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پیشگفتار
 APIچیستت واستب برنامه نویستی اپلیکیشتن ( 1)APIواستب نرم افزاری استت که امکان براراری ارتطاب بین
دو اپلیکیشتن را فراهم می کند .هر بار کا شتما از اپلیکیشتن هایی مثل فیستطوک استتداده می کنید ،پیام رستان
استداده می کنید یا آب و هوا را در گوشی همراه خود چک می کنید ،از یک  APIاستداده می کنید.
اما واقعا  APIچیست؟
و اتی شتما از یک اپلیکیشتن بر روی تلدن همراه یا کامپیوتر خود استتداده می کنید ،اپلیکیشتن به اینترنت
وصتل شتده و داده را به سترور خود انتاال می دهد .سترور داده را بازیافت کرده و تدستیر می کند ،ستپ
اادامات الزم را روی آن انجام داده و پاست را به تلدن همراه و شتما بر می گرداند .ستپ

اپلیکیشتن داده ها

را تدستیر کرده و االععاتی که شتما می خواستتید و درخواستت داده بودید را به شتیوه ای اابل خواندن توستب
انستان عرهته می کنید .این کاری استت که یک  APIانجام می دهد و تمام اتداای استت که در یک  APIمی
افتد.
معرفی  APIبا مثال
تصتور کنید در رستتورا ن نشتستته اید و منو را برای انتخاب ا ا در دستت گرفته اید .آشتپزخانه بخشتی از
ستیستتمی استت که ستدارش شتما را آماده می کند .چیزی که وجود ندارد یک لینک ارتطاالی حیاتی استت که
شتما را به آشتپزخانه وصتل کند و ستدارش شتما را به آشتپزخانه بدهد و ستپ

ا ا را به میز شتما برگرداند.

این کاری است که پیشخدمت رستوران یا  APIانجام می دهد.

Application Programming Interface

أ
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پیشتخدمت رستتوران یک پیام رستان یا  APIاستت که درخواستت ستدارش شتما را می گیرد و به آشتپزخانه
آشتپزخانه ستدارش را آماده کرده و پیشتخدمت ستدارش شتما یا

(ستیستتم) االعم می دهد که چکار کند .ستپ
ا ای شما را به سر میز شما بر می گرداند.

این یک مثال از  APIدر زندگی وااعی بود .ممکن استتت با فرآیند جستتتجوی آنعین بلیب هواپیما آشتتنا
بتاشت تیتد .همتاننتد رستتتتوران ،گزینته هتای زیتادی وجود دارد کته می توانیتد از بین آن تا انتختاب کنیتد از جملته
ش رهای مختلف ،تاری رفت و برگشت و مانند این ا.
فرض کنید شتما پروازی را از یک وبستایت خووب هوایی رزرو می کنید .نام شت ر و تاری پرواز ،شت ر و
تاری برگشتتت ،کعک کابین هواپ یما و متغیرهای دیگر را انتخاب می کنید .برای اینکه بتوانید بلیب را رزرو
کنید بایستتی بتوانید با وبستایت خووب هوایی تعامل برارار کنید و به بانک االععاتی آن ا دستترستی داشتته
باشید تا بتوانید صندلی های خالی در تاری مورد نظر را پیدا کرده و ایمت ها را ماایسه کنید.
هرچند اگر از وبستایت خووب هوایی استتداده نکنید ،کانالی که به االععات دستترستی دارد ،چوور اگر از
خدمات مستافرتی آنعین استتداده کنید چوور که بانک االععاتی تجمعی چندین خووب هوایی را در دستترک
دارند
در این مثال ستروی

مستافرتی با  APIخووب هوایی ارتطاب برارار می کند API .واستوی استت که همانند

خدمتکتار رستتتتوران ،می توانیتد از او در مورد خدمات مستتتافرتی ست ت وال کنیتد و االععات الزم را بگیرید.
بنابراین  APIخود یک نرم افزار یا دایق تر بگوییم یک میان افزار استت که رابب مشتتریان و مصترن کنندگان
و بانک یا بانک های االععاتی مرتطب است .مصرن کننده از الریق وبسایت یا اپلیکیشن سروی

دهنده خود

خدماتی را درخواستت می کند .این درخواستت به  APIفرستتاده می شتود API .درخواستت را پردازش کرده و
االععات الزم را از بانک یا بانک های االععاتی متصتتل به آن دریافت می کند .ستتپ
بررستی کرده و رمز گ اری می کند .ستپ

پاست رمز گ اری شتده را به سروی

صتتحت االععات را

دهنده شما بر می گرداند تا

با ظاهری اابل درک برای انسان به شما نمایش داد شود .بنابراین  APIیک الیه امنیتی نیز هست.
 APIیک الیه امنیتی فراهم می کند
داده های تلدن همراه بوور کامل در معرض دید سترور ارار نمی گیرد ،همانوور که سترور بوور کامل در
اختیار تلدن همراه شتما نیستت .بجای آن ،هر کدام چند بستته کوچک داده را به ارتطاب گ اشتته و االععات
ب

هتروری را به اشتتراک می گ ارند .شتما به رستتوران می گویید می خواهید چه بخورید ،آن ا به شتما پاست
داده و در ن ایت همان وعده ا ایی را به شما می دهند.
امروز  APIناش بستیار م می پیدا کرده و در ارتطاالات آنعین سترمایه ای ارزشتمند محستوب می شتود
بیشتتتر بخاالر اینکه بخش م می از عایدات تجاری را تشتتکیل می دهد .شتترکت های بزرگی چون گوگل یا
آمازون چند نمونه از شرکت هایی است که از  APIخود پول سازی می کنند .امروزه واژه جدیدی بنام ااتصاد
 1 APIمصولح شده است که به بازار درآمد APIها اشاره دارد.
 APIمدرن
در الول ستالیان گ شتته  APIبه عنوان واستب ارتطاالی ژنریک با یک اپلیکیشتن توصتیف می شتد .اخیرا

API

مدرن ویژگی های جدیدی گرفته است که آن را فوق العاده مدید و ارزشمند کرده است:
•

یک  APIمتدرن از است تتتانداردها (االطتا  HTTPو  )RESTتطعیتت می کنتد ،است تتتانداردی که برنامه
نوی

•

پسند بوده ،به سادگی در دسترک بوده و بخوبی درک شده است

بیشتتر و بیشتتر به عنوان محصتول در نظر گرفته می شتوند تا کد برنامه نویستیAPI .ها برای
مصترن مخاالطان خاص الراحی می شتوند (مثع برنامه نویستان موبایل) ،کامع مستتند بوده و
نست تخته بنتدی می شتتتوند به شتتتیوه ای که کاربران بتواننتد تواعتات خاص خود را همزمان با
نگ داری و به روز کردن چرخه عمر ،برآورده کنند.

•

از آنجایی که APIهای مدرن استاندارد شده تر هستند ،نظم اوی تری از نظر امنیت و حاکمیت
دارند و عملکرد و مایاک کار خود را پایش و مدیریت می کنند.

•

بته عنوان یتک اوعته نرم افزاری اتابتل بتازاری کردن،

API

متدرن دارای چرخته برنتامته نویستتتی

مختص خود ( 2)SDLCبرای الراحی ،تستتت ،ستتاخت ،مدیریت و نستت بندی استتت .هم نین
APIهای مدرن از نظر مصرن و نسخه بندی کامع مستند هستند.

ت

API economy

1

software development lifecycle
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کتاب حاضر
اگر بته  APIنیتاز داریتد ،بته ت یته  APIععامنتد هستتتتیتد و می خواهیتد االععتات جتام تری در مورد  APIو
الراحی  APIداشتته باشتید ،از این کتاب می توانید ب ره بطرید .کتاب راهنمای ستاخت  APIبا  ASP.NET Coreدر
 29فصل و به شرح زیر نیاز شما را برآورده می سازد.
ابتدا الریاه ستاخت و پیکربندی پروژه  APIبحث شتده استت ،ستپ

ستروی

الگین

یا یاداشتت برداری

ج ت ذخیره اادامات و خواها آموزش داده شده است .در مرحله بعد الریاه ساخت بانک االععاتی و الگوی
مخزن داده ،شتیوه هندل درخواستت ها ،خواهای گلوبال ،بدستت آوردن مناب برای  APIخود ،م اکره محتوا و
ایمنی و پایایی متدها و ایره بحث شده است.
در فصتول  10تا  15کتاب شتیوه کار با درخواستت های  ،DELETEدرخواستت های  ،PUTدرخواستت های
 ،PATCHاعتطارستنجی ،کد آستنکرون و فیلترهای اکشتن بحث شتده استت .فصتل  16تا  21از بین فیلترهای
اکشتتن به آموزش صتتدحه بندی ،فیلترین  ،جستتتجو ،مرتب کردن و شتتکل دهی داده و ن ایتا پشتتتیطانی از
 HATEOASپرداخته است.
فصول بعدی کتاب نیز به مطاحث م می چون کار با  OPTIONSو درخواست های  ،HEADسند ریشه ،نسخه
بنتدی  APIو کش کردن پرداختته استتتت .محتدودیتت ریتت و گلوگتاه JWT ،و آیتدنتیتی ،مستتتتنتد کردن  APIبتا
 SWAGGERو ن ایتا انتاال به  IISدر فصول  25تا  29پوشش داده شده است.
کلیه مراحل آموزش داده شتده در کتاب با استتداده از درخواستت های  Postmanتستت و ارزیابی شتده
است .بنابراین می توانید از مثال مدیریت شرکت ها و کارمندان کتاب به عنوان االب زمینه استداده کنید.
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فصل-1پیکربن دیپروژه 

 -1پیکربندی پروژه

پیکربندی 1پروژه ها در  .NET Coreبا آن ه که عادت داشتتتیم در پروژه های دات نت فریم ورک انجام
می دادیم ،تداوت زیادی دارد .حاال مجطور نیستتتیم از فایل  web.configاستتتداده کنیم ،بلکه بجای آن از یک
فریم ورک پیکربندی سر خود که با  .NET Coreعرهه شده است ،استداده می کنیم.
برای اینکه بتوانیم یک اپلیکیشتن خوب و اوی ایجاد کنیم ،الزم استت که الریاه پیکربندی اپلیکیشتن خود
و هم نین سروی

هایی که استداده خواهد کرد ،را ابتدا بیاموزیم.

در این بخش ما به متدهای پیکربندی اپلیکیشن در کعک  Startupمی پردازیم و سپ
تنظیم می کنیم .هم نین الریاه رجیستتر کردن ستروی

اپلیکیشن خود را

های مختلف و شیوه استداده از متدهای بسط

یافته2

یا متد افزونه برای دستیابی به این هدن را بحث می کنیم.
الطته اطل از هر چیزی الزم استتت که یک پروژه جدید خلق کنیم .بنابراین ابتدا به خلق پروژه در ویژوال
استودیو 3می پردازیم.

Configuration

1

Extension Methods

2

Visual Studio

3

  2فصل  -1پیکربندی پروژه

 1-1خلق پروژه جدید
ابتدا برنامه ویژوال استتتودیو را باز کرده و یک اپلیکیشتتن  ASP.NET Core Web Applicationاز منوی فایل
ایجاد می کنیم:

حاال در این دیالوگ نام و محل ذخیره پروژه خود را مشخص می کنیم:

در مرحله بعد می خواهیم  .NET Coreو  ASP.NET Core 5.0را از لیستتت کشتتویی به ترتیب انتخاب کنیم.
هم نین فعع نمی خواهیم پشتتتیطانی از  OpenAPIرا فعال کنیم .در ادامه کتاب بوور دستتتی اینکار را خواهیم
کرد .حاال پیش رفته و دکمه  Createرا کلیک می کنیم تا ماداردهی (ساخت) پروژه ما شروم شود:

آموزش ساخت  APIبا 3  ASP.NET Core

 2-1پیکربندی فایل launchSettings.json
پ

از اینکه پروژه خلق شتتد ،نوبت اصتتعح فایل  launchSettings.jsonآن استتت که می توان آن را در

بخش  Propertiesپنجره کاوشگر پروژه یا  Solution Explorerپیدا کرد.
این پیکربندی مشتتخص می کند که رفتار زمان اجرا و باال آمدن اپلیکیشتتن  ASP.NET Coreچوور باشتتد.
همانوور که خواهیم دید ،این فایل حاوی دو تنظیمات راه اندازی و پیکربندی برای  IISو اپلیکیشن های خود-
میزبان ( )Kestrelاست.
فعع خصتیصته  launchBrowserرا به  falseتغییر می دهیم تا از باز شتدن مرورگر وب در هر بار استتارت
اپلیکیشن جلوگیری شود.
{
"$schema": "http://json.schemastore.org/launchsettings.json",
{ "iisSettings":
"windowsAuthentication": false,
"anonymousAuthentication": true,
{ "iisExpress":
"applicationUrl": "http://localhost:58753",
"sslPort": 44370
}
},

  4فصل  -1پیکربندی پروژه

{ "profiles":
{ "IIS Express":
"commandName": "IISExpress",
"launchBrowser": false,
"launchUrl": "weatherforecast",
{ "environmentVariables":
""ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development
}
},
{ "CompanyEmployees":
"commandName": "Project",
"dotnetRunMessages": "true",
"launchBrowser": false,
"launchUrl": "weatherforecast",
"applicationUrl": "https://localhost:5001;http://localhost:5000",
{ "environmentVariables":
""ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development
}
}
}
}

این محیب ما خواهد بود از آنجایی که در حال ستتاخت یک پروژه  Web APIهستتتیم و نیازی به مرورگر
برای چک کردن  APIخود نداریم .ما برای اینکار از  Postmanاستداده خواهیم کرد (بعدا بحث می شود).
اگر اطع تیک گزینه  Configure for HTTPSرا در فاز  setupبرنامه زده باشتتید ،در بخش  applicationUrlدو
 URLخواهید داشت :یکی برای  HTTPو دیگری برای .HTTPS
در این فایل متوجه خصیصه  sslPortنیز شدید که نشان می دهد اپلیکیشن ما در زمان اجرا در

IISExpress

الوری پیکربندی می شود که از ) HTTPS (port 44370نیز استداده کند.
اطالعات بیشتتتر :توجه داشتتته باشتتید که این پیکربندی  HTTPSتن ا در محیب لوکال معتطر استتت .اگر
بخواهید اپلیکیشن را منتشر کنید ،بایستی یک مجوز  SSLمعتطر و ریدایرکت  HTTPSرا پیکربندی کنید.
یک خصتیصته مدید دیگر برای ستاخت محلی اپلیکیشتن وجود دارد و آن خصتیصته  launchUrlاستت .این
خصتیصته مشتخص می کند کدام  URLرا اپلیکیشتن در شتروم ناوبری کند .برای اینکه خصتیصته  launchUrlکار
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کند ،الزم استت که خصتیصته  launchBrowserبه  trueستت شود .بنابراین برای مثال ،اگر ما خصیصه
را بتته

weatherforecast

launchUrl

ستتتتت کتتنتتیتتم ،زمتتان اجتترای اپتتلتتیتتکتتیشتتتتن ختتود بتته آدرک

 https://localhost:5001/weatherforecastریدایرکت خواهیم شد.

 3-1شرح فایل های  Program.csو Startup.cs
فایل  Program.csناوه ورود اپلیکیشن ماست و به شکل زیر خواهد بود:
public class Program
{
)public static void Main(string[] args
{
;)(CreateHostBuilder(args).Build().Run
}

>= )public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args
)Host.CreateDefaultBuilder(args
>= .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder
{
;)(>webBuilder.UseStartup<Startup
;)}
}

اگر با روند کار در  .NET Core 1.0آشنا باشید ،این کد را خیلی کوچکتر از چیزی که باید باشد ،در می یابید.
ممکن استتتت تعجتب کنیتد کته چرا بخش هتایی مثتل )( UseKestrelیتا )( UseIISIntegrationوجود نتدارد .متتد
)CreateDefaultBuilder(args

تمامی مستائل آن ا را کپستولی کرده و کد را خواناتر کرده استت ،اما همه کارهای

آن ا را انجام می دهد .اما هنوز می توانید پیکربندی سابق را اعمال کنید ،اگر خودتان بخواهید.
متد

)CreateDefaultBuilder(args

فایل ها و متغیرهای دیدالت پروژه و پیکربندی الگر 1را ستت میکند .این

حایات که الگر اطع و در فرآیند بوت استتترپ کردن 2پیکربندی می شتتود بدین معنی استتت که حاال می
توانیم مستتائلی که در الی بوت استتترپ کردن رخ می دهد را نیز یاداشتتت کنیم ،چیزی که در نستتخه های
اطلی اندکی سخت بود.

1 Logger Configuration
2 Bootstrapping Process

