا!

وقابل للاختبار وسهل  Loosley Coupled، ولكن النتيجة هو كود هذا الفصلقمنا بكثير من العمل فقط في 

 فيه واضح. الطبقاتالصيانة والعمل عليه في المستقبل، والفصل بين 

 المشروع: هذا المخطط التالي يوضح سير العمل بين مختلف الوحدات في

 

 المناسبةاختيار المعمارية 
توجد معمارية  ، وهي في كون أنه لاPatternsال جزء هناك نقطة مهمة وسوف نوسع الحديث عنها في 

فضل منها، لذلك المهندس الجيد هو الذي يبنى ا توجد معمارية مناسبة ومعمارية أنمصحيحة أو خاطئة، وإ

 ياق،الس حسب على تبنى" لصحيحةا" القرارات فأغلبلديه، المشروع بناء على المعطيات والمتطلبات التي 
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 بشكل best practices وال النظريات اتباع وليس نتخذها التي القرارات على يؤثر الذي هو context فال

 .أعمى

 استخدم أن يجب هل( شهر إلى اسبوع) ضيق وقت في دولار 1000-100 صغيرة بميزانية صغير مشروع مثلا  

Unit Testing مع ال Layered Architecture ب شيء كل وأفصل Interface بعمل قوموأ Implementation 

 للمستقبل؟ تحسبا  

 ما بعمل قمت الشكل بهذا شهر؟ هو المطلوب والوقت دولار 100 ميزانيته المشروع أن نسيت ساسالأ وفي

 بسبب بعدها حتى أو المحدد الوقت في المشروع اكمال تستطيع لن الغالب وفي over engineering يسمى

 .best practices ال على اعتمدت كأن من بالرغم الآن أكبر صارت فشله واحتماليه تقعيده

ولديك فريق  أشهر 6-2مثلا  في فترة  جديد Businessسوف يمثل انطلاقة ل  لكن في المقابل مشروع كبير

يبنى بطريقة مدروسة حتى تستفيد من فوائد الفصل وقابلية  أنفكل شيء هنا يجب  أو حتى بنفسك برمجي

 الاختبار وسهول العمل فيما بعد.

 كأول Business لل تنظر ،Pragmatic تكون أن يجب Real World Development/Architecture اللذلك 

تراه  شيء أيوليس فقط بمجرد تطبيق  Practical Consideration ال على بالاعتماد النظام وتطور معامل،

 سوف يكتسب المهندس ذلك.والدراسة  الممارسةامامك ومع 
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  خاتمةالفصل الخامس: 
 

  Interfaceاستخدامات أخرى لل 
 ولنذكرها بسرعة: Interfaceتناولنا عدة استخدامات لل  الكتابفي هذا 

  في مثال الRegular Polygon  ال الفصل الأول، استخدمناInterface  كAbstraction   وايضا

 Sharedأفضل منه والسبب أن هناك  Abstract Classال  أنورأينا  Abstract Classاستخدمنا ال 

Code  مع لكل الابناء لذلك تم تفضيل طريقة الAbstraction  هذه. بقية الأمثلة التي تم طرحها فإن

 كانت أفضل بكثير. Interfaceال 

  مثال الRepository Pattern  سواء  قمنا بربط المكتبات بطريقة الCompile Time Factory  أو

أفضل حيث لا وجود لأي كود متشارك بين  Interface فال Dynamic Factory بتحميلها وقت التشغيل

 .Implementationsال 

  مثال الDiscount  في كلاسPrice  فلأن هناك أكثر من طريقة فتم استخدام الIDicountStrategy 

 لها. Implementationمن  أكثراك وهن

  في الMVP  فكل واجهةUI  يجب أن تقوم بمجموعه من الامور وتم وضعها على ال

IProductListView  وكل الUIs سوف تستخدم هذه ال Interface  وتقدمImplementation  ،لها

مدخل المستخدم  ويأخذلكي يظهر المنتجات  Presenterسوف يستخدمها ال  Interface وهذه ال

 وجدت. أنويظهر رسالة الخطأ 

 ودوره في العادات البرمجية الصحيحة Interface ال
؟ لا بالطبع أي خدمة يقدمها برنامجك ويحتمل أن يكون هناك أكثر من هنا Interface هل يقتصر استخدام ال

موقع (. مثلا  لديك Abstract classأو ال  Interfaceكان  هنا )سواء   Abstraction استخدام لها فهذا مثال جيد ل

، ولكن هناك أنواع من المستخدمين منهم Authenticationن تتأكد من اسم المستخدم وكلمة المرور وتريد أ

 Active Directoryمثلا   LDAP Serverمن سوف تتأكد مباشرة من قاعدة البيانات ومنهم من سوف تتصل بال 

 آخرومنهم من تكون بياناته في مكان 

، Loginلدالة ال  Implementationمن ال  أكثرويكون لديك  IAuthenticationتقوم بعمل  أنفهنا يمكن 

 LDAPAuthenticationتستخدم الاتصال مع قاعدة البيانات، والثانية ال  SQLAuthenticationالأولى ال 

للنوع الثالث من  ExternalAuthenticationلكي تتصل فيه، والأخيرة مثلا   LDAP APIتستخدم ال 

 المستخدمين.

يكون على  Abstraction( لتطبيق هذا ال Abstract Classأم ال  Interfaceوالقرار المناسب )هل استخدم ال 

 حسب الحالة والسياق.

وسوف  Testabilityمثل قابلية الاختبار  مهمة مفتاح أساسي في مواضيع أخرى Interfaceايضا  يعتبر ال 

ويرجع بيانات تحددها سابقا  لكي تختبر  Interfaceيطبق ال Fake Implementationعمل تعرف أنك تستطيع 

 Buildأنك تحتاج لتشغيل تلك الاختبارات مع كل ل)دالة معينة بدلا  من جلب البيانات من مصدرها الحقيقي 

وهذا ما يعرف  (، لذلك لن تتعامل مع مصدر البيانات الحقيقي للمشروع ويجب أن تكون سريعة في ثواني

الخارجية وتكاملها تلك المصادر  والتي تهتم باختبار Integration Testingوايضا  هناك ال  Unit Testingبال 

 ايضا  سواء كانت من قاعدة بيانات أو جلب بيانات من ويب سيرفس مع النظام
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 بشكل Interfaceال  أحد المواضيع التي تستخدم Dependency Injection لوا Inversion of Controlال 

كل من الوحدات بش عتماديةالاتفصل  هاقابلية للاختبار وذلك لأن أكثرد ، والتي تساهم في جعل الكوأساسي

 .Loosely Coupledجيد 

تستخدم ال  Strategyمثلا  ال  Design Patternsوال  Design Principlesيضا  الكثير من العادات البرمجية أ

Abstraction  ال(  وغالباInterface ) في مثال الخصم في المنتجاتكما تم طرحه. 

يث ، حالكتابضافتها في هذا في إبسيط ولكن وجدنا صعوبة  بإيجازحاولنا أن نكتب عن هذه المواضيع ولو 

سهل للقارئ ايضا ، أاخرى وهذا  تإصداراتكون في  أنلة ولذلك رأينا أنها تحتاج لكتيبات ومواضيع منفص

متبقية الأجزاء اللتحصل على  )وصفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي( نا في مؤلفات وانفورماتيكفتابع

 .من السلسلة

كما أن باب المشاركة مفتوح ويمكنكم التواصل عبر البريد أو صفحة انفورماتيك عبر شبكات التواصل 

 بطريقة أفضل.الاجتماعي حتى يتم ادارة العمل وتنسيقه 

 كقراءتتكون قد استمعت خلال  وأنشكرا  لوصولك لهذه النقطة، أرجوا أن يكون هذا الجزء من السلسلة مفيدا  

 .الكتابلهذا 

 حتى لقاء آخر استودعكم هللا الذي لا تضيع ودائعه.
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  Dependencies: انشاء واستخدام المكتبات 1ملحق 
تستطيع استخدام مكتبة تقوم بعمل ما لكي توفر  وأنك Librariesمعظم المبرمجين يعرفوا فكرة المكتبات 

على نفسك عناء كتابتها مجددا ، وربما قد لا تستطيع كتابتها من الاساس )مثلا  مكتبات التشفير والتي تتطلب 

 خبرة في الموضوع اولا  قبل الخبرة البرمجية(. لذلك المكتبات هي الحل.

 Xمكتبات، والسبب احيانا  قد تريد استخدام مكتبة مثلا  " كمرادف لكلمة Dependenciesسوف نستخدم كلمة "

يتوفر لديك  أنيجب  صحيحا  ، لذلك حتى تستخدم المكتبة Yولكن هذه المكتبة نفسها تستخدم مكتبة اخرى 

لأنها تقوم  Dependency Managerاسمها  Nuget. لذلك سوف تجد الأداة الجديدة Yو  Xالمكتبتين معا  

نقوم  نألمكتبات التي تستخدمها )كل الاعتماديات المطلوبة( بضغطة زر واحدة بدلا  من بتحميل المكتبات وا

 فهي نفس مفهوم المكتبة التي تعرفها. Dependencyصادفت كلمة اعتمادية  إذابها بنفسك. لذلك 

 Dependenciesمقدمة لل 
أو مكتبة  First-Party Dependencyسواء كانت مكتبة داخل مشروعك  Dependenciesكل البرمجيات بها 

وفي الحقيقة أي مشروع  NET Framework.أو حتى من مكتبة من ال  Third-Party Dependencyخارجية 

 يقوم بعمل شيء مفيد ففي الغالب يستخدم كل الأنواع الثلاثة

المهمة بدون الحاجة لمعرفة التفاصيل في كيفية أداء  لإنجاز Bعلى  الكلاينت سوف يعتمد أنالاعتمادية تعني 

 يعتمد عليك  Bفهذا لا يعني أن  Bكنت تعتمد على  إذاتعرف أنك  أنعملها، ومن المهم 

 

 

 خطوة بخطوة لنبين مفهوم المكتبات والاعتمادية في ابسط شكل: Hello Worldسوف نأخذ مثال 

( وقم بعمل مشروع جديد واختر نوعه 2013يستخدم نسخة )المثال  أي Visual Studioقم بفتح ال  (1

Console Application  وليكن باسمSimpleDependency  
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    Classنوعه ك  واختر Add -> New Project بالزر الأيمن واختر اضافة Solutionاضغط على ال  (2

Library اسمه  وليكنMessagePrinter 
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واختر  Console Applicationالتي توجد في مشروع ال  Referenceاضغط بالزر الأيمن على ال  (3

  Referenceاضافة 

 

 Consoleلل  Referencesصبحت تحت ال أنها أ الآنتشاهد  وسوف MessagePrinter بإضافة القم  (4

Application. 

 

 

صبح هذا المشروع يعتمد على ال أو Console Project)مكتبة( لل  Assemblyبهذا الشكل فقد أضفت ال 

Class Library Project  ال(MessagePrinter ولكن ال )MessagePrinter  لا تعتمد على ال

SimpleDenpendency. 

بالزر الأيمن  SimpleDependencyوقم بفتح مجلد المشروع )اختر مشروع ال  Buildقم ببناء المشروع  (5

أو ال  Debugوافتح اما ال  Binثم اذهب لمجلد ال  Open Folder in File Explorerوقم باختيار 

Release  وذلك على حسب طريقة الBuild ،لم تغير شيء في الوضع الافتراضي هي  إذاDebug )

لكل  DLLsيتم نسخ كل ال حيث  المجلد،داخل ذلك  MessagePrinter.DLLال  أن الآنسوف تجد 
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اثناء  Visual Studioبواسطة ال وذلك ويتم وضعها في المجلد  الاعتماديات التي يستخدمها المشروع

 .Buildعملية ال 

 

شيء وسوف يختفي مباشرة  أيلا يعمل  SimpleDependencyبعمل تعديل لأن المشروع ال  الآنسوف نقوم 

 حرف من المستخدم. قراءةقمت بتشغيله ولذلك سوف نضع سطر  أن

 

زر، يمكنك تشغيله  أياضافة هذا السطر والذي سيمنع البرنامج من الانتهاء حتى تقوم بضغط  الآنتمت 

 نتهي البرنامج.يحرف وس أيوادخال 

وقم بتشغيل البرنامج وسوف يتوقف عند هذا  Console.ReadKeyعلى هذا السطر  Breakpointقم بوضع 

وتستطيع عرضها من  ،اللحظةتحميلها حتى هذه التي تم  Assembliesنريد اظهار كل ال  نحن الآنالسطر، 

 التي تم تحميلها Assembliesال وستخرج شاشة بها قائمة كل  Debug -> Windows -> Modulesخلال 
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لا توجد في هذه القائمة. والسبب هو أننا  MessagePrinterهل لاحظت شيء غريب؟ المكتبة التي اضفناها 

 بتحميلها! NET Runtime.حتى يقوم ال  Assembly شيء من داخل هذه ال أيلم نستخدم 

ملف ال وشغل  MessagePrinter.dllوقم بحذف ال  Binلمجلد ال  وعد، الأنالتطبيق  بإيقافقم 

SimpleDependency.exe ولا وجود لأي  فيه ولا مشكلةيعمل  وستجد انه في نفس المشروعException ،

 .لم تستخدم خلال البرنامج DLLوهذا يثبت أن هذه ال 

 usingواضف  Program.csلذي يجري، قم بفتح ال ا ببعض الامور الاخرى حتى نفهم بالضبط ما سنقوم

MessagePrinter هل تعتقد أن هذا السطر كفيل بجعل ال .CLR  يقوم بتحميل هذا الModuleالجواب لا  ؟

 يضا .أ

ك التجربة والتأكد بنفس الخطوات السابقة( وذلك لأن ال سوف يتم تجاهلها ايضا  ولن يتم تحميلها )يمكن

using  تعتبرSyntactic Sugar  ووظيفتها هي بدل أن تقوم بكتابة الNamespace  كاملة لكل كلاس تريده

واستخدام النوع مباشرة، وقبل عملية الترجمة أو المرحلة الاولى منها  Namespace لل import بعملفتقوم 

 .Full Namespace سم النوع بالسوف يتم تبديل ا
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من مشروع  class1)قم بحذف  MessagePrinterServiceوقم بعمل كائن من كلاس  usingاكتب جملة ال الآن 

 الالمكتبة واضف هذا الكلاس( وهكذا عند تشغيل الكود والوقوف عند النقطة سوف تجد أن 

MessagePrinter.DLL  والسبب أننا استخدمناها ةصحيح بطريقةقد تم تحميلها 

 

 Binالموجودة في المجلد  MessagePrinter.DLLتوقف المشروع، وتقوم بمسح ال  أنللتأكد ايضا  يمكنك 

 التالي: Exceptionبعدها سوف تجد ال  في نفس المجلد SimpleDependency.exeالمشروع وعند تشغيل 

  



74 

 

وكل طبقة  Layersتقسم المشروع لعدة طبقات  أن فقد يمكن مشروعك،فوائد جمة في  Class Libraryلل 

وهي التي تختص بالتعامل  Data Accessوهي مختصة بالعرض، طبقة ال  UIتؤدي دور واحد مثلا  طبقة ال 

 .Workflowsوهي التي بها الحسابات وسير العمل وكيفه تدفقه  Business، وطبقة ال قاعدة البياناتمع 

التغيير يكون في مكان واحد  أنفي أكثر من مشروع وبالتالي تضمن  Class Library الأحيانا  قد تستخدم هذه 

 نقوم بالتغيير في عدة أماكن بسبب النسخ واللصق،  أنبكثير بدلا  من  أفضلوهذا 

 نلجزئيي: طلب منك عميل برمجة برنامج محاسبي على سبيل المثال، هذا البرنامج سوف يكون مقسم مثال

 إلىلا يحتاج  Desktopبرنامج سطح مكتب  إلى بالإضافةوقع الالكتروني وفيه كل الخدمات، الجزء الأول الم

 .بكل الخدماتيضا  بالإنترنت يقوم أاتصال 

لكن  Desktop)مثلا  موقع ولديه برنامج اندرويد او ايفون أو حتى  Clientمن  أكثرعادة في المشاريع التي لها 

بحيث جميع الكلاينت وحتى الموقع  Web Serviceتبرمج خدمة ويب ( فيفضل أن بالإنترنتيتصل  أنيجب 

 .والى الكلاينتمن  النتيجةوترجع  تأخذيتعاملوا مع هذه الويب سيرفس وهي التي 

مرة غريب قليلا  حيث كل الكود في الموقع )كل الخدمات( يجب أن تكون موجودة في ال ال هذهلكن الطلب 

Desktop Application  يعمل بدون اتصال انترنت.ن يجب أوالذي 

)بالعمل والحسابات والخ( ولصقها على مشروع ال  Businessأحد الحلول هو نسخ كل الكود الذي يقوم بال 

Desktop،  وفقط سوف يكون الاختلاف هو في طريقة بناء الUI فهي تختلف بين الموقع وبرنامج سطح ،

 المكتب بكل تأكيد.

مثلا  اسمها  Class Libraryالحل الأفضل من السابق، هو وضع كل أكواد الحسابات والأمور المتعلقة بها في 

Service Layer واستخدام هذه المكتبة في مشروع ال Web ومشروع ال Desktop  وبالتالي الجميع يستخدم

 واحد فقط.يكون في مكان  سوف-يحدثوسوف –حدث  إذانفس الحسابات وكل شيء والتعديل 

 

 Framework Dependenciesال 
 الفهي في نفس  First-Party Dependencyنطلق عليها  أنالاعتماديات أو المكتبات السابقة يمكن 

Solution  مع الConsole Application  رغبت. إذاوتستطيع الوصول لها وايضا  تغيير الكود 

مثلا   آخرنوع  أيأو حتى  Class Library Projectأو  Console Applicationمشروع تنشئه سواء كان  أيلكن 

Web Project ال)هناك ملف يحدد  سوف يكون له الاعتماديات المناسبة على حسب التطبيق Assemblies 

الافتراضية للمشروع وتستطيع تغيرها وحينها سوف يطبق على جميع المشاريع، ولكن في الغالب لا تحتاج 

هذه الذي سيعمل على البرنامج )لذلك لا تنسخ  NET Framework.ي ال وهي تكون موجودة ف لذلك(

 (.Binمجلد ال  إلى الاعتماديات

 Assembliesسوف تجد أنه يعتمد على مجموعه من ال  SimpleDependencyلو لاحظت في المثال السابقة 

 Systemما عدا  اضيفت كلها عند عمل المشروع، على العموم للكود في المثال تستطيع حذفهم جميعهم

 أيلا يستخدمهم )تم وضعهم لأنه هذا هو الشيء الافتراضي في  فهووسيعمل البرنامج  System.Coreو

 مشروع(.

فهي دائما  يتم تحميلها بمجرد أن تقوم  الأخرى Dependenciesال بعكس  NET Framework Assemblies.ال 

 Solutionمن مشروع في نفس ال  أكثركان لديك  ذاإلها حتى لو لم تستخدمها. لحسن الحظ  Referenceبعمل 
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الذاكرة ويتم استخدامها  إلىفسوف يتم تحميل نسخة واحدة فقط منها  Assemblyوكلهم يستخدموا نفس ال 

 لهم جميعا .

 Third-Party Dependenciesال 
لوحدك  ORMهذا النوع يمثل المكتبات الخارجية التي يكتبها المطورين وتستخدمها، مثلا  بدلا  من بناء 

وتوفر عليك جهد وعناء فترة طويل من العمل.  nHibernateأو  Entity Frameworkفتستطيع استخدام 

ر المكتبة من على للمكتبات من هذا النوع من خلال تحديد مسا Referenceوبالطبع تستطيع اضافة ال 

داخل المشروع يمثل كل المكتبات ونسخ المكتبة عليه  Folderجهازك، أو الحل الافضل من ذلك وهو عمل 

من ذلك المجلد وبالتالي تكون كل المكتبات داخل المشروع وتكون داخل ال  Referenceومن ثم تحديد ال 

Source Control . ايضا 

يسهل عملية اضافة ال  Dependency Managerوهو  Nugetل والحل الأفضل من ذلك هو استخدام ا

Dependencies تغييرات مطلوبة في ال  أيتحديثها وعمل  إلى بالإضافةConfiguration . ايضا 

تقوم بعمل مكتبة وتضيفها هناك  أنوكيف يمكن  Nugetشاء هللا سوف نتحدث عن ال  أنفي مواضع اخرى 

 بحيث تسهل على المبرمجين استخدامها.
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 #Cفي ال  Explicit Interfaceنظرة حول ال  :2ملحق
 CTRL+DOTواختيار  Interface وتقوم بالضغط على اسم ال Interfaceلأي  Implementعندما تقوم بعمل 

، في هذا Explicit Implement Interfaceأو  Implement Interfaceسوف يظهر لك قائمة لكي تختار 

 Explicit Implementationالموضوع سوف نتحدث عن الفرق بينهم ومتى تحتاج لكي تقوم بعمل 

 

تكتب  وبعدها Interface ال يطبق تلككلاس  هي في عمل Interface الالطريقة العادية في استخدام 

 فسن من أن يكونما إوم بعمل كائن من نوع الكلاس وتضعه على نوع من ثم لكي تستخدم الكلاس تق ،الكود

 في الجزء الأيمن: كما يلي ،Interfaceالكلاس أو من ال 

 

ثانية،  Saveوندخل فيه دالة  Catalogبالكلاس السابق  ولنكمل، explicit implementationلكن ما هو ال 

لأنها وضح بها  Explicit Implementationوهو ما يعرف بال  ISaveable.Saveالقديمة ادخل معها  أنولاحظ 

 ، ولذلك السبب سوف تحصل على طريقة عمل مختلفة في الكلاس.Interface لذلك االدالة الخاصة ب اانه
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 في الاستدعاء: الآنبالإمكان عمل النوع بالطريقتين، لكن لاحظ الفرق  الآن

 

بينما لو كان  Explicit Implementationال  إلافلا تستطيع استدعاء  ISaveableكان لديك النوع  إذابمعنى 

 النوع هو من الكلاس فسوف تقوم باستدعاء الدالة التي في الكلاس.

بمعنى بدون  Access Modifierيجب أن تكون بدون  ISaveable.Saveلاحظ أيضا  عند إعادة تعريف الدالة 

public والا سوف تحصل على خطأ بالترجمة 

ن هذه الدالة عندما يكو يفسوف تخف Explicit Implementationتى لو كان الكلاس فقط فيه دالة واحدة ح

 ، كما يلي:لديك متغير نوعه من نوع الكلاس
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 Explicit Implementationلماذا تحتاج لعمل ال 
 أنمختلف فسوف نحتاج  return valueلهم نفس اسم الدالة ولهم نوع راجع  interfaceفي حال لديك أكثر من 

معا  أو الاثنين  Explicit بطريقة ال، والأخرى ةعادي بطريقةنطبق واحدة منهم  أننطبق الاثنين، لذلك يمكن 

 . )في حالة كان هم نفس القيمة الراجعة ونفس التصريح فدالة واحدة تكفي لهم الاثنين(.Explicit بطريقة ال

 

  Inheritanceالوراثة في ال 
والسبب لأن ال  IEnumerableفي أي كود يحتاج ل  <IEnumerable<Personيع بسهولة وضع قد تستط

IEnumerable<T>  يرث الIEnumerable  وبالتالي أي كلاس يطبق الIEnumerable<T>  يعيد  أنعليه

 IEnumerableتعريف كل ما في ال 
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الأخرى بدلا  من إعادة كتابتها  Interfacesفي ال  Contracts اليستطيع استخدام  Interface الأن بمعنى 

 مجددا .

تضيف اليها اشياء أن احتجت  وإذا متعلقة بمهمة في مجال معين Interfaceتكون ال أن لذلك والأفضل دائما  

 أخر. Interfaceترثها في أن فيمكن  متعلقةليست 

 

 مثل إضافة أو حذف الدوال Interfaceيف تقوم بعمل تغييرات في ال ك
 أنيستخدمها مبرمجين، فالتغييرات التي سوف تجريها يجب  Service أيأو  APIكنت تبنى مكتبة برمجية  ذاإ

حتى إضافة دالة سوف تجعل كل من يعتمد عليه  وذلك لأنأن تضيف شيئا  لا يفضل تدرسها بعناية، لذلك 

 Breaking Codeإضافة تلك الدالة، وبنفس الشي حذف دالة قد يفسد على الكلاينت  إلىبحاجة 

تفسد أن بدون  interface لكي تضيف دوال جديدة في ال interfaceلكن يمكن استخدام فكرة الوراثة من ال 

 interfaceال فضل وبالتالي الكلاينت يستخدم أوفي نفس الوقت قد يساعدك وتكون  على الكلاينت،

 المناسب للمهمة فقط.
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