اليوم الثاني
: Model
في الطبقات ( ) NTierكان لدينا ثالث طبقات واحدة تمثل العرض (  ) Presentationوالثانية للتعامل مع
قاعدة البيانات ( ) Data Accessوالثالثة كانت وسططططططططية بين طبقة العرض وطبقة البيانات تسطططططططم بطبقة (
 . ) Business Logicالطبقة االخيرة تسططتلا الطلب من العرض ثا ترسططلا ال طبقة البيانات التي بدور ا تنه
الطبقة في MVC
الطبقة النتائج ال طبقة العرض .نها
وترجع النتائج لطبقة الوسطططط ومن ثا ترسطططل
تسططم ب(طططططططط (  ) Modelحيث ان البيانات التي تنه في الكونترولر تخزن بالمودل ويقرأ ا الهيو منا فرقها عن
طبقة العمل (  ) Business Logicأنها تتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات .
قبل التعمق أكثر بالمودل  ,ناك شطططططططي مها رأينا باليوا االول ولا نتكلا عنا و و  , Razorحيث عند انشطططططططا
المشروع كان لدينا خيارين اما (  ) ASPXأو (  . ) Razorين الخيارين ما محركات العرض  ,بمعن آخر
ما عبارة عن طريقة لكتابة الكود ال ي يتنه عل السيرفر ( مثل كود  ) C#داخل الصهحة .
في ال(  Aspxكنا نكتب كود السي شارب داخل الصهحة بالشكل التالي :
><% Code %
أما في  Razorنكتبا بالشكل التالي :
}
دعونا نأخ مثال عن المودل :
ننشئ مشروع جديد بأسا ( : ) SecondProject

ثا نضيف مودل جديد من خالل اضافة كالا للمجلد ( : ) Models

@{ Code

: ) Book ( نسميا

: لنضيف فيا بعض الخصائص
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;

namespace SecondProject.Models
{
public class Book
{
public int Id {get;set;}
public string Title { get; set; }

} ;public string Author { get; set
}
}

حت االن عملنا كالا مهمتا تمرير البيانات من الكونترولر ال الهيو .
لنعمل كونترولر ( مثلما تعلمنا باليوا االول ) بأسا : BooksController

أول خطوة نعملها داخل الكونترولر ي ان نستدعي  NameSpaceالخاصة بالمودل :
;using SecondProject.Models

االن داخل االكشن (  ) Indexسوف نضيف الكود التالي :
)(public ActionResult Index
{
;)(Book b = new Book
;b.Id = 1
;" b.Title = "Ten Dayes with MVC
;"b.Author = "Mohammed Alsaady
;ViewData["book"] = b
;)"return View("mybook
}

في الكود أعال عرفنا  Objectمن نوع المودل (  ) bookومألنا بالبيانات  ,ثا حملنا ا االوبجكت في
 View Dataوأرجعنا الهيو (  ) mybookال ي سنقوا بأنشا االن من خالل  Right Clickعل االكشن
 Indexثا : Add View

ال تنس ان تسميا  mybook :مثلما كتبنا بالكود السابق :

االن داخل الهيو سططوف نعمل  objectمن المودل  , bookحت نعرض محتوياتا التي ارسططلت من الكونترولر
خالل : view data

{@
;Layout = null
}
><!DOCTYPE html
><html
><head
><meta name="viewport" content="width=device-width" /
><title>mybook</title
></head
><body
><div
{@
= SecondProject.Models.Book kitab
;]"(SecondProject.Models.Book)ViewData["book
}
><h3>Book Details : </h3><br /
><p>Book ID: @kitab.Id.ToString()</p><br /
><p>Book Title : @kitab.Title</p><br /
><p>Book Author : @kitab.Author </p
></div
></body
></html

عند التنهي :

لو الحظت بالكود السابق عند كتابة كود السي شارب في الهيو قد أستخدمنا ( }{@ ) الننا حددنا محرك العرض
في بداية انشططا المشططروع  , Razorك لك أسططتخدمنا ( @ ) و نها السططابقة لكن ا ا كان لدينا سطططر برمجي
واحد نستطيع استخدمها بدل من كتابة ( }{@ ) .
ما ي ال(طططط  View Data؟ عبارة عن حاوية أو قاموا تحمل كل انواع البيانات التي تمرر من الكونترولر ال
الهيو .
لدينا نوع آخر مشططابا جدا ل(ططططططططط  View Dataتسططم  , View Bagال تختلف كثيرا عن الهيو داتا فقط بالصططي ة
(  ) Syntaxوانها تستطيع التعامل مع الميزات الدينامكية الجديدة في  , C# 4لناخ مثال عليها  ,لو رجعنا ال
الكونترولر ومررنا البيانات من خالل : View Bag

public ActionResult Index()
{
Book b = new Book();
b.Id = 1;
b.Title = "Ten Dayes with MVC ";
b.Author = "Mohammed Alsaady";
ViewData["book"] = b;
ViewBag.book = b;
return View("mybook");
}

 اما بالهيو حت نسطططتدعيها سطططوف, )  ( بأمكانك اسطططتخداا اي واحدةView Bag  وview Data الحظ صطططي ة
: نكتب الكود التالي
@{
Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>mybook</title>
</head>
<body>
<div>
@{
SecondProject.Models.Book kitab =
(SecondProject.Models.Book)ViewData["book"];
SecondProject.Models.Book kitab_viewbag =
(SecondProject.Models.Book)ViewBag.book;
}
<h3>Book Details(by using View Data : </h3><br />
<p>Book ID: @kitab.Id.ToString()</p><br />
<p>Book Title : @kitab.Title</p><br />
<p>Book Author : @kitab.Author </p>
<hr />
<h3>Book Details (by using View Bag ) : </h3><br />
<p>Book ID: @kitab_viewbag.Id.ToString()</p><br />
<p>Book Title : @kitab_viewbag.Title</p><br />
<p>Book Author : @kitab_viewbag.Author </p>
</div>
</body>
</html>

: عند التنهي

ا ا تالحظ في شريط الم ستهح كتبنا فقط ا سا الكونترولر ولا نكتب معا االك شن ! النا ب صورة افترا ضية سوف
. Index ينه االكشن ال ي اسما
 فهل نسططططتطيع تمرير بيانات منView Data مشططططابا لل(ططططططططططView Bag طيب سططططيال يطرس نهسططططا ا ا كانت
 نها المثال السابق سوف نضيف,  ؟ نعاView Bag (واستالمها في الهيو بView Data الكونترولر من خالل
: الكود التالي الكونترولر
public ActionResult Index()
{
Book b = new Book();
b.Id = 1;
b.Title = "Ten Dayes with MVC ";
b.Author = "Mohammed Alsaady";
ViewData["book"] = b;
ViewBag.book = b;
ViewData["b"] = b;
return View("mybook");
}

View Data[“b”] الحظ في الكود اعال قد مررنا االوبجكت من خالل
: اما في الهيو
@{
Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>mybook</title>
</head>
<body>
<div>
@{
SecondProject.Models.Book kitab =
(SecondProject.Models.Book)ViewData["book"];
SecondProject.Models.Book kitab_viewbag =
(SecondProject.Models.Book)ViewBag.book;
SecondProject.Models.Book Kitab_viewdata
=(SecondProject.Models.Book)ViewBag.b;

}
<h3>Book Details(by using View Data : </h3><br />
<p>Book ID: @kitab.Id.ToString()</p><br />
<p>Book Title : @kitab.Title</p><br />
<p>Book Author : @kitab.Author </p>
<hr />
<h3>Book Details (by using View Bag ) : </h3><br />
<p>Book ID: @kitab_viewbag.Id.ToString()</p><br />
<p>Book Title : @kitab_viewbag.Title</p><br />
<p>Book Author : @kitab_viewbag.Author </p>
<hr />
<h3>Book Details (by using View Bag and View Data ) : </h3><br />
<p>Book ID: @Kitab_viewdata.Id.ToString()</p><br />
<p>Book Title : @Kitab_viewdata.Title</p><br />
<p>Book Author : @Kitab_viewdata.Author </p>
</div>
</body>
</html>

:  عند التنهي. View Bag  ) عل شكلViewData ( نا استلمنا

,  خيارات جيدة وسطططططططهلة لتمرير البيانات ال الهيو من الكونترولرView Bag وView Data حت االن فأن
Book(  من نوع المودلObject لكن ! لكن ما ا ؟ ال ينصططح بها !!! لنراجع المثال السططابق لقد قمنا فيا بتمرير
View  أوView Data  وفي الهيو قمنا بتحويل, من الكونترولر ال الهيوView Bag وView Data ) خالل
: Book  ال النوعbag
SecondProject.Models.Book Kitab_viewdata
=(SecondProject.Models.Book)ViewBag.b

 للعلا أن, View Bag وView Data ما ا لو اخطأت بنوع التحويل ؟ ا واحد من سطططططططلبيات اسطططططططتخداا
مشطططكلة الهيو ! طيب ما ا لو كان الشطططخص ال ي عمل الكونترولر
الكونترولر ليا لا شطططأن بالتحويل وتبق
!غير الشخص ال ي يعمل عل الهيو ؟
أ ا المشطططكلة بالتحويل ولتجاوز ا سطططوف نقوا بتمرير البيانات من الكونترولر ال الهيوعن طريق المودل ( عل
. ) أعتبار ان البيانات ي من نوع المودل ل لك لسنا مضطرين ال تحويلها

لنأخ مثال ونرى  ,ننشططططئ أكشططططن جديد داخل الكونترولر بأسططططا (  ) BookActionونأخ أوبجكت من المودل
ونمأل بالبيانات ثا نرجع الهيو ومعا االوبجكت :
)(public ActionResult BookAction
{
;)(Book b = new Book
;b.Id = 2
;" b.Title = "C# 5.0 Pocket Reference
;" b.Author = "Joseph Albahari
;)return View("ModelView",b
}

االن ننشئ فيو جديد من خالل  Right Clickعل
: ModelView

 BookActionونختار  Add Viewونسميا :

نيشططططططر عل ( ) Create a strongly-typed viewيعني سططططططوف نجعل الهيو من نوع المودل  ,ونختار من
القائمة (. ) Book SecondProject.Models
سنرى ان السطر التالي موجود في أعال الهيو الجديد :
@model SecondProject.Models.Book

نكتب كود الهيو سوف نتعامل مع المودل مباشرة وال نحتاج ان نعمل التحويل :

@model SecondProject.Models.Book
{@
;Layout = null
}
><!DOCTYPE html
><html
><head
><meta name="viewport" content="width=device-width" /
><title>ModelView</title
></head
><body
><div
><h2> Book Details </h2><hr /
><p>Book Title : @Model.Title</p><br /
><p>Book Author :@Model.Author</p><br /
)@if (Model.Id == 2
{
>"<span style="background-color:goldenrod
)(Book Id : @Model.Id.ToString
></span
}
></div
></body
></html

ل ترى في الكود اعال اننا لا نتسخدا ال  Data Viewوال  View Bagو ا يعتبر االصح ان نجعل الهيو من
نوع المودل ل لك بعد ا ال نحتاج ان نعمل اوبجكت ونحولا  ,السلبية الوحيدة في ا الشي اننا ال يمكن ان نعمل
نوع الهيو من أكثر من مودل!.

لو أردنا اضافة بيانات جديدة للهيو مثال مستخدا قد قاا بتسجيل الدخول  ,به الحالة لدينا خيارين :
االول  :ان ن ضيف خ صائص جديدة ال المودل (  ) bookللم ستخدا مثال ( ) UserNameو ا غير منطقي
كون المودل خاص بالكتب وليا لا عالقة بالمسططتخدمين ال ين سططيكون لها مودل خاص بها  ,وقد قلنا سططابقا ان
الهيو ال يمكن ان يكون من نوع أكثرمن مودل .
ثانيآ  :ان نستخدا ال(  View Dataأو  View Bagوقد أسلهنا سابقا ال سلبيات أستخدامهما .
المشطططكلة و (  ) ViewModelو ي عبارة عن حاوية
إ ا ما الحل ؟ وضطططعت لنا مايكروسطططوفت شطططي لحل
بيانات خاصة بالهيو  .و ي تنشئ أعتمادا عل الهيو  ,عكا المودل ال ي ينشئ حسب العمل او قاعدة البيانات .
وفكرة عمل  View Modelي بعدما يسطططططتلا الكونترولر طلب المسطططططتخدا يقوا بمعالجتا ويسطططططتدعي اكثر من
مودل حسططططب نوع الطلب ثا يقرر أي فيو مناسططططب لألجابة  ,بعد لك يقوا الكونترلر بأنشططططا View Model
 Objectمن البيانات الراجعة من المودل أعتمادا متطلبات الهيو  .بعد ا يقوا الكونترولر بتمرير الهيو مودل ال
الحالة سيكون الهيو مكتوب بشكل قوي من نوع المودل فيو .
الهيو  .في
الكالا اعال ربما فيا صعوبا نوعا ما لنأخ مثال عليا :

: ) View Models(  ) وننشئ داخلا مجلد خاص بافيو مودل بأساSecondProject ( نعود ال مشروعنا

. ) BookViewModel ( ا المجلد كالا بأسا

االن نضيف داخل

: نكتب الشهرة التالية
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;

namespace SecondProject.ViewModels
{
public class BookViewModel
{

public
public
public
public

string
string
string
string

Id { get; set; }
AboutBook { get; set; }
IdColor { get; set; }
UserName { get; set; }

}
}

 ) ل لكString( ما ا فعلنا ؟ اننا بالبداية قمنا بجعل جميع البيانات التي سططططوف ترسططططل للهيو من نها النوع و و
 وس طنقوا بالتحويل داخل الكونترولر حت نجنب الهيو من ان يقوا بأي تحويل للبيانات, ) من ا النوعId( جعلنا
 وقمنا بأضططططافة,  ) التي سططططوف تجمع عنوان الكتاب والميلفAboutBook(  ثا بعد ا قمنا بتعريف خاصططططية.
. ) Id( خاصية جديدة خاصة بلون خلهية
: االن لنرجع ال الكونترولر ونكتب فيا اكشن جديد
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using SecondProject.Models;
using SecondProject.ViewModels;
namespace SecondProject.Controllers
{
public class BooksController : Controller
{
//
// GET: /Books/
public ActionResult Index()
{
Book b = new Book();
b.Id = 1;
b.Title = "Ten Dayes with MVC ";
b.Author = "Mohammed Alsaady";
ViewData["book"] = b;
ViewBag.book = b;
ViewData["b"] = b;
return View("mybook");
}
public ActionResult BookAction()
{
Book b = new Book();
b.Id = 2;
b.Title = "C# 5.0 Pocket Reference ";
b.Author = "Joseph Albahari ";
return View("ModelView",b);
}
public ActionResult BookViewModel()
{
Book b = new Book();
b.Id = 3;
b.Title = "Windows Server 2016 Unleashed";
b.Author = "Rand Morimoto ";
//---------------BookViewModel bViewModel = new BookViewModel();
bViewModel.Id = b.Id.ToString();
bViewModel.AboutBook = "Title Of Book :" + b.Title + " , By : " +
b.Author;
if (b.Id > 2)
{

bViewModel.IdColor = "aqua";
}
else
{
bViewModel.IdColor = "goldenrod";
}
bViewModel.UserName = "Mohammed";
return View("BookView",bViewModel);
}
}
}

ا االوبجكت بعد

ما ا فعلنا ؟ قمنا بالبداية بمأل أوبجكت المودل بالبيانات ثا جعلنا الهيو مودل تأخ البيانات من
. ) BookView(  ) ثا ارسلنا ا ال الهيوString( تحويلها جميعها ال نوع واحد

. ) BookView( :  بأساBookViewModel  علRight Click ا الهيو من خالل

االن ننشئ

@model SecondProject.ViewModels.BookViewModel
@using SecondProject.ViewModels
@{
Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>BookView</title>
</head>
<body>
<div>
<h5>Welcome @Model.UserName</h5>
<hr />
<p>About Book : @Model.AboutBook</p><br />
<span style="background-color:@Model.IdColor">
Id Of Book : @Model.Id
</span>
</div>
</body>
</html>

: و االستعراض كالتالي

. نلتق باليوا الثالث

