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کد تمیزکارگاه 
رضا رحیمی–سید جمال هاشمی : ارائه دهندگان 
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پیش نیومده ؟؟

ا یادتان مایل به انجام یک فیچیر جدید نباشید بخاطر این که کدش رو نمیفهمید؟ ی
نمیاد؟

 خسته شدید از کد نویسی توی شرکت چون نمی فهمیدینش ؟

رو تغییر بدید ؟میخواین یک فیچر کوچیک بزنید بعد باید صد جا

 میترسید دست بزنید به کد چون ساعت ها وقت می بره تغییرش ؟
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سرفصل مطالب

بدهی فنی•

•Refactoring

•Code smell

تمرین•

کثیفکد تمیز و کد •

تمرین•

•SOLID

تمرین•
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هفت دلیل برای تمیز بودن

تو یک نویسنده هستی
 این مبانی کار برنامه نویسی مدرن است
جایی است که تکنیک خودتان را توجیه می کنید

 خواندن سخت است
بدهی فنی افسورده کننده هست
تنبل ها

فعل نباشید!
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تو یک نویسنده هستی

ین کسی که مثل یک حرفه نوشتن را تمر
.می کند

ه برنامه نویسان بعد از مدتی کدهایی ک
.نوشته اند را فراموش می کنند

 یک نویسنده خوب وقتی شناخته می
شه که کتابهاش دارای داستان شفاف و

.متقاعد کننده باشد
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این مبانی کار برنامه نویسی مدرن است 

 توسعه متنی بر تست

 توسعه سریع

نگهداری راحت
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جایی است که تکنیک خودتان را توجیه می کنید

ار در یک مصاحبه شغلی چگونه کیفیت ک
خود را توجیه می کنید؟

ت یک کد نویس تمیز توانایی انجام سخ
ترین کارها را دارد 

 کد تمیز اتفاقی نیست

ل هرچیزی که قابل اندازه گیری است، قاب
مدیریت نیز هست

 تنها استفاده از لغت کد تمیز کافی
نیست

8



خواندن سخت است 

برنامه نویسان مغرور هستند

 کدی که می نویسید ممکن است ده ها
بار خوانده شود
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کننده هستافسرده بدهی فنی 

 نوشتن کد درهم باعث بوجود آمد بدهی
فنی می شود 

 حرفه ای ها،کیفیت مهم تر از کمیت
است 
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هاتنبل 

 تنبلی می تواند واژه مثبتی باشد در
جای خودش 

انقدر هم که فکر می کنید نوشتن کد
تمیز وقت گیر نیست

 مدیریت و توسعه را راحت تر می کند

 وقت برای نوشتن کد های درهم و برهم
!نداریم

ه گذشته ثابت کرده است که وقت اینک
بعدا تمیزش کنید را ندارید
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!فعل نباشید

 می دونم کار کی هست

 خدا لعنتش کنه

دوست دارید چطوری از شما یاد شود؟
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کد کثیف چیست؟

:هر کدی که 

هزینه نگهداری آن زیاد باشد

تغییر و توسعه آن سخت باشد
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“

”

ت تنها واحد اندازه گیری دقیق کیفی
هست”دقیقه /بهشلعنت ”کد

Robert c.Martin
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کد تمیز چیست
16
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“

”

نوشتن کدهای تمییز به کارهایی گفته 
می شود که با انجامشان، خودتان را 

هیچ گونه توجیه قابل . حرفه ای بدانید
قبولی وجود ندارد که بخواهید کمتر از 

عالی کار کنید؛

Robert c.Martin
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اسم گذاری

تبدیل کد کثیف به کد تمیز

توضیحاتتوابع

اصول طراحی کالس ها
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اسم گذاری
.می گوییدو منظورتان را همان چیزی قرار دهید که هست همان چیزی را بگویید که منظورتان 

.نامگذاری باید هدف را مشخص کند
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نکات اسم گذاری

استفاده از نام مناسب و کامل
استفاده صحیح از حروف بزرگ و کوچک

 یک استاندارد مانند استفاده از :Camelcase

 (در کسب و کار مربوطه)استفاده از نام های با معنی
 نچسبانیدموارد اضافی به اسامی
 رک .هم معنی نگذاریداسامی کنید برای هر مفهوم یک کلمه انتخاب

باشید
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گذاریمثال اسم 

// get age in year, month, days

// get last modified in year, month, days

class Model01

{

getAgeiymd(); 

getLmdiymd(); 

}
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مثال اسم گذاری

class Person

{

GetAgeYearMonthDays();

GetLastModifiedYearMonthDays();

}
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مثال اسم گذاری

int elapsedTimeInDays;

int d; // elapsed time in days
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مثال اسم گذاری

string phoneString;

string strPhone;
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اینترفیس و کالسمثال اسم گذاری

interface IMessageSender

class MessageInfo

class Message
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Product()

Transaction()

مثال اسم گذاری توابع

SearchProduct()

SendTransaction()

27



(ندارد/دارد)مثال اسم گذاری توابع 

bool IsGoldClient()

bool IsValidatonHosts()      

bool GoldClient() 

bool ValidatonHosts()
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مثال اسم گذاری

OrderInfo

OrderData
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اسامی قابل تلفظ استفاده کنید-گذاریمثال اسم 

int getinvcdtlmt()

int GetInvoiceableCreditLimit()
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از اختصارات خودداری کنید-گذاریمثال اسم 

Unless  it’s a basic business concept , like ‘VAT’

private Date tmStmp;

private Date timeStamp;
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private List<Person> GetData(List<Person> plist)

{

var ep = new List<Person>(); // expired person accounts

foreach (var p in plist)

{

if (p.expiryDate >= DateTime.Now)

{

ep.Add(p);

}

return ep;

}
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پاسخ

private List<Person> GetExpiredPersonsList(List<Person> personsList)

{

var expiredPersons = new List<Person>();

foreach (var person in personsList)

{

if (person.expiryDate >= DateTime.Now)

{

expiredPersons.Add(person);

}

return expiredPersons;

}

}
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توابع
توابع باید صریح باشید
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نکات توابع

 سادهو کوتاه

تک مسئولیتی

 جانبیاثرات

آرگومان ها

Output Arguments

جداسازی اعمال خواندن و نوشتن
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توابع کوتاه و ساده

یک تابع نباید بیش از طول یک مانیتور باشد

خط باشد5برخی می گویند نباید بیش از 
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تک مسئولیتی-مثال توابع 

public void SendEmailToListOfClients(string[] clients)

{ 

foreach (var client in clients) 

{ 

var clientRecord = db.Find(client); 

if (clientRecord.IsActive()) 

{ 

Email(client); 

} 

} 

}
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تک مسئولیتی-مثال توابع 

public void SendEmailToListOfClients(string[] clients) 

{ 

var activeClients = GetActiveClients(clients); // Do some logic

} 

public List<Client> GetActiveClients(string[] clients) 

{ 

return db.Find(clients).Where(s => s.Status == "Active"); 

}
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ند؟شما از کجا می فهمید یک تابع چکار می ک

از توضیحاتی که برایش نوشته شده

کدی که این تابع را فراخوانی کرده را می خوانید

دستورات درون تابع را می خوانید 

نه

نام تابع باید بگوید که چکاری می کند
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اثرات جانبی–مثال توابع

var name = “Reza Rahimi";

public void SplitAndEnrichFullName() 

{ 

var temp = name.Split(" "); 

name = $"His first name is {temp[0]}, and his last name is {temp[1]}";  

}

SplitAndEnrichFullName(); 

Console.WriteLine(name); 
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اثرات جانبی–مثال توابع

public string SplitAndEnrichFullName(string name) 

{ 

var temp = name.Split(" "); 

return $"His first name is {temp[0]}, and his last name is {temp[1]}"; 

}

var name = “Reza Rahimi"; 

var fullName = SplitAndEnrichFullName(name); 

Console.WriteLine(name); 

Console.WriteLine(fullName);
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در پارامترهای ورودیflag–مثال توابع

public void CreateFile(string name, bool temp = false) 

{ 

if (temp) 

{ 

Touch("./temp/" + name); 

} else

{ 

Touch(name); 

} 

}
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در پارامترهای ورودیflag–مثال توابع

public void CreateFile(string name) 

{ 

Touch(name); 

}

public void CreateTempFile(string name) 

{ 

Touch("./temp/" + name); 

}
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جداسازی اعمال خواندن و نوشتن–مثال توابع

public boolean set(String attribute, String value);

if (set("username", “rtwo"))...
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جداسازی اعمال خواندن و نوشتن–مثال توابع

public Boolean setAndCheckIfExists()

{
if (attributeExists("username")) 

{

setAttribute("username", “rtwo");

...

}

}
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توضیحات
کامنت ها ناتوان تر از این هستند که بتوانند کد را شرح دهند 
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زیاد مفید نیستندتوضیحات

هیچ چیز نمی تواند مانند یک کامنت خوب مفید باشد.

ندهیچ چیز به اندازه کامنت های ناخوشایند نمی تواند یک ماژول را دچار بهم ریختگی ک  .

 چیز نمی تواند به اندازه یک کامنت قدیمی بیهوده ای که اطالعات غلط می دهد، هیچ
خطرناک باشد
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!اغلب توضیح ها دروغ گو هستند
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“

”

دلیل وجودی توضیحات این است که بیان 
کند چرا یک کد نوشته شده است و نه 

این که چه کاری انجام می دهد
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تمرین
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کد زیر را تمیز کنید

private boolean isValidRequest(HttpServletRequest req)

{

List<String> validPaths = 

req.getMethod().equals("GET") ?

Configuration.validGetPaths() : 

Configuration.validPostPaths();

return req.getPathInfo() != null && 

validPaths.stream().anyMatch(req.getPathInfo()::startsWith);

}
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کد زیر را تمیز کنید
public class Class1 { 

public decimal Calculate(decimal amount,
int type, int years) 

{ 
decimal result = 0; 
decimal disc = (years > 5) ? (decimal)5/100 : (decimal)years/100;
if (type == 1){ result = amount; }
else if (type == 2){
result = (amount - (0.1m * amount)) - disc * (amount -

(0.1m * amount));
} else if (type == 3){

result = (0.7m * amount) - disc * (0.7m * amount); 
}else if (type == 4) {
result = (amount - (0.5m * amount)) - disc *(amount-(0.5m * amount));

} 
return result; } }
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پاسخ

private boolean isValidRequest(HttpServletRequest req) {

if (req.getPathInfo() == null) return false;

switch (req.getMethod()) {

case "GET":

return

Configuration.validGetPaths().stream().anyMatch(req.getPathInfo()::startsWith);

case "POST":

return

Configuration.validPostPaths().stream().anyMatch(req.getPathInfo()::startsWith);

default:

return false;

}}
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1.Single Responsibility56



1.Single Responsibility

کالس باید تنها دارای یک مسئولیت باشد هر 

.ددر نتیجه فقط یک دلیل برای تغییر داشته باشو 
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As Uncle Bob said:

In the context of the Single
Responsibility Principle (SRP)
we define a responsibility as
“a reason for change”. If
you can think of more than
one motive for changing a
class, then that class has
more than one responsibility.
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هر دلیلی برای تغییر ؟

bug-fix qualifies as a reason to change

Refactorings are reasons to change
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responsibility
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Responsibility Example

 Persistence

 Validation

 Notification

 Error handling

 Logging

 Class selection/instantiation

 Formatting

 Parsing

 Mapping

 Sending mail

 Printing 
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Demo
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2.Open / Close

باید افزاری یک موجودیت نرم 

باشد بازتوسعه برای 
باشدبستهبرای تغییر ولی 
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As Uncle Bob said:

This principle is the

foundation for building

code that is maintainable

and reusable.
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Demo
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را نقض نمیکنند OCPراه حل هایی که

 وراثتاز استفاده(inheritance)

 الحاقیمتدهای(Extension Method)
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3. Liskov Substitution

 if S is a subtype of T, then objects of type T may 
be replaced with objects of type S (i.e. an 
object of type T may be substituted with any 
object of a subtype S)

Derived type must be completely substitutable 
for their base types.

LSP is a particular definition of a subtyping 
relation. Called(strong) behavioral subtyping.

Extension of Open/Close principle.
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3. Liskov Substitution

 No Exception can be thrown by subtype

 Client should be not know while specific subtype they are calling.

 New derived class just extend without replacing the functionality of main 

class.
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Demo
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4.Interface Segregation

 Interfaceکاربران نباید مجبور به استفاده از 

.هایی شوند که از آن ها استفاده نمی کنند
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Demo
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5.Dependency Inversion

ماژول های سطح باال نباید به ماژولهای سطح پایین
وابسته باشند، 

. دو باید به انتزاعات وابسته باشندهر 

نباید وابسته به جزئیات باشند، انتزاعات 
.جزئیات باید وابسته به انتزاعات باشندبلکه 

75



76



77



Demo
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د چیزی برنمی آییخرید وقتی از عهده  هزینه 
اتخاذ می کنید؟راه کاری چه 

80



وام یا ورشکستگی
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بدهی فنی چیست

لف بدهی فنی به اون دسته از مواردی میگیم که در مراحل مخت
ه یک پروژه یا چرخه عمر یک محصول نرم افزاری باید انجام بش

!اما خب انجام نمیشه و پشت گوش انداخته میشه
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کیفیت نرم افزار ارتباط داردبا بدهی فنی

خارجیکیفیت 

کیفیت داخلی
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بدهی فنی شما از کجا سرچشمه 
می گیرد؟
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86انواع بدهی فنی



“

”

ع تمام مدتی که دارین کد می زنین، در  واق
عد در حال یادگیری هستین و حتی ممکنه ب

از یک سال کار مداوم روی یک پروژه، 
تازه به رویکرد و طراحی مناسب اون 

.پروژه دست پیدا کنین
مارتین فاولر
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آیا بدهی فنی بدرد می خورد ؟
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آیا باید بدهی فنی را پرداخت کرد؟

 استحالت اول پرداخت بدهی

 بدهیتبدیل

 بپردازیمبا آن کنار بیاییم و بهره ی آن را
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؟بدهی فنی را پرداخت کنیمچگونه 

 Buffer Task

 Technical Release

 Technical Backlog
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Bad Smells
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Bad Smells

 a surface indication that usually

corresponds to a deeper problem 

in the system ‘martin fowler’

 Firstly a smell is by definition 

something that's quick to spot.

 The second is that smells 

don't always indicate a 

problem.(long function 

sometimes are fine)

 it's easy for inexperienced 
people to spot them.
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Type of Code Smells

 Bloater

 Object-Oriented Abusers

 Change Preventers

 Dispensable

 Couplers
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Bloaters

 Class and Method have 

increased to such huge 

proportions

 hard to work with

 Usually these smells do not crop 

up right away
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Bloaters 

 Long Method

 Large Class

 Primitive Obsession

 Long Parameter List

 Data Clumps
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Long Method

 contains too many lines of code.

 any method longer than ten lines 

should make you start asking 

questions.
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Long Method(Reason)

 harder to create a new method than to add to an existing one.

 something is always being added to a method but nothing is ever taken 

out.
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Long Method(Treatment)

 Use Extract-Method

 Replace temp with query

 Introduce parameter Object

 Replace method with method 

object

 Decompose conditional
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Extract-Method100



Replace temp with query101



Introduce Parameter Object102



Replace Method with Method Object103



Decompose Conditional104



Large Class

 Classes usually start small

 get bloated as the program 

grows

 long methods as well
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Large Class(Treatment)

 Extract Class

 Extract Subclass

 Extract Interface
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Extract Class107



Extract Subclass108



Extract Interface109



Primitive Obsession

 Use of primitives instead of small 

objects for simple tasks (such as 

currency, ranges, special strings 

for phone numbers, etc.)

 Use of string constants as field 

names for use in data arrays.
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Primitive Obsession(Reasons)

 “Just a field for storing some 

data!”

 The class contains a large array of 

diverse data and string constants
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Primitive Obsession(Treatment)

 Replace Data Value with Object

 Introduce Parameter Object
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Long Parameter List

 More than three or four 

parameters for a method.

 happen after several types of 

algorithms are merged in a single 

method

 Do not get rid of parameters if 

doing so would cause unwanted 

dependency between classes.
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Long Parameter List

 Preserve Whole Object

 Introduce Parameter Object
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Data Clumps

 delete one of the data values 

and see whether the other values 

still make sense.

 Sometimes different parts of the 

code contain identical groups of 

variables
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Data Clumps

 Extract Class

 Introduce Parameter Object

 Preserve Whole Object
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