 Namespaceﭼﯿﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از Namespace
در ﻻراول
دوﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آﻣﺎده ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻻراول( در (namespaceﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎی ﻧﺎم
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﯿﺪ .را  ، namespacingﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻻراول  5ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﮐﻼ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽ ﺧﻮره ) ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎن ﮐﻤﯽ  namespaceاول ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮد ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎن زﯾﺎد آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﻦ ( ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎ  ،ﺗﻮاﺑﻊ و ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ) ﻓﻀﺎی ﻧﺎم ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻃﺒﻘﻪ Namespaceﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ای اﻋﻢ از اﺳﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اﺳﻢ ﺗﺎﺑﻊ ،اﺳﻢ ﮐﻼس و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﺗﻮی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی .
)اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه( اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮوژه  Namespaceاﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ از  ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دم  Namespaceاز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ داره و اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ورﮐﯽ ﻏﯿﺮ از ﻻراول ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻻراول ﯾﺎ
ﺑﺮای )adminﻣﺪﯾﺮ) ﺑﺮای ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻼس  CMSﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ روی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ دارد ﺑﺮای  CMSﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮﻣﺪﯾﺮ
ﺣﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  ( ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ دارﯾﻢadminﻧﻈﺎرت روی اﻋﻤﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﺪﯾﺮ)
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ
و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮔﻤﺮاﻫﯽ namespace
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺧﺎص در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺘﻦ دو ﮐﻼس ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻼس
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دو ﮐﻼس  . namespaceﯾﮏ ( در ﻣﺤﺪوده ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖadminﻣﺪﯾﺮ)
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻣﺘﻔﺎوت  namespaceﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در )adminﻣﺪﯾﺮ)
ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﻮدن ﻧﺎم ﮐﻼس ﻫﺎ و  ،ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ  namespaceﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ رو داﺧﻞ ﯾﮏ
ﻣﺘﺪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  namespace :ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ،ﮐﻼس ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﺒﺮای
1
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎده ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  Kernelو ﮐﻼس ﻫﺎی  Applicationدر ﻻراول ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ  namespace ،اﺳﺘﻔﺎده از
از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
1

در ﻻراول Namespace
 .ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد را ﭘﯿﺪا  autoload.psr-4ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  composer.jsonاﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾﻞ

1
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ  App .ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ، namespaceﺑﺮای  PSR-4را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  autoloaderﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ  Composerﻣﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوژه در آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  autoload.classmap .آراﯾﻪ

ﻻراول در  Namespaceﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ  ،ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ را در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  Artisan .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  LaraWork .ﻧﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوژه

1

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  namespace .ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ  composer.jsonﺣﺎل ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ

1

