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  Domain Driven Design هتفرشیپ یشزومآ هرود یاهلصفرس
 

1- DDD ؟تسیچ 
DDD یاقآ طسوت هک تسا رازفامرن هعسوت تهج یشور رصتخم روط هب Eric Evans نآ زا و دش یفرعم ۲۰۰۲ لاس رد 

 یاهرازبا هزوح رد هک ییاهتفرشیپ اب ریخا یاهلاس رد اما .دوب هدافتسا دروم رازفامرن هعسوت یایند رد دعب هب نامز

 زا شیب شور نیا زا هدافتسا اهنآ ندش هدیچیپ و رازفامرن رتشیب هچره دربراک نآ رانک رد و هداتفا قافتا رازفامرن هعسوت
 :زا دنترابع مینکیم یسررب شخب نیا رد هک یبلاطم .تسا هداد رارق ناگدنهدهعسوت هجوت دروم شیپ

 

 DDD هفسلف اب ییانشآ •

 رازفامرن هعسوت یاهیگدیچیپ و تالکشم اب ییانشآ •
 ؟دنکیم کمک اهیگدیچیپ تیریدم هب DDD هنوگچ •

 ؟میراد ییامنهار زین هعسوت یاهتمسق ریاس یارب ای میراد  یزاسهدایپ تهج یشور طقف ایآ •

 DDD دروم رد جیار تاهابتشا •

 
 

 هلئسم اب دروخرب هوحن -2
 لیلحت و هیزجت نودب هدیچیپ و گرزب یاههلئسم لح

 لیلحت و هیزجت و .نکمم ریغ تسا یرما نآ حیحص
 رایسب تالماعت و تاسلج اب رگم دیآیمن تسد هب تسرد

 اهلاس و دنتسه طلسم یراک هدودحم هب هک یدارفا اب دایز

 تاسلج لیکشت یگنوگچ .دنتسه انشآ یراک هزوح نیا اب

 زا هعسوت یارب حیحص لدم داجیا هوحن و لماعت هوحن و
 میهاوخ اهنآ هب تمسق نیا رد ه دنتسه یدراوم

 .تخادرپ

 

 ؟میراد هلئسم هیزجت هب زاین ارچ •

 ؟میسرب هلئسم تروص دروم رد کرتشم نابز و شناد کی هب هنوگچ •

• Domain Expert ؟تسیچ رازفامرن هعسوت رد وا شقن و تسیک 

 تاعالطا یروآعمج تهج هنیهب یاهشور یسررب •

 ؟مینک زکرمت یلصا هلئسم یور رب هنوگچ -3
 راک و رس یدربراک و ینف توافتم یاههلئسم تروص و فلتخم یاهتمسق اب هدیچیپ و گرزب رازفامرن کی هعسوت رد

 نتسناد اب .تسا مهم رایسب عرف کی مادک و تسا یلصا هلئسم ام یارب لئاسم نیا زا کی مادک هکنیا اما .میراد

 یارب نکمم لکش نیرتهب هب ار دوخ یناسنا و یلام یاههیامرس ورشیپ و ریدم کی ناونع هب میناوتیم عوضوم نیا
 .مینک تیاده فده هب ندیسر
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 ؟مینک دروخ اههلئسم ریز هب ار گرزب هلئسم دیاب ارچ •

 ؟مینک نvعت اههلئسم ریز زا یاهعومجم نیب زا ار یلصا هلئسم هنوگچ •

 ؟میهد صیصخت فلتخم یاههلئسم هب ار دوخ عبانم هنوگچ •

 ؟تسیچ نابیتشپ هنماد و همانرب یلصا هنماد •

 ؟میهد هعسوت و یحارط نکمم لکش نیرتهب هب ار همانرب یاهتمسق همه دیاب ایآ •

 

 هنماد یزاسهدایپ یاهوگلا -4
 راک و رس نآ اب رازفامرن هعسوت ماگنه رد هک ییاهیگدیچیپ زا یکی .تسا اهیگدیچیپ تیریدم DDD رد یلصا فده

 یتآ یاهزاین یارب هک میهد هعسوت ار همانرب هنماد یشور هب دیاب .تسا همانرب هنماد یزاسهدایپ هوحن هب طوبرم میراد

 دوجو همانرب هنماد یزاسهدایپ یارب یفلتخم یاهوگلا .داد هعسوت هدنیآ رد ار نآ ناوتب یگداس هب و دشاب هعسوت لباق

 .میزادرپیم اهوگلا نیا یسررب هب تمسق نیا رد هک دراد
 

• Rich Domain Model 

• Anemic Domain Model 

• Transaction Script نآ بیاعم و ایازم و 

• Table Module ؟دراد دربراک ینامز هچ و تسیچ 

• Active Record 

5- Bonded Context ؟تسیچ  
 ره و مینک میسقت یفلتخم یاهتمسق هب ار رازفامرن دشاب زاین هک دراد دوجو لامتحا نیا گرزب رایسب رازفامرن کی رد

 یتح و سیباتید ای دک هیال رد دناوتیم اهتمسق نیا ندوب ادج .مینک یزاسهدایپ و یحارط هناگادج روط هب ار تمسق

 تامدخ هئارا رگیدکی اب دنناوتب دیاب اهتمسق نیا مامت اهتنا رد لاح نیا اب .دشاب هعسوت یسیونهمانرب نابز و میت
 نیا رد هک تسا یاهلئسم ور شیپ یاهشلاچ و راک نیا ماجنا یگنوگچ .میسرب عماج رازفامرن کی هب ات دنشاب هتشاد

 .مینکیم یسررب ار نآ تمسق

 

 دراد یدایز یگدیچیپ گرزب رایسب لدم کی •

 نآ تالکشم و اه میت نیب گرزب لدم کی کارتشا یگنوگچ •
 نآ تاداریا و فلتخم یاه میت نیب رد اه هژاو توافت •

 گرزب رایسب لدم کی رد یمیدق یاهدک اب راک یگنوگچ •

 ؟مینک میسقت مجسنم و کچوک یاه تمسق هب ار دوخ همانرب هنوگچ •

 مه یور لباقتم ریثات زا یریگولج و همانرب اه تمسق هدودحم نvعت •
• Subdomain؟تسیچ 

• Bonded Context ؟تسیچ 

 SD و BC توافت •

 فلتخم یاه تمسق نیب طابترا یرارقرب یگنوگچ •
• Shared kernel ؟تسیچ 
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 Anticorruption Layer اب ییانشآ •

 یدنبهیال و  یرامعم اب ییانشآ -6
Application شور هب هعسوت ماگنه DDD یاهیگدیچیپ زا ار یژولونکت یاهیگدیچیپ هک دوشیم هداد ام هب ییاهراکهار 

 هتشاد یبسانم یدنبهیال و یرامعم دیاب یاهژورپ ره یارب اما مینک یزاسهدایپ یتسرد هب و میهد صیخشت هژورپ یعقاو

 انشآ نآ ماجنا یگنوگچ و هژورپ یرامعم اب تمسق نیا رد .میهد هعسوت ار هژورپ یبوخ هب هدنیآ رد میناوتب ات میشاب
 .میوشیم

 

 هژورپ یرامعم اب یلک ییانشآ •

 ؟دوشیم همانرب هنماد زا یژولونکت یاهیگدیچیپ یزاسادج هب رجنم بوخ یرامعم کی هنوگچ •

 هیال دنچ هژورپ کی یزاسهدایپ و یحارط •

 همانرب یدنبهیال رد نآ شقن و یگتسباو یزاسسوکعم •
 نآ یزاسهدایپ هوحن و هنماد هیال •

• Application Layer Service ؟دراد یدربراک هچ و تسیچ 

•  Infrastructure؟دنوشیم یزاسهدایپ نآ رد ییاهتمسق هچ و تسیچ 

 فلتخم یاههیال نیب طابترا یرارقرب هوحن •

  :اهValue Object اب ییانشآ -7
 نآ صاوخ زا کی ره رvغت اب و تسا اهنآ تیهام فرعم اهنآ رادقم هک میراد ییایشا اضعب رازفامرن هعسوت ماگنه

 .تسا اهنآ رادقم ایشا نیا ییاسانش هار اهنت رگید نابز هب .میراد راک و رس یلبق یش نامه اب م�وگب میناوتیمن رگید

 .میزادرپیم ایشا زا هتسد نیا یسررب هب تمسق نیا رد و م�وگیم Value Object تاحالصا ایشا نیا هب

 

• Value object ؟تسیچ 
 DDD رد اهValue Object شقن •

 اهValue Object یاهیگژیو اب ییانشآ •

 اهValue Object یزاسهدایپ هوحن •

 اهNoSql کمک هب ریداقم یبایزاب و هریخذ •

 

 

8- Entityاهنآ یزاسهدایپ هوحن و اه:  
 اب همانرب رد هک میوشیم هجاوم ییایشا و اهسالک اب اضعب میتسه دوخ یاههمانرب لیلحت و هیزجت لاح رد هک یماگنه
 Entity موهفم اب اجنیا .یهاگشورف همانرب کی رد صاخ یرتشم کی لثم .دنتسه ییاسانش لباق صاخ هصخشم کی

 .میزادرپیم نآ یزاسهدایپ یگنوگچ و نآ یاهدیابن و اهدیاب یسررب هب همادا رد و .میراد راک و رس
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• Entity ؟تسیچ 

 ؟میهد صیخشت دوخ همانرب رد ار اهEntity هنوگچ •

 اه Value Object اب اهEntity توافت •

 اهEntity رد نآ دربراک وState یوگلا •

 اهEntity هعسوت رد نآ دربراک و Memento یوگلا •

 

  :اهDomain Service اب ییانشآ -9
 ای Entity کی هب طوبرم هک میراد راک و رس یمیهافم اب اضعب میتسه گرزب متسیس کی هعسوت لاح رد هک ینامز

Aggregate لح ار هلئسم و تخادرپ لح هار یزاسهدایپ هب ییاهنت هب دراوم نیا زا کی چیه اب ناوتیمن و تسین صاخ 

 هعسوت رد Service هملک ناوارف دربراک دراد دوجو هک یاهتکن اما .میوریم اهDomain Service غارس هب اج نیا رد  .درک

 :هک درک میهاوخ یسررب مه اب همادا رد  .دنکیم داجیا فلتخم میهافم رد هملک نیا دربراک هک یتالکشم و تسا رازفامرن
 

• Domain Service ؟تسیچ 

 اهنآ اهتوافت صیخشت و سیورس عاونا یسررب •

 ؟مینکیم هدافتساDomain Service زا ینامز هچ •

 اهDomain Event زا هدافتسا •
 اهDomain Service و اه Entity طابترا هوحن •

 اهسیورس هعسوت یارب دربراکرپ یاهوگلا •

10- Domain Event ؟تسیچ 
 و میوش انشآ یبوخ هب متسیس یاهدادخر اب هک یتروص رد میوشیم هجوتم رورم هب میراد راک و رس DDD اب هک یماگنه

 ام همانرب هنماد رد هک ییاهدادخر .تشاد میهاوخ یرتهب رازفامرن میشاب هتشاد اهدادخر نیا تیریدم یارب هنیهب لحهار
 میهاوخ اهDomain Expert اب لماعت رد هک ییاهدرواتسد زا یکی .میمانیم Domain Event تاحالصا ار دنتفایم قافتا

 .دوب دهاوخ اهدادخر نیمه زا بسانم تاعالطا ندروآ تسد هب تشاد

 

 Domain Event اب ییانشآ •

• Domain Eventدنراد هدهع هب یا هفیظو هچ اه 
 Domain رد اهDomain Event شقن •

 Application رد Domain Event شقن •

 تن تاد رد اهدادخر کمک یزاس هدایپ •

• In memory Bus 

 Domain Event یزاس هدایپ یارب Ioc Container زا هدافتسا •
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11- Aggregateنآ یاهدربراک و:  
 یارب هک دنتیسن اهValue Object و اهEntity طقف هک دش میهاوخ هجوتم میتسه رازفامرن هعسوت لاح رد هک یماگنه

 داجیا طباور نیا هک ییاهیگدیچیپ و ایشا نیب طباور اضعب هکلب .دننک لح ار ام هلئسم دنناوتیم و دنراد تیمها ام

  .دوشیم یزاسهدایپ و یحارط اهAggregate کمک هب ام یارب طباور نیا .دنکیم ادیپ تیمها ام یارب مه دننکیم
 

 ایشا نیب طباور اب راک ماگنه یگدیچیپ اب دروخرب یگنوگچ •

 ؟دنراد تیمها ام یارب اهAggregate ارچ •

• Aggregate root؟تسیچ 

 Aggregate root فیاظو اب ییانشآ •
 اهAggregate رد طباور عاونا یسررب •

 اهAggregate یبایزاب و هریخذ هوحن •

12- Factoryو اه Repositoryرد اهنآ دربراک و اه DDD 
 ره رورم هب و میراد راک و رس اهAggregate و اهValue Object اهEntity اب میتسه رازفامرن هعسوت لاح رد هک یماگنه

 ییاههلئسم تروص زا یکی رورم هب املسم و .دوشیم رتشیب زین ازجا نیا یگدینت مه رد و دادعت دوش رتگرزب ام همانرب هچ

 .دشابیم ازجا نیا زا یزاسهنومن تهج بسانم لح هار هئارا میوشیم هجاوم نآ اب هک
 

 ؟دوش یم ادج هدافتسا زا یزاسهنومن هنوگچ •

 دیدج هنومن داجیا یارب Factory Method یوگلا زا هدافتسا •

 هنومن یزاس زاب تهج Factory Method زا هدافتسا •

 ؟مینکیم هدافتسا Factory زا ینامز هچ •
• Repository ؟تسیچ ام همانرب رد نآ شقن و تسیچ 

 Repository دروم رد جیار تاهابتشا یسررب •

• Domain Model اب یتوافت هچ و تسیچ Data Model؟دراد 

 تاعالطا یزاسهریخذ یاهکرومیرف اب ییانشآ •

13- Event Sourcing  
 و یرازفاتخس یاهزاین .هدوب یلصا هلئسم اهرازفامرن رد هشیمه هک تسا ییاهزاین زا تارvغت هچخیرات یرادهگن

 .دوش گرزب هژورپ کی تیقفوم ای تسکش بجوم دناوتیم بوخ هچخیرات کی یزاسهدایپ یارب رازفامرن یاهیگدیچیپ
 هب همادا رد هک تسا Event Sourcing دریگیم رارق هدافتسا دروم هچخیرات نیا یرادهگن تهج هک ییاهشور زا یکی

 .میزادرپیم نآ تایئزج یسررب

 Event Sourcing اب ییانشآ •

 ؟دنکیم لح ام یارب ار یلئاسم هچ •

 ؟میشاب هتشاد Event Store کی هنوگچ •
 هچخیرات یرادهگن یارب اهNoSQL و SQL زا هدافتسا •

 CQRS اب Event Sourcing هطبار یسررب •
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تسیک دنمورا اضریلع هرود سردم  

رازفا مرن دشرا رواشم و رامعم ،سردم  

 یکناب یاههژورپ هزوح رد )پانف هب هتسباو( نیتاد تکرش Technical Manager ناونع هب دنمورا اضریلع

 Technical Manager و سردم نینچمه وا.تسا لاعف

 ناوتیم وا یاه صصخت رگید زا دشاب یم زومآ کین یاههژورپ

 اب یاهفرح هداعلا قوف یسیون همانرب کرومیرف دیلوت :هب

 میت اب یراکمه ،هیناث رد شنکارت نویلیم ۱ زا شیب تیریدم

 تکرش ینف رواشم ،)هدنیآ کناب( ادرف طابترا تکرش هعسوت

 ،میسن یرازگربخ ینف ریدم ،)هافر کناب( سیدرپ هافر هعسوت

 رد هنایمرواخ رد تفاسورکیام دbات دروم شیامه اهنت نارنخس

 یللملا نیب یرازگربخ ینف ریدم ،ASP.NET Core هزوح

 یاه هرود سردم ،)ناریا بو هراونشج هدنرب( میسن هاتوکمایپ

Dot Net ، ASP.NET هعسوت میت اب یراکمه ،زومآ کین رد 

 ادرف طابترا تکرش

ھلاقم۴٨  •  

هدش رازگرب هرود۵  •  

  :یلک هاگن کی رد هرود
  Domain Driven Design یروضحریغ شزومآ هرود :هرود ناوــنع  
  .دنراد یسیونهمانرب هقباس لاس ۲ لقادح هک یناسیون همانرب :نیبطاـــخم  

 SQL Server رد یسیون یرئوک شزومآ هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۲۰ عومجم رد هسلج ۵ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یروضخریغ :هئارا هوــحن  

 تسپ ای کیپ اب لاسرا :لاسرا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 دنمورا اضریلع :سردــــم  

 ناموت رازه داتشه و دصیس و نویلیم کی :هرود غلـــبم  
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  ؟تسا هنوگچ یلاسرا یاههرود تفایرد هوحن
 

 لاسرا تهج مزال یگنهامه ،شرافس تبث زا سپ یراک تعاس ۲۴ یط :نارهت هب لاسرا
 .دش دهاوخ ماجنا امش اب ینابیتشپ میت طسوت کیپ اب هتسب

 اب یلاسرا هتسب ،شرافس تبث زا سپ یراک تعاس ۲۴ یط :نارهت زا جراخ هب لاسرا

 و لاسرا نامز .دوشیم هداد لیوحت تسپ هرادا هب ،یربراک لنپ رد هدش تبث سردآ

 ریغتم یراک زور ۵ یلا ۲ زا و هدوب تسپ هرادا یدنبنامز هب طونم ،امش هب هتسب لیوحت
  .دوب دهاوخ

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 هعومجم شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 یمسر روتکاف رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.د�امن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷(

 .تشاد دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 زومآ کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد

 یط ینابیتشپ میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 امش ندش وضع دنیارف ات تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴

 .دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد

 لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس هنوگ ره دوجو تروص رد

 .د�امن حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط زا ای و د�امرف
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