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مهدی کیانی متولد اصفهان می باشد.او بیش از یک دهه است که 

در حوزه کامپیوتر و به صورت تخصصی در زمینه برنامه نویسی 

 یهای آموزشپلت فرم دات نت فعالیت می کند. در این مدت دوره 

متعددی را در آموزشگاه های خصوصی،دولتی و نیمه دولتی 

برگزار کرده است. از یادگیری در همه امور لذت می برد و علاوه 

ر لینک ددر زمینه های هنری نیز فعالیت می کند. برنامه نویسیبر 

 زیر می توانید بیوگرافی او را مشاهده نمائید.

http://mkiani.ir/pages/biography 
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 درباره کتاب

 صفحه مطلب را شامل می شود.  011این کتاب دارای چهار فصل  بوده که در مجموع بیش از

 و مدل های آن صحبت خواهد شد. Entity Frameworkدر فصل اول مقدمه ای کوتاه در رابطه با تاریخچه 

استفاده می کند را ایجاد و در آن چهار عمل  Entity Frameworkدر فصل دوم اولین برنامه ای که از تکنولوژی 

 پیاده سازی خواهند شد. 0CRUDاصلی کار با داده ها یعنی 

نظیر نگاشت ستون ها در رابطه با پایگاه های داده ای،  Entity Frameworkدر فصل سوم به مفاهیم عمیق تری از 

 خواص آن ها، ارتباط بین موجودیت ها و ... بحث خواهد شد.و 

به همراه آخرین امکانات آن نظیر  Entity Frameworkد در خصوص و نهایتا در فصل چهار م سایر موار

Database Migration (Entity Framework Migration   ).مورد بررسی قرار خواهند گرفت 

نوشته  Code-First Development With Entity Frmaeworkمطالب این کتاب برگرفته از کتاب 

Sergey Barskiy  می باشد. البته در نوشتن مطالب به ترجمه صرف پرداخته نشده است بلکه برداشت نویسنده از

این کتاب  ترکیب شده است و نگارش شخصیتجربیات  و کتب دیگر در این زمینه و نیز با منابع همراه ب مذکوراکت

 اساس شکل گرفته است.بر این 

افرادی که تجربیاتی در زمینه نوشتن مقاله یا مطالب علمی دارند نیک می دانند که چه کار بسیار دشواری است. با 

تمامی کمبود وقتی که داشتم سعی کردم تا حد امکان مطالب کتاب بدون ایراد در اختیار شما قرار گیرد. لذا صمیمانه 

ر رونیک ذیل با من در میان گذاشته تا دنقطه نظرات خود از طریق پست الکت به همراه  تقاضامندم ایرادات مطالب را

 نسخه های بعدی رفع گردند.

mkiani1111@gmail.com 

 

                                                           
1 Create(Insert)-Retrive(Read-Select)-Update-Delete 

mailto:mkiani3000@gmail.com
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 این کتاب برای چه کسانی می باشد/نمی باشد
ی شارپ یا نظیر سیکی از زبان های برنامه نویسی دات نت  تجربه کار بادارای که اگر شما از دسته برنامه نویسانی 

و می خواهید  می باشید Sql Serverبرای کار با پایگاه داده های نظیر  ADO.Netو دستورات ویژوال بیسیک 

 در برنامه های خود را فراگیرد این کتاب مناسب شما خواهد بود. برای درک Entity Frameworkاستفاده از 

و دستورات  ADO.Netمفاهیم این کتاب نیاز به دانش اولیه در زمینه برنامه نویسی سی شارپ و همچنین مفاهیم 

 ندارید بهتر است قبل یک از زمینه های مذکور اطلاعات هرمی باشد.لذا چنانچه شما هیچ اطلاعاتی در  T-Sqlابتدایی 

علاوه بر این همانطور که از نام کتاب مشخص است این کتاب  .پیش نیاز های لازم را فراگیریداز مطالعه این کتاب 

به شما ارائه می دهد. هدف از این کتاب صرفا ارائه یک نقشه راه در جهت حرکت  EFصرفا مقدمه ای در خصوص 

 لعه سایر منابع و مراجع اصلی این تکنولوژیابه سمت این تکنولوژی است. لذا خواننده گرامی می بایستی با مط

 مندی های خود را در این زمینه بهبود بخشند تا بتوانند از آن در پروژه های واقعی خود بهره گیرند.توان

 

 مقدمه 
یکی از تغییرات اساسی که از زمان ظهور دات نت تا به امروز در این تکنولوژی شاهد بودیم به روز رسانی های متعدد 

ماکروسافت به عنوان مالک تکنولوژی دات نت بوده است. از به در زمینه کار با داده ها در برنامه های تجاری توسط 

بر اساس آن به وجود آمد و  Linq to Sqlکه بعد ها  Linqگرفته تا کتابخانه   ADO.Netجود آمدن کتابخانه و

 .Entity Frameworkتوسط ORM 0سپس پیاده سازی مفهوم 

آن در دسترس برنامه نویسان قرار دارد  1.0.1این کتاب نسخه  نکه در زمان نوشت Entity Frameworkکتابخانه 

را می توان نگاشت بین اشیای درون برنامه و جداول رابطه  ORMمی باشد. به صورت بسیار خلاصه  ORMیک ابزار 

دارای سه مدل کلی  Entity Frameworkخانه دانست. کتاب Sql Serverای درون پایگاه داده هایی نظیر 

Database First  ،Model First  وCode First  می باشد که توضیحات تکمیلی این سه مدل را در ادامه کتاب

 از این کتابخانه می پردازد. Code Firstخواهید دید. این کتاب به آموزش مدل سوم یعنی 

 

 

                                                           
1 Object Relational Mapping  
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 Entity Frameworkفصل اول : مقدمه ای بر 
 

 

 مقدمه

، تاریخچه مختصری از زمان پیدایش آن تا زمان حال و نیز  Entity Frameworkفصل شما با مقدمات در این 

 علل لزوم استفاده یا عدم استفاده از آن را فرا خواهید گرفت.

 در این فصل شما با مفاهیم :

  چراEntity Framework 

  )انواع)مدل هایEntity Framework  

  معماریEF 

 آشنا خواهید شد. Code-Firstدر مدل  Entity Frameworkدر زمینه توسعه برنامه هایی با کتابخانه 

 

 

 Entity Frameworkچرا 

از به نگهداری داده ها نداشته باشد. اغلب برنامه های تجاری که امروز ه نوشته یاخیرا کمتر برنامه ای وجود دارد که ن

 RDBMSاده کرد. واژه فاز آن داده ها استمی شوند نیاز به مکانیزمی برای نگهداری داده بوده تا بتوان در مواقع لزوم 

که توسعه دهندگان  می باشد  ابزاری است  Relational Database Management Systemکه مخفف 

 SQLمهم عبارتند از  یها RDBMSداده ها مورد استفاده قرار می دهند. برخی از این  مدیریتبرای  نرم افزار از آن 
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Server  ،MySQL  ،Oracle ... ف با توجه به تخصص و تکنولوژی مورد استفاده خود از امه نویسان مختلکه برن و

 یکی از این ابزار ها بهره می برند.

( می باشد که توسط Structured Query Langue)مخفف  SQLها دستورات  RDBMSزبان کد نویسی 

 توسعه داده شده است. ANSIموسسه 

 SQLو دستورات  RDBMSبه عنوان  SQL Serverباشید یقینا تا بحال از دسته برنامه نویسان دات نت  ءاگر شما جز

برای مدیریت داده های خود بهره برده اید. همانطور که می دانید چهار عمل ایجاد،دسترسی)خواندن(، ویرایش و 

خفف م Cمی گویند. حرف  CRUD طلاحاحذف از اعمال اصلی کار با هر پایگاه داده ای است. به این چهارعمل اص

Create  حرف ،R  مخففRetrieve  یاRead  حرف ،U  مخففUpdate  و حرفD  مخففDelete. 

RDBMS ی سطر و ستون می دهداری اطلاعات هستند. هر جدول دارای تعداداری مجموعه ای از جداول برای نگ ها

 میباشند.باشد. ستون های یک جدول معرف ساختار جدول و سطر های آن معرف داده ها ی جدول 

تعریف  LastNameو  Id  ،FirstNameدارای سه فیلد   Personیک جدول به نام   0-0 به عنوان مثال در شکل 

 شده است :

 

 1  - 1 شکل

 

 نشان داده شده اند.داده های جدول  1 بخش شماره، شمای جدول  و  0بخش شماره  0-0شکل در 

 

فوق(  Personکار کرده باشید، برای خواندن اطلاعات از  یک جدول )مثلا جدول  ADO.Netاگرقبلا  با دستورات 

 ( به صورت خلاصه باید روال زیر را طی می کردید:Sql Serverاز یک پایگاه داده)مثلا 

 (DbConnectionایجاد یک ارتباط با پایگاه داده)  -0
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 )مثلا به صورت زیر( Sql( همراه با دستور DbCommandایجاد یک شی دستوری) -1

SELECT * FROM Persons 

 ( Execute Readerاجرای دستور و واکشی اطلاعات) -1

 DataReaderقرار گیری اطلاعات واکشی شده در یک شی دات نتی نظیر  -1

 باشد( DataReaderشی نام  drمثلا به صورت زیر)با فرض اینکه   DataReaderخواندن اطلاعات از شی  -2

If(dr.Reade()){ 

String FirstName =dr[“LastName”].ToString(); 

String LastName =dr[“FirstName”].ToString(); 

} 

 

همانطور که مشاهده می کنید از نام ستون های جدول برای دریافت اطلاعات استفاده شده است. اگر در دستورات 

استفاده کنید چه اتفاق می افتد؟ ظاهرا هیچ اتفاقی!برنامه بدون  First_Nameاز  FirstNameفوق به اشتباه به جای 

چرا؟ چون نام ستونی از اطلاعات که شما به  خطا کمپایل می شود اما در زمان اجرای برنامه با خطا مواجه خواهید شد!

 تعریف نشده است. Person( در جدول  First_Nameن هستید)دنبال آ

ییری در ساختار پایگاه داده اعمال شود شما نیازمند تغییرات زیادی در سورس برنامه خواهید بود تا همچنین اگر تغ

 بتوانید تغییرات اعمال شده در پایگاه داده را به سورس برنامه منتقل کنید.

خفف م ORMنمودند. واژه  ORMلاتی از این دست شرکت های مختلف اقدام به ایجاد ابزاری به نام کبرای حل مش

Object Relational Mapping  می باشد. در یک تعریف خلاصهORM  ها ابزارهایی برای ساده تر شدن

مدیریت کار  با پایگاه داده ها می باشند. کلمه مدیریت  در اینجا می تواند معانی زیادی داشته باشد. از ایجاد پایگاه 

 تا مدیریت تغییرات و .... CRUDداده گرفته تا عملیات 

ها شما نگران روش خواندن  ORMها یک واسط بین برنامه نویس و پایگاه داده هستند. با استفاده از  ORMاقع درو

ها بدانید نحوه استفاده از این ابزار  ORMد. تنها چیزی که شما می بایستی در یو ... نمی باش SQLاطلاعات، دستورات 

 هاست. 
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ها ساختار پایگاه داده شما و جداول شما را به صورت کلاس های دات نت برای شما مهیا  ORMدر دنیای دات نت 

استفاده از  ،مجموعه ها شناخت و استفاده از کلاس های مربوط به می کنند. شما کافیست با نحوه استفاده از کلاس ها،

 آشنایی داشته باشید. SQLبه جای استفاده از دستورات  LINQدستورات 

صرفا برای کار با پایگاه داده های م به ایجاد  و معرفی آن نمود که افت اقداکه شرکت ماکروس ORMابزار اولین 

Sql Server  وSql Server Compact  به کار می رفتLinq to Sql      نام داشت که همراه با دات نت فریم

 به برنامه نویسان معرفی شد. 1.2ورک 

 Entity Frameworkرا با نام  ORMداشت ماکروسافت نسخه بعدی  ORMیت هایی که  این ودبه علت محد

بود و چون دارای یک معماری   Linq to Sql بسیار کامل تر از  Entity Frameworkمعرفی کرد.  1118در سال 

این قابلیت  Entity Frameworkابزار  Linq to Sqlشد. برخلاف   Linq to Sqlقوی بود به سرعت جایگزین 

ها مختلف امکان برقراری و مدیریت  Providerکار کند بلکه با ایجاد  SQL Serverکه نه تنها با پایگاه داده  را دارد

 ارتباط با پایگاه داده های مختلف را نیز خواهد داشت.

 استفاده خواهیم کرد. Entity Frameworkبه صورت اختصار به جای  EFنکته: از این پس از کلمه 

 

 

 Entity Framework )مدل های(انواع

بود. در این حالت برای پایگاه داده ای که از قبل وجود  Database Firstمدل  شد معرفی EFاولین نوعی که از 

،  Logicalساخته می شد که دارای سه بخش    ( edmx ی با پسوند)فایل Entity Data Modelداشت یک فایل 

Storage  وMapping  بود. بخشLogical نکه گاها آ ( را بخش مفهومیConceptual)    نیز می نامیدند

اطلاعات مربوط به نحوه ذخیره  Storageمربوط به سمت کد نویسی)کد های زبان سی شارپ یا وی بی(، بخش 

نگاشت بین دو بخش قبلی را بر عهده داشت. هر زمانی که  Mappingسازی داده ها در پایگاه داده و نهایتا بخش 

مدل داده ای نیز مجددا ایجاد شود تا تغییرات درون پایگاه داده را در اده رخ می داد می بایستی تغییری در پایگاه د

 خود منعکس نماید.
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پشتیبانی شد. در این حالت شما می  Model Firstاز حالت دیگری به نام  Entity Frameworkدر ورژن بعدی 

دل داده ای خود را طراحی کنید و سپس بر اساس مدل م Toolboxتوانستید ابتدا با توجه به ابزار های موجود در 

 خود و اسکریپتی که مدل داده ای ایجاد می کرد  اقدام به ایجاد پایگاه داده نمائید.

به صورت مستقیم  ORMتوسط ابزار  Entity Frameworkدر هر دو روش قبلی چون کلاس های مربوط به کار با 

ایجاد می شد نگهداری کد را کمی سخت می کرد و برنامه نویسان کنترل کاملی بر روی کد های تولید شده توسط 

 این ابزار نداشتند.

می باشد. در  Code Firstاز این حالت استفاده می شود حالت  EFکه امروزه در برنامه های مبتنی بر  EFحالت سوم 

نیست. در این حالت شما با استفاده از کلاس های معمول دات نت و استفاده از کلاس  edmxل این حالت خبری از فای

می توانید مدل داده ای خود را طراحی کرده و با استفاده ازآن ها به راحتی عملیات مختلف را بر روی پایگاه  EFهای 

 داده انجام دهید.

 ستفاده خواهیم کرد.ا Code Firstموزش نیز ما از حالت سوم یعنی در این آ

 

 EFمعماری 

ن ها ست صرفا یک واسط بین نیز یکی از آ EFها که  ORMطور که اشاره کردم وری کنم همانآدر ابتدا باید یاد

شما به عنوان برنامه نویس و پایگاه داده به عنوان محل ذخیره سازی داده ها می باشد که عملیات مابین این دو طرف 

 SQLن که به جزئیات دستورات ث می شود تا برنامه نویس بیش از آه تر می کند و باعرا بسیار راحت تر و ساد

انجام می دهد  EFبیندیشد به مدل داده ای خود و معماری برنامه خود بیندیشد. شما این را باید بدانید که هر کاری که 

انجام خواهد شد. اما مراحلی که به صورت خلاصه در بالا بیان شد برای ایجاد  ADO.Netنهایتا توسط کلاس های 

Connection  ایجاد ،Command  و... از دید شما مخفی شده و این فعالیت ها توسطEF .انجام می پذیرد 

را می توانید به  DbContextدانست. کلاس  Code Firstدر حالت  EFرا می توان قلب  DbContextکلاس 

نیز می تواند  DbContextوان پایگاه داده در نظر بگیرید. پایگاه داده مجموعه از جداول را مشخص می کند. عن

 ن نسبت می دهید معرف جداول شما باشد.ع کلاسی که به آو نو  DbSetتوسط کلاس ژنریکی به نام 
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ی جدول در کلاس هایی ( معرفی می شود. ستون ها 0POCOهر جدول در زبان سی شارپ با یک کلاس معمولی )

تعریف می کنید توسط خواص تعریف شده در آن کلاس مشخص می شوند. هر سطر از جدول نیز در  EFکه برای 

EF  ن یک نمونه جدید از کلاس و ذخیره آ می باشد. بنابر این ایجادآن جدول بیانگر یک نمونه از کلاس متناظر با

و یک رکورد جدید به در پایگاه داده انجام داده  Insertتور مانند این است که شما یک دس DbContextتوسط 

 جدول مورد نظر اضافه کرده باشید.

نگران نباشید در بخش های بعدی همراه با مثال مفاهیم بالا را بهتر درک خواهید کرد.  در اینجا کافی است تا مفاهیم 

 زیر را به صورت کلی بدانید:

در یک نگاه سطح بالا همان معرف پایگاه داده شما می باشد)یک کلاس می بایستی از  DbContextکلاس   -0

DbContext )مشتق شود 

یک کلاس معمول در دات  TRowTypeنگهدارنده یک جدول می باشد.  <DbSet<TRowTypeکلاس   -1

 نت می باشد که متناظر با یک جدول در پایگاه داده است.

 ن های جدول می باشند.خواص هر کلاس همانند ستو -1

 هر نمونه از کلاس مانند یک سطر داده در جدول مربوطه در پایگاه داده می باشد. -1

تعریف می کنید می توانید به داده ها دسترسی  DbContextبر روی اشیایی که در  LINQتوسط دستورات  -2

 داشته و آن ها را تغییر دهید.)این تغییرات درون حافظه انجام می شود(

ات را در پایگاه داده منعکس کنید)متد می توانید تغییر DbContextبا استفاده از متد های موجود در  -1

SaveChanges) 

تبدیل کرده و با  SQLشما را به دستورات  LINQبرای شما انجام می دهد این است که دستورات  EFکاری که  -7

 ده منعکس می کند.آن ها را در پایگاه دا ADO.Netاستفاده از کلاس های 

                                                           
1 Plain Old CLR Object  
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کار کند.  SQLایجاد کرد که با پایگاه داده ای غیر از  EFهای شخصی یک  Providerمی توان با نوشتن  -8

معادل با دستورات زبان برنامه نویسی شما را ایجاد کند و نیز بتواند داده های  SQLمذکور بتواند  Providerکافیست 

 )کلاس( شما در زبان برنامه نویسی تبدیل کند.خوانده شده از پایگاه داده را به اشیاء

 Entity Frameworkنسخه های مختلف 

( Net Framework 1.2 sp0.) 1.2همراه با دات نت  Entity Framworkسخه همانطور که گفته شد اولین ن

به صورت خلاصه نسخه   0-0آن در دسترس می باشد. جدول  1ارائه شد و تا امروز نسخه کلی  1.2با عنوان نسخه 

 را همراه تغییرات آن نشان می دهد: EFهای مختلف 

 تغییرات نسخه ردیف

 اولین نسخه توزیع شده 1.2 1

 SP0 1118و ویژوال استودیو  sp0 1.2همراه با دانت فریم ورک 

 Database-First Designپشتیبانی از مدل 

… 

 1101استودیو و ویژوال  1.1همزمان با دات نت فریم ورک  1.1 2

 Model-First Designپشتیبانی از مدل 

Lazy Loading 
T1 Code Generation 

… 

 1101و ویژوال استودیو  1.1دات نت فریم ورک  1.0 3

 Code-First Designپشتیبانی از مدل 

DbContext 
Data Annotations 

Fluent API 
… 

4 1.1 Code-First Migration 
Automatic Migration 

… 
 (Enumپشتیبانی از انواع شمارشی ) 2.1 5

 انواع پیچیده

... 
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 (Async Queryپشتیبانی از کوئری های غیر همزمان ) 1.1 6

 بهبود در مدیریت ارتباطات

 (Code-Based Configurationپشتیبانی از پیکربندی ها بر اساس کد نویسی )

... 
 1  -1 جدول

صرفا نسخه هایی را نشان می دهد که تغییرات در آن ها به نسبت نسخه قبل چشمگیر بوده است. در بین   0-0جدول 

نسخه های فوق، زیر نسخه های دیگری نیز منتشر شدند که عموما یا مربوط به رفع باگ های نسخه های ماقبل خود 

 بوده یا تغییرات آن به نسبت نسخه های فوق بسیار چشمگیر نبوده است.

 استفاده شده است. 1.0.1نکته : در این کتاب از آخرین نسخه توزیع شده آن تا این لحظه یعنی نسخه 

 

 

 خلاصه

واینکه در پس  EFو مدل های آن آشنا شدید. معماری  Entity-Frameworkشما با کلیات ابتدایی در این فصل 

د نوشت.پس اهیلین برنامه با این کتابخانه را خوزمینه این تکنولوژی چه اتفاقی رخ می دهد بیان شد. در فصل دوم او

 ا به فصل دوم بروید!منتظر نمانید و سریع
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 ایجاد اولین پروژهفصل دوم : 

 

 

 مقدمه

را ایجاد خواهیم کرد  EFاولین برنامه  فصل در این بیان شد.  Entity Frameworkدر فصل اول کلیات معماری 

 اول آشنایی بیشتری پیدا کنید و با پیاده سازی آن به صورت عملی آشنا شوید. در این فصل تا با مفاهیم گفته شده در 

برای ذخیره  Sql Serverبرای برنامه استفاده خواهیم کرد. همچنین از  Console Applicationفصل از یک قالب 

صب های مورد نیاز را بر روی سیستم خود نزاربنابر این قبل از ادامه مطالب لازم است تا اب پایگاه داده بهره خواهیم برد.

 نمائید.

ویژوال  1102در زمان نوشتن این کتاب نسخه .استفاده می کنم Sql Server 1101 و  1101ویژوال استودیو من از 

 استودیو هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است.

 

 ساخت پروژه

زبان سی  New Projectرا کلیک کنید. در پنجره  Projectگزینه  Newویژوال استودیو را باز کنید. از منوی 

را انتخاب نمائید. نام و مسیر ذخیره سازی پروژه را تعیین و روی دکمه  Console Applicationالب شارپ و ق

Ok .کلیک کنید 
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 1  -2 شکل

 

 Windows Forms ،WPF  ،Web Formقابل استفاده برای همه مدل های برنامه نویسی دات نت نظیر  EFنکته: 

استفاده  Console Applicationمن از مدل  EFمی باشد. به دلیل سادگی و تمرکز بیشتر بر روی ساختار  MVCو 

 کرده ام.

 

 Library Packageپس منوی و س Tools)از منوی  Package Manager Consoleبا استفاده از پنجره 

Manager )    کتابخانهEF :را با استفاده از دستور زیر نصب کنید 

Install-Package EntityFramework -Version 3.1.6 

چنانچه در زمانی که شما از این  ماده بهره برداری شده است.آ EFاز کتابخانه  1.0.1در زمان نوشتن این مطلب نسخه 

  https://www.nuget.org/packages/EntityFrameworkدستور استفاده می کنید با خطا مواجه شدید به ادرس  

https://www.nuget.org/packages/EntityFramework
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 بروید و طبق مستندات آن عمل کنید.

 

 

به پروژه شما  EFتایپ کنید پس از مدتی کتابخانه  Package Managerه اگر دستور گفته شده را در پنجر

 اضافه خواهد شد.

 

 2  -2 شکل

 نیاز دارید تا اینترنت متصل باشید. 0ها از طریق پکیج منیجر نیوگت Packageنکته برای نصب 

                                                           
ید از اخرین همواره می توان ابزار توسط این انه های مورد نیاز برنامه نویسان پلت فرم ها ماکروسافتی نظیر دات نت. نیوگت ابزاری است برای مدیریت کتابخ1 

ر به توصیه می کنم با این ابزار آشنا و از آن استفاده نمائید. برای توضیحات بیشت نسخه های کتابخا نه ها مطلع و تغییرات آن ها را به صورت آنلاین بررسی نمائید.

 مراجعه نمائید. /https://www.nuget.orgآدرس  

https://www.nuget.org/
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 3  -2 شکل

 

به صورت  ارجاعات مورد نیاز به پروژه   Entity Frameworkصب کتابخانه نپس از  مشاهده می کنیدهمانطور که 

 اضافه شده است.خودکار 

 

 

 Personایجاد کلاس 

نام  Add New Itemرا انتخاب نمائید. در پنجره  Classگزینه  Addبر روی پروژه کلیک راست کنید و از گزینه 

 (1-1)شکل را کلیک کنید. Addقرار دهید و دکمه  Personکلاس را 
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 4  -2 شکل

 

 را به صورت زیر تغیر دهید: Personدستورات کلاس 

  public class Person 
    { 
        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 ن را طبق زیر تغییر دهید:ایجاد کنید و کد های آ PersonContextحال کلاس دیگری به نام 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
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using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace mkianiir.EF.FirstApp 
{ 
    public class PersonContext : DbContext 
    { 

public PersonContext():base("mkianiir.EF") 
 { 

 
        } 
        public DbSet<Person> Persons 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
} 

 

. کلاس شده استمشتق  DbContextاز کلاس   PersonContextهمانطور که مشاهده می کنید کلاس 

DbContext  در فضای نامSystem.Data.Entity  قرار دارد. بنابر این لازم است تا این فضای نام را به مجموعه

 اضافه کنید. PersonContextفضای نام ها کلاس 

 Constructorرا به  mkianiir.EFمقدار   PersonContextکلاس  Constructorدر   baseتوسط دستور 

در  mkianiir.EFشته اتصالی به نام از ر EFارسال شده است. این بدان معناست که  DbContextکلاس پدر یعنی 

 استفاده  خواهد کرد. پایگاه دادهبرای اتصال به  App.configفایل 

   Personsرا مانند یک جدول به نام    Personsها می باشد.  Personمعرف مجموعه ای از    Personsخاصیت 

 بود.  یک سطر از این جدول خواهد Personدر پایگاه داده در نظر بگیرید. هر 

 

 را باز کرده و رشته اتصال را به صورتی که در زیر مشاهده می کنید در ان تعریف کنید. App.configفایل 

<connectionStrings> 
    <clear/> 
    <add name="mkianiir.EF"  
         connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=Mkianiir_EF_FirstApp;Integrated 
Security=true" 
         providerName="System.Data.SqlClient" 
         /> 
  </connectionStrings> 
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 PersonContextایجاد پایگاه داده توسط کلاس  

 بنویسید. Mainرا باز کنید و دستورات زیررا در متد  Programکلاس 

   using (var context =new PersonContext()) 
            { 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
            } 

در  Databaseایجاد شده است. خاصیت  PersonContextهمانطور که مشاهده می کنید یک نمونه از کلاس 

ی باشد. یکی از ن مدارای متد هایی برای هندل کردن آ اشاره به پایگاه داده خواهد داشت و  DbContextکلاس 

ه ای تعریف شدیاست. این متد چنانچه پایگاه داده ایجاد نشده باشد بر اساس اش CreateIfNotExistsاین متد ها 

 درون آن اقدام به ایجاد پایگاه داده خواهد کرد.

داده باشید  باز شده و بشته خواهد شد. اگر همه موارد را به درستی انجام Consoleحال برنامه را اجرا کنید. صفحه 

 ایجاد خواهد شد. Sql Server Management Studioدر   Mkianiir_EF_FirstAppای به نام  پایگاه داده

 

 5  -2 شکل
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پوشه  تشکیل شده است. درون Mkianiir_EF_FirstAppهمانور که مشاهده می کنید پایگاه داده ای به نام 

Tables  در این پایگاه داده جدولی به نامPeople  ایجاد شده است. همانظور که مشخص است برای هر خاصیت

 (LastNameو  Id  ،FirstName)ستون های یک ستون هم نام آن ایحاد شده است. Personدر کلاس 

 maxیا به صورت می توانید به صورت متغیر)با تعیین حداکثر طول(  nvarcharهمانطور که می دانید نوع داده 

را به عنوان  Idو یا ستون  nvarchar(max)را  LastNameو FirstNameنوع ستون های  EFباشد. اینکه چرا 

به عنوان نام  Peopleکلید اصلی شناخته در بخش های بعدی توضیح داده خواهند شد. همچنین اگر دقت کنید نام 

را به حالت  Personنام  EFدر نظر گرفته شده است! این بدان معنی است که خود  Personجدول برای کلاس 

د می باش برا برای آن در نظر گرفته است. این موضوع علاوه بر اینکه می تواند جال Peopleجمع تبدیل کرده و نام 

یت در کلاس )نام خاص Personsتواند مورد انتظار شما نیز نباشد.ممکن است شما مایل باشید که نام 

PersonContext .به عنوان نام جدول در نظر گرفته شود ) 

هماطور که اشاره شد نیازی به نگرانی در این خصوص نمی باشد. در بخش های بعدی این موارد بیشتر توضیح داده 

فاق نچه که اتتمامی امکانات را در اختیار شما قرار خواهد داد تا بتوانید مدیریت کاملی بر آ EFمی شوند. همچنین 

 می افتد داشته باشید.

 

 

 درج رکورد در جدول

 ن اضافه کنید:ا باز کنید و دستورات زیر را به آر Program.csفایل  

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context =new PersonContext()) 
            { 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
 
                Person p1 = new Person 
                { 
                    FirstName = "Mehdi", 
                    LastName = "Kiani" 
                }; 
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                context.Persons.Add(p1); 
                context.SaveChanges(); 
            } 
            
 
        } 

 

مراجعه کنید مشاهده  SSMSباز و بسته خواهد شد. حال اگر به  Consoleحال برنامه را مجددا اجرا نمائید.پنجره 

 اضافه شده است. Peopleخواهدی کرد که یک رکورد به جدول 

 

 6  -2 شکل

 

 LastNameو  FirstNameایجاد کردید و مقادیر  p0به نام  Personچه اتفاقی افتاد؟ شما یک نمونه از کلاس 

ها را نگهداری  Personکه مجموعه ای از  Personsبه خاصیت  contextرا مقدار دهی کردید. سپس توسط شی 

مربوط به  SaveChangesرا به آن اضافه کرده ایم. سپس با استفاده از متد  p0می کند دسترسی پیدا کرده و 

DbContext !تغییرات را در پایگاه داده منتقل کرده ایم 

،  SqlConnectionنظیر  ADO.Netهمانطور که مشاهده می کنید بدون اینکه شما مستقیما از کلاس های 

SqlCommand ید یک رکورد در جدولی درون پایگاه داده درج کنید. این و ... استفاده کنید به راحتی توانست

 قابل انجام شده است. EFموارد همگی به مدد 
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 مقدار دهی نشده است؟ Idچرا خاصیت 

 p0در شی  Personمربوط به کلاس  Idاگر به دستورات فوق مجددا دقت کنید متوجه خواهید شد که خاصیت 

برای آن در نظر گرفته شده است.علت  0فوق مشخص است که مقدار  مقدار دهی نشده است. حال اینکه در شکل

 چیست؟

تعرف شده است و بنابر  Identityبه صورت  Peopleدر جدول  Idپاسخ به این سوال در این نگته است که ستون 

 این مسئولیت ایجاد مقادیر این رکورد بر عهده پایگاه داده خواهد بود.

 

 7  -2 شکل

و بدون دخالت ما انجام شده است. البته این امکان وجود دارد که شما تمامی این  EFتمامی تنظمیات فوق توسط 

 بگیرید که در ادامه مباحث تا حد ممکن و نیاز این تنظیمات بیان خواهد شد. هتنظیمات را شخصا بر عهد
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 دسترسی به اطلاعات

اضافه کردیم. در این بخش به نحوه بازیابی اطلاعات جدول خواهیم  Peopleدر بخش قبلی یک رکورد به جدول 

 پرداخت.

 را به صورت زیر تغییر دهید: Mainرا باز کرده و دستورات متد  Programکلاس 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
 
                var persosns = context.Persons; 
                foreach (var item in persosns) 
                { 
                    Console.WriteLine("FirstName : " + item.FirstName); 
                    Console.WriteLine("LastName : " + item.LastName); 
                } 
 
                 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

ها را در  Personمجموعه ای از  PersonContextاز کلاس  Personsهمانطور که بیشتر گفته شد خاصیت 

خواهد بود.بنابر این با یک دستور تکرار نظیر  Peopleمعادل یک رکورد از جدول  Personر خود دارد. هر اختیا

foreach  می توانیم به تک تک رکورد های درون جدولPeople .دسترسی پیدا کنیم 

 را مشاهده کنید: خروجیبرنامه را اجرا و 
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 اطلاعاتویرایش 

برای ویرایش اطلاعات ابتدا می بایستی رکوردی را که می خواهیم ویرایش کنیم را واکشی کرده سپس تغییرات مورد 

 نظر را اعمال کنیم و در نهایت تغییرات را ذخیره کرده تا در پایگاه داده اعمال شود.

 را به صورت زیر تغییر دهید: Programکلاس  Mainدستورات متد 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
                if (context.Persons.Any()) 
                { 
                    var person = context.Persons.Where(w => 
w.FirstName.Contains("mehdi")).First(); 
                    DateTime updateDate = DateTime.Now; 
                    person.FirstName = "mehdi_was updated at " 
+updateDate.ToShortDateString(); 
                    person.LastName = "kiani_was updated at " + 
updateDate.ToShortDateString(); 
                    context.SaveChanges(); 
                    Console.WriteLine("person updates successfully, press any key to 
exit"); 
                } 
 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

چ دارای هی Personsیا مجموعه بررسی کردیم که آ LINQاز دستورات  Anyبا استفاده از متد الحاقی  ifدر دستور 

 FirstNameنگاه اولین رکورد از بین رکورد هایی که ستون رکوردی هست یا خیر. چنانچه جواب مثبت است آ

 قرار خواهد گرفت. personمی باشد  در متغیری به نام  mehdiآن ها دارای عبارت 

 را به عبارت دلخوا تغییر داده و نهایتا تغییرات را ذخیره کرده ایم: LastNameو  FirstNameسپس مقادیر 

 خروجی حاصل از دستورات فوق به صورت زیر خواهد بود:
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 9  -2 شکل

 

 تغییر کرده است: LastNameو  FirstNameرا باز کنیم خواهیم دید که مقادیر  Peopleحال اگر جدول 
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که  Whereبرای فیلتر کردن اطلاعات استفاده شده است.درون متد  LINQدر هنگام واکشی اطلاعات از دستورات 

اولین  Firstدا برای فیلتر کردن رکورد ها استفاده شده است. همچنین متد تد الحاقی می باشد از عبارات لامبیک م

 رکورد درون مجموعه اطلاعات یافت شده را بر می گردند.

 

 حذف اطلاعات

حذف اطلاعات نیز به سادگی سایر دستورات درج و ویرایش است. برای این منظور کافی است رکورد مورد نظر را 

 سپس آن را از مجموعه رکورد ها حذف و نهایتا تغییرات را ذخیره کرد. از مجموعه رکورد ها یافته و

 را به صورت زیر تغییر دهید: Mainدستورات متد 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
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            { 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
                if (context.Persons.Any()) 
                { 
                    var person = context.Persons.Where(w => 
w.FirstName.Contains("mehdi")).First(); 
                    context.Persons.Remove(person); 
                    context.SaveChanges(); 
                    Console.WriteLine("person was removed!, press any key to exit"); 
                } 
 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

آن را از  Removeرکورد را واکشی کرده ایم. سپس توسط متد در دستورات فوق  همانند دستورات ویرایش یک 

 مجموعه رکورد ها حذف و در نهایت تغییرات را ذخیره کرده ایم.

 نتیجه اجرای دستورات فوق در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 11  -2 شکل

 

 حذف شده است. Peopleرجوع کنید مشاهده می کنید که رکورد مورد نظر از جدول  SSMSحال اگر به 
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 تغییر در شمای پایگاه داده

اگر تا بع حال یک پروژه واقعی نوشته باشید می دانید که در طول حیات پروژه خود بارها و بارها نیاز است تا تغییراتی 

اعمال کنید. این تغییرات ممکن است مربوط به بخش کد نویسی پروژه یا مربوط به تغییرات پایگاه داده  یا  را در آن

سایر تغییرات دیگر باشد. یکی از این تغییرات معمولا در پایگاه داده ها رخ می دهند. فیلد های جدیدی به یک جدول 

.جدولی یا پروسیجری به پایگاه داده اضافه یا حذف اضافه می شوند.فیلد هایی از یک جدول ممکن است حذف شوند

 شوند و ....

در هر تغییری که در پایگاه داده شما رخ می دهد شما می بایستی کد های پروژه خود را به نحوی تغییر دهید تا با 

 ساختار جدید پایگاه داده همخوانی داشته باشد.

یک کنیم. برای  این منظور به پروژه اضافه   Contentم به عنوا مثال فرض کنید بخواهید موجودیت دیگری به نا

 :خواهیم کردبه شکل زیر به پروژه اضافه  Contentکلاس به نام 

   public class Content 
    { 
        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Title 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Body 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Author 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

می باشد. بنابر این انتظار داریم در جدول  Authorو  Id  ،Title  ،Bodyدارای چهار خاصیت  Contentکلاس 

 ل شود.یک از این خواص یک ستون متناظر تشکی پایگاه داده تشکیل می شود برای هرمتناظر با کلاس مذکور که در 

 را باز کرده و کدهای آن را مطابق زیر تغییر دهید: PersonContextحال کلاس 
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    public class PersonContext : DbContext 
    { 
        public PersonContext() 
            : base("mkianiir.EF") 
        { 
 
        } 
       
        public DbSet<Person> Persons 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public DbSet<Content> Contents 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

 

 را به صورت زیر تغییر داده و برنامه را اجرا کنید: Programاز کلاس  Mainحال دستورات متد 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
 
                Content c1 = new Content 
                { 
                     Title="Sample title", 
                     Body="Some body", 
                     Author="Mehdi,Kiani" 
                 
                }; 
                context.Contents.Add(c1); 
                context.SaveChanges(); 
                Console.WriteLine("New content was created!"); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

 کنید با خطای زیر مواجه خواهید شد:اگر برنامه را اجرا 
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 13  -2 شکل

 

ثنای ت کنید متوجه خواهید شد که مفهوم استقاگر به متنی که با کادر قرمز رنگ در شکل فوق نشان داده شده است د

 ایجاد شده بدین صورت است:

نسبت به زمانی که پایگاه داده ایجاد شده است تغییر کرده است.برای  PersonContextمدل مربوط به کانتکست "

 "استفاده نمائید. Migrationبروز رسانی پایگاه داده از مفهوم 

چه اتفاقی افتاده است؟ زمانی که برای اولین بار مدل داده ای را ساختیم و سپس پایگاه داده از روی آن مدل ساخته 

در پایگاه داده ایجاد  Peopleآن جدولی به نام  ان تعریف شده بود که معادل بدر آ Personشد تنها موجودیت 

را به پروژه اضافه کردیم. این اتفاق باعث شده است تا  Contentحال در این بخش موجودیت دیگری به نام   شد.

نیم داده ای دسترسی پیدا ک . در واقع درون کد می خواهیم بهبه وجود بیایدبین مدل داده ای و پایگاه داده نا همخوانی 

 که در پایگاه داده تعریف نشده است.

ن خواهیم پرداخت که در بخش های بعدی به آ Migrationدر این حالت می بایستی با استفاده از مفهومی به نام 

 پایگاه داده را بروز رسانی کنیم.

 اضافه کنید: Mainن زمان و برای رفع مشکل دستور زیر را به ابتدای متد فعلا تا آ

Database.SetInitializer(new DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
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بدون مشکل اجرا  Contentحال اگر مجددا برنامه را اجرا کنید برنامه بدون خطا اجرا و دستورات مربوط به درج 

 خواهند شد.

 

 14  -2 شکل

 

یک جدول به نام  Peopleحال اگر سری به پایگاه داده بزنید مشکاهده خواهید کرد که علاوه بر جدول  

Contents .نیز به پایگاه داده اضافه شده است و یک رکورد نیز در ان درج شده است 

 

 15  -2 شکل
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 16  -2 شکل

 

اه بدین معنی است که چنانچه مدل داده ای تغییر کرد، پایگکردیم  دستوری که برای حل مشکل فوق استفادهنکته: 

به واژه حذف دقت کنید. زمانی که یک پایگاه داده حذف می شود چه اتفاقی  داده فعلی حذف و مجددا ایجاد شود. 

از  رفت و این یقینا راهکاری نیست که شما بتوانید می افتد؟ بله. تمامی اطلاعات قبلی درون جداول آن از بین خواهند

بوده که در  Migration بهره گیری از  نآآن در یک پروژه واقعی استفاده نمائید.همانطور که گفته شد راهکار 

 بخش های بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 

 خلاصه

به انجام  Entity Framework Code-Firstدر این فصل شما توانستید اولین پروژه خود را با  )!(تبریک می گویم

موختید که برای شبیه ایجاد کنید. همچنین آ DbContextموختید که چگونه یک شی در این فصل شما آبرسانید. 

ر برنامه های تعریف شده دسازی دنیای پیرامون خود اشیایی را توسط کلاس هایی ایجاد کنید و سپس توسط کلاس 

توانستید پایگاه داده را ایجاد کرده و نهایتا عملیات معمول پایگاه داده یعنی درج رکورد، دستیابی به رکورد ها، 

در فصل بعدی با جزئیات بیشتری در رابطه با ساختار  ویرایش و حذف رکورد ها از پایگاه داده را به انجام برسانید.

 ستون های جداول و به طور کلی شمای پایگاه داده مطالبی را خواهید آموخت. پایگاه داده، جداول و
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 طراحی ساختار پایگاه دادهسوم :  فصل

به طور خلاصه توضیح داده شد.   CRUDو با پیاده سازی اعمال  EFیک برنامه ساده بر اساس معماری  فصل قبلدر 

در مورد طراحی مدل ها و انعکاس آن ها در پایگاه داده برای طراحی ساختار  EFدر این بخش به امکانات بیشتری از 

 پایگاه داده خواهیم پرداخت.

 

 Sql Serverو  Net.نگاشت انواع داده ای بین 

چه  Net.ن آشنا شوید این است که بدانید معادل هر نو داده ای در ی که در این بخش نیاز است تا با آاولین مورد

در زیر جدول برخی  به چه شکلی انجام خواهد گرفت. EFخواهد شد و این نگاشت توسط  Sql Serverنوعی در 

 نشان داده شده اند. Sql Serverاز پرکاربردترین انواع داده ای دات نت و معادل های آن در 

 

SQL Server Database type .NET Framework type 

Bigint  Int46  

binary, varbinary  Byte[]  

Bit  Boolean  

date, datetime, datetime2, 

smalldatetime  
DateTime  

Datetimeoffset  DateTimeOffset  

decimal, money, smallmoney, numeric  Decimal  

float  Double  

int  Int23  

nchar, nvarchar,, char, varchar  String  

real  Single  

rowversion, timestamp  Byte[]  

smallint  Int64  
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time  TimeSpan  

tinyint  Byte  

uniqueidentifier  Guid 

 1  - 3 جدول

را برای  نگاشتعملیات  EFاگر چه به خاطر سپاری جدول فوق بسیار ساده است اما این کار لزومی ندارد. چرا که 

شما انجام خواهد داد. همانطور که گفته شد لیست فوق شامل عمومی ترین انواعی است که معمولا در هر برنامه دات 

 درس های آن به آ نگاشتین انواع و لیست کامل ا مشاهدهنتی مورد استفاده قرار می گیرد. جهت 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc18%701719v=vs.19%001.aspx 

 رجوع کنید.

 

 

 EFدر  Sql Serverو  Net.پیکر بندی و نگاشت بین انواع داده های 

 LastNameو Id  ،FirstNameتعریف کردیم  که دارای سه خاصیت   Personدر بخش قبلی یک کلاس به نام 

 تعریف شدند. Stringاز نوع  LastNameو  FirstNameو خاصیت های  intاز نوع  Idبود. خاصیت 

 Varcharانواع داده مختلفی وجود دارد. انواع  Sql Serverهمانطور که می دانید برای ذخیره مقادیر رشته ای در 

 ،Nvarchar  ،Char  وNchar .از این دسته هستند 

می باشد. این انواع برای کاراکتر های رشته ای بکار می روند که  Unicodeانواع فوق معرف در  Nنکته: حرف 

های زبان انگلیسی هستند. مانند حروف الفای زبان فارسی یا ژاپنی و ..... این انواع برای هر کاراکتر  کاراکترخارج از 

 دو بایت فضا اشغال خواهند کرد.

 

 char(21) مثال نوع دادهفوق می توانند دارای طول های متغیر یا ثابت باشند. به عنوان  و نیز همانطور که می دانید انواع

 nvarchar(21)کاراکتر باشند. یا نوع داده  21ه داده های آن ستون می بایستی کبرای یک ستون به این معناست 

 راکتر یونیکدی باشند.کا 21حداکثر شامل  دن ستون می تواننداده های آبرای یک ستون به این معناست که 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc716729%28v=vs.110%29.aspx
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بتواند این خصوصیات جداول و ستون های یک پایگاه داده را مشخص کند.  EFبنابر این نیاز به مکانیزمی است که 

 این کار به سه روش انجام می پذیرد: EFدر 

 System.ComponentModel.DataAnnotationsاستفاده از صفت های موجود در فضای نام  -0

 فایل پیکربندیاستفاده از  -1

 نیز معروف است. EF Fluent APIکه به  DbModelBuilderاستفاده از کتابخانه  -1

 

 استفاده از صفت ها برای پیکر بندی ساختار جداول و ستون ها

صفت هایی قرار دارند که به چند منظور  System.ComponentModel.DataAnnotationsدر فضای نام 

از همین صفات برای معرفی ساختار پایگاه داده تحت  EFا مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله اعتبار سنجی داده ه

 کنترل خود بهره می گیرد.

 را به صورت زیر تغییر دهید: Personپروژه ای که در بخش قبلی ایجاد کردید را باز کنید و کلاس 

   public class Person 
    { 
        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
       [MaxLength(23)] 
        public String FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
       [MaxLength(23)] 
        public String LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

تعریف شده  LastNameو  FirstNameبرای خواص  MaxLengthهمانطور که مشاهده می کنید از صفت 

تعریف شده است به قدر کافی گویای  DataAnnotionsاست. خوشبختانه نام کلاس هایی که برای این منظور در 
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شده است بیانگر این است که ستون های  عملکرد خود هستند. به عنوان مثال صفتی که در این مثال استفاده

FirstName  وLastName  کاراکتر باشند. 11حداکثر می توانند شامل 

 تغییرات را ذخیره و برنامه را محددا اجرا نمائید.

 

 1  -3 شکل

 

به نوع  nvarchar(max)از نوع  LastNameو  FirstNameهمانطور که مشاهده می کنید ستون های 

nvarchar(11) .تغییر پیدا کرده اند 

 را به صورت زیر تغییر دهید: Mainدستورات متد حال 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                Database.SetInitializer(new 
DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
                
                    Person p1 = new Person 
                           { 
                               FirstName = "Mehdi_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", 
                               LastName = "Kiani" 
                           }; 
 
                    context.Persons.Add(p1); 
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                    context.SaveChanges(); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

 

 11مورد استفاده قرار گرفته است بیش از  FirstNameهمانطور که مشاهده می کنید طول مقدار داده ای که برای 

 کاراکتر است. حال برنامه را اجرا کنید.

 

 2  -3 شکل

 

 

مواجه شده است. این استثنا  DbEntityValidationExceptionهمانطور که مشاهده می کنید برنامه با استثنای 

 تعریف شده است. System.Data.Entity.Validationدر فضای نام 

مشتق می شود.کلاس  ValidationAttributeاز کلاس  MaxLengthAttributeکلاس 

ValidationAttribute  دارای خاصیتی به نامErrorMessage  می باشد.خاصیتErrorMessage  برای

 اعتبار سنجی به کار می رود.نگهداری خطای 

 را به صورت زیر تغییر دهید: Personکلاس 

   public class Person 
    { 
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        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
       [MaxLength(23,ErrorMessage="First name cannot be longer than 23")] 
        public String FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
       [MaxLength(23, ErrorMessage = "Last name cannot be longer than 23")] 
        public String LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

به  ErrorMessageرخ دهد مقدار  LastNameو  FirstNameخطای اعتبار سنجی در خصوص  حال چنانچه

دارای خاصیتی به نام  DbEntityValidationExceptionعنوان متن خطا درنظر گرفته می شود. استثنای 

EntityValidationErrors  می باشد که در شکل فوق نیز به آن اشاره شده است. خاصیت

EntityValidationErrors   مجموعه ای از کلاسDbEntityValidationResult  می باشد. هرگاه  در هر

برای ان موجودیت   DbEntityValidationResultموجودیتی خطای اعتبار سنجی رخ دهد یک نمونه از کلاس 

 DbEntityValidationResultاضافه می شود. کلاس  EntityValidationErrorsایجاد شده، و  به مجموعه 

مجموعه ای از کلاس  ValidationErrorsمی باشد. کلاس  ValidationErrorsدارای خاصیتی به نام 

DbValidationError    است. برای هر خطای اعتبار سنجی درون یک موجودیت  یک نمونه از کلاس

DbValidationError   ایجاد و در مجموعهValidationErrors .کلاس  قرار خواهد گرفت

DbValitionError  دارای خاصیتی به نامErrorMessage  می باشد. مقدارErrorMessage  درون صفت

MaxLength  درون مقدارErrorMessage  کلاسDbValidationError   .قرار خواهد گرفت 

ورت زیر به ص  trye-catcheبرای مدیرت استثنای فوق و نمایش خطای رخ داده دستورات فوق را دورن بلاک   

 قرار دهید:

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                Database.SetInitializer(new 
DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
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                context.Database.CreateIfNotExists(); 
 
                try 
                { 
                    Person p1 = new Person 
                                 { 
                                     FirstName = "Mehdi_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", 

LastName = "Kiani_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" 
                                 }; 
 
                    context.Persons.Add(p1); 
                    context.SaveChanges(); 
                } 
                catch (DbEntityValidationException ex) 
                { 
 
                    String errors = "Some error occured :"; 
                    errors += Environment.NewLine; 
                    foreach (var eve in ex.EntityValidationErrors) 
                    { 
                        foreach (var ve in eve.ValidationErrors) 
                        { 
                            errors += ve.ErrorMessage; 
                            errors += Environment.NewLine; 
                        } 
                    } 
                    Console.WriteLine(errors); 
                } 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 حال برنامه را اجرا کنید و خروجی حاصل از اجرا را مشاهده کنید.

 

 3  -3 شکل

 

 سنجی در خروجی نمایش داده شده است. اعتبارهمانطور که در شکل مشاهده می کنید دو خطای 
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 Fluent APIاستفاده از 

برای  System.ComponentModel.DataAnnotationsاگر چه استفاده از صفات موجود در فضای نام 

ن بسیار مفید خواهد بود اما دارای محدودیت هایی است که امکان آای درون یاعمال قواعد ساختاری پایگاه داده و اش

 Fluent APIکه به  DbModelBuilderاز کتابخانه  EFن حالت ایجاد تمامی قواعد را به شما نخواهد داد. در ای

 نیز معروف است بهره می گیرد.

دوباره نویسی  PersonContextرا در کلاس   OnModelCreatingبرای استفاده از این کتابخانه می بایستی متد 

کنیم. همانطور که از نام این متد مشخص است قبل از اینکه مدل ایجاد شود و پایگاه داده ساخته شود این متد فراخوانی 

 می گردد.

 را باز کنید و دستورات زیر را به آن اضافه کنید: PersonContextفایل 

protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            base.OnModelCreating(modelBuilder); 
            modelBuilder.Entity<Person>().Property(p => p.FirstName).IsRequired(); 
        } 

 

داشته باشد.بنابر  Nullنمی تواند مقدار  Personاز کلاس  FirstNameدستورات فوق بیانگر این است که خاصیت 

تعریف  not nullبه صورت  Personاز جدول  FirstNameاین زمانی که پایگاه داده ایجاد می شود ستون 

 خواهد شد. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.
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 4  -3 شکل

 

می باشند اما در یک پروژه واقعی که تعداد استفاده از روش فوق اگرچه بسیار راحت و دستورات آن قابل فهم 

( ها زیاد و هر موجودیت نیز دارای خواص مربوط به خود  می باشد می تواند مدیریت کدهای Entityموجودیت )

 نوشته شده را سخت کند.

EF   ا قبلی است ببرای این مواقع نیز راه حل خوبی به شما ارائه خواهد داد. البته این راه حل به  نوعی همان راه حل

 ندی های هر موجودیت را به شکل جداگانه در اختیار شما قرار می دهد.ین تفاوت که امکان مجزا کرن پیکربا

 

که در دستورات فوق استفاده شده است یک نمونه از کلاس  ModelBuilerاز کلاس  Entityمتد 

EntityTypeConfiguration ک و با نوع بر می گرداند. و چون این متد به صورت ژنریPerson  به کار رفته

 می باشد. <EntityTypeConfiguration<Personاست نوع بازگشتی این متد 
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 5  -3 شکل

EF  به شما اجازه می دهد که با ارث بری از کلاسEntityTypeConfiguration  ،برای هر موجودیت دلخواهی

در یک کلاس جداگانه قرار داده و سپس این کلاس های پیکربندی را به مجموعه پیکربندی اجزای آن موجودیت را 

 اضافه کنید. Fluentپیکربندی های کتابخانه 

 به پروژه اضافه کنید و دستورات آن را مطابق زیر تغییر دهید: PersonConfigکلاسی به نام 

  public class PersonConfig : EntityTypeConfiguration<Person> 
    { 
        public PersonConfig() 
        { 
            Property(p => p.FirstName).HasMaxLength(23).IsRequired(); 
        } 
    } 

 

مشتق شده  Personهمراه با نوع موجودیت  EntityTypeConfigurationاز کلاس  PersonConfigکلاس 

ن چیزی که در دستورات قبلی با عبارات لامبدا شبیه به آ Propertyاین کلاس از متد  Cunstructorاست. در 

 مشاهده کردید استفاده کرده است.

اضافه  EFرا به مجموعه پیکربندی های  PersonConfigاز  کلاس  OnModelCreatingحال می توانید متد 

 ورت زیر تغییر دهید:را به ص PersonContextنمائید. برای این منظور کد های کلاس 

        protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            base.OnModelCreating(modelBuilder); 
            modelBuilder.Configurations.Add(new PersonConfig()); 
        } 

وانید پیکربندی های هر موجودیت را به صورت جداگانه ایجاد کنید. به این ترتیب هم از با استفاده از این روش می ت

 بهره برده اید و هم کدهای نوشته شده قابل مدیریت می باشند. Fluentکتابخانه 
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 ارتباط بین موجودیت ها یبرقرار

همانطور که می دانید ارتباط بین موجودیت ها در پایگاه داده های امروزی جزء لاینفک طراحی ها می باشد. حرف 

R  در عبارتRDBMS  نیز معرف همین ارتباط می باشد. در طراحی پایگاه داده ها به طور کلی سه نوع ارتباط بین

 دو موجودیت می تواند وجود داشته باشد:

   ارتباط یک به یک -0

 ارتباط یک به چند -1

 ارتباط چند به چند -1

 

در ارتباطات یک به یک، یک رکورد  از یک موجودیت با صفر یا یک رکورد  از یک موجودیت دیگر در ارتباط 

 PersonDetailsن هر رکورد از  که در آ PersonDetailsو  Personخواهد بود. ارتباط بین موجودیت 

را نگهداری می کند نمونه ای از این ارتباط می تواند باشد. در این حالت  Personز به یک رکورد ا مربوط جزئیات 

جدول وابسته می باشد. تا زمانی که رکوردی در جدول  PersonDetailsجدول اصلی و جدول  Personجدول 

Person  موجود نباشد امکان درج رکوردی در جدولPersonDetails .نخواهد بود 

د، یک رکورد از یک موجودیت با صفر، یک یا چند رکورد از موجودیت دیگر در ارتباط در ارتباط یک به چن

    Personموجودیت   می تواند از این دسته باشد. یعنی یک رکورد از Bookو  Personخواهد بود. ارتباط بین 

ن هم این است که آارتباط داشته باشد. معنای مفهومی  Bookبا چند رکورد از موجودیت  یا ند با صفر ، یکامی تو

 هر شخص می تواند دارای صفر، یک یا چند کتاب باشد.

در ارتباط چند به چند، یک یا چند رکورد از موجودیت اول با صفر یک یا چند رکورد از موجودیت دوم و بلعکس 

باشد. هر استاد می تواند صفر،یک و یا چند درس را ارتباط خواهند داشت. ارتباط استاد و درس می تواند از این نوع 

 Bookو Personهمچنین ارتباط بین  تدریس کند و هر درس نیز می تواند توسط صفر،یک یا چند استاد ارائه شود.

نیز می تواند چند به چند باشد. بدین معنی که هر شخص می تواند نویسنده چند کتاب باشد و هر کتاب می تواند 

( نیز یکی دیگر از نمونه های ارتباط Roles( و نقش ها) Usersجدول کاربران) از یک نویسنده باشد.دارای بیش 
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چند به چند می باشد که در بسیاری از برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.هر کاربر می تواند دارای صفر،یک یا 

باطات کاربر باشد. پس مشاهده می کنید که ارتچند نقش باشد و همچنین هر نقش می تواند متعلق به صفر،یک یا چند 

 بین موجودیت ها  می تواند از یک برنامه به برنامه دیگر متفاوت باشد.

 

از سه نوع ارتباط فوق، ارتباط سوم هنگام طراحی و در فرایند نرمال سازی به ارتباط هایی از نوع دوم تبدیل خواهد 

عموما به ندرت در طراحی ها استفاده می گردد. اما ارتباط  ات یک به یکاول یعنی ارتباط شد. همچنین ارتباط از نوع 

 Sql Serverاست که امروزه در پایگاه داده های رایج نظیر  ارتباطینوع دوم یعنی ارتباط یک به چند بیشترین نوع 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

EF  این ارتباطات را ایجاد کنند.با ایجاد خواص در کلاس هایی که معرف جداول هستند می تواند 

 

 ارتباط یک به یک

پایگاه داده های امورزی موسوم نیست. چراکه غالبا ترکیب  د این نوع ارتباط خیلی در طراحی همانطور که گفته ش

نیر این قابلیت را برای  EF.  می توانند به یک جدول تبدیل شونددو جدولی که دارای ارتباط یک به یک هستند 

ایجاد این نوع ارتباطات برای شما مهیا می سازد. ارتباط یک یه بک بیتشر در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم جزئیاتی 

معمولا زمانی که بخواهیم اطلاعاتی که دارای حجم زیادی را برای یک رکورد در یک جدول مجزا در نظر بگیریم.

ا نگهداری کنیم. عموما در این حالت ستون های مربوط به این نوع داده ها را در یک هستند مثلا عکس کاربران ر

 جدول دیگر نگهداری خواهیم کرد.

 ایجاد کنید و دستورات آن را طبق زیر تغییر دهید: PersonInfoبرای مثال یک کلاس به نام 

   public class PersonInfo 
    { 
        
        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String FatherName 
        { 
            get; 
            set; 
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        } 
         
        public String IdentityNo 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public Int23 Age 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        Public virtual Person Person 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

اضافه  PersonInfoعلاوه بر خواص دیگر به کلاس  Personهمانطور که می بینید یک خاصیت از نوع کلاس 

 .شده است

 اضافه کنید: Personهمچنین خاصیت زیر را به کلاس 

public virtual PersonInfo Info 
       { 
           get; 
           set; 
       } 

 

همانطور که می دانید در یک ارتباط یک به یک بین دو موجودیت، یکی از آن ها موجودیت اصلی و دیگری 

ان لی وجود نداشته باشد امکزمانی که رکوردی درون موجودیت اصموجودیت وابسته می باشد. این یعنی اینکه تا 

 PersonInfoموجودیت اصلی و  Personایجاد رکورد برای موجودیت وابسته نیست. در این مثال موجودیت 

 EFمشخص کنیم تا  EFموجودیت وابسته می باشد. این تعاریف اصلی و وابستگی را نیز می بایستی در پیکربندی 

 بتواند آن را برای پایگاه داده اعمال کند.

 را بازکنید و دستورات آن را طبق زیر تغییر دهید: PersonConfigبرای این منظور کلاس 

    public class PersonConfig : EntityTypeConfiguration<Person> 
    { 
        public PersonConfig() 
        { 
            Property(p => p.FirstName).HasMaxLength(23).IsRequired(); 
            HasOptional(o => o.Info).WithRequired(r => r.Person); 
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        } 
    } 

 

به خطی که با رنگ زرد مشخص شده است دقت کنید. توسط متد  PersonConfigلاس پیکربندی در ک

HasOptional  مشخص کرده ایم که مقدار فیلدInfo  از کلاسPerson  می تواند اختیاری باشد. اما فیلدPerson 

 م شده است.انجا WithRequiredمی بایستی الزامی باشد. این دستور توسط متد  PersonInfoاز کلاس 

 را به صورت زیر تغییر دهید:  Programمربوط به کلاس  Mainبرای تست تغییرات جدید متد 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                Database.SetInitializer(new 
DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
 
                try 
                { 
                    Person p1 = new Person 
                                 { 
                                     FirstName = "p1_first_name", 
                                     LastName = "p1_last_name" 
                                 }; 
                    p1.Info = new PersonInfo 
                    { 
                         FatherName="p1_father_name", 
                          IdentityNo="131", 
                           Age=11 
                           
                    }; 
                    context.Persons.Add(p1); 
                    context.SaveChanges(); 
  Console.WriteLine("New person with extra info was added!"); 
                } 
                catch (DbEntityValidationException ex) 
                { 
 
                    String errors = "Some error occured :"; 
                    errors += Environment.NewLine; 
                    foreach (var eve in ex.EntityValidationErrors) 
                    { 
                         
                        foreach (var ve in eve.ValidationErrors) 
                        { 
                            
                            errors += ve.ErrorMessage; 
                            errors += Environment.NewLine; 
                        } 
                    } 
                    Console.WriteLine(errors); 
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                } 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

ایجاد  PersonInfoدر دستورات فوق در قسمت هایلات زرد رنگ همانطور که مشخص است یک نمونه از کلاس 

نچه که بیان کردم انجام داده باشید شده است. اگر دستورات را مطابق آ بت دادهنس p0شی  Infoشده و به خاصیت 

 خواهید شد.پس از اجرای برنامه با خروجی شبیه به شکل زیر مواجه 

 

 6  -3 شکل

 

 حال به پایگاه داده رفته و تغییرات را مشاهده کنید.
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 7  -3 شکل

 

 Personایجاد شده است.دقت داشته باشید که خواص  PersonInfoesهمانطور که مشاهده می کنید جدولی به نام 

ن ها نیست.خوب یف شدند در پایگاه داده اثری از آتعر Personو  PersonInfoبه ترتیب در کلاس های  Infoو 

از آن ها استفاده می کند تا بتواند شمای پایگاه داده را ایجاد کرده و در هنگام برنامه  EFن ها نیست. یازی هم به آن

 ط این خواص در اختیار شما قرار دهد.نویسی داده های واکشی شده و ارتباط بین موجودیت ها را توس

 را کلیک کنید: Relationshipsکلیک راست کنید و گزینه  PersonInfosبر روی جدول 
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 8  -3 شکل

 

 PersonInfosو  Peopleدقت کنید یک ارتباط بین جداول  Foreign Key Relationshipsاگر به پنجره 

 ایجاد شده است.
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 9  -3 شکل

 

در یک ارتباط یک به   PersonInfosاز جدول  Idبا فیلد  Peopleاز جدول  Idهانطور که مشاهده می کنید فیلد 

 یک قرار گرفته اند.

 این ارتباط در دیاگرامی که با این دو جدول ایجاد شده نیز نشان داده شده است:

 

 11  -3 شکل
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برای دو جدول مذکور ایجاد کنید ارتباطی شبیه به شکل زیر را به شما نشان  Entity Data Modelاگر یک فایل 

 خواهد داد.

 

 11  -3 شکل

می تواند با صفر یا یک رکورد از جدول  Peopleهمانطور که در شکل می بینید یک رکورد از جدول  

PersonInfoes  ارتباط داشته باشد. مقدار صفر به این معناست که جدولPersonInfos  موجودیتی وابسته می

می تواند دارای رکوردی باشد که متناظر با آن هیچ رکوردی در جدول  Peopleباشد. درواقع جدول 

PersonInfos مکان پذیر نمی باشد.نباشد اما عکس این مطلب ا 

با  PersonInfosدر پایگاه داده نیز این مهم به دقت بررسی می شود. سعی کنید که یک رکورد دستی در جدول 

Id  است وارد نمائید. بله  1که مقدار آنSql Server  مجوز این کار را به شما نمی دهد. چرا که هیچ رکوردی باId 

 درج نشده است. Peopleباشد در جدول  1که مقدار ان 
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 12  -3 شکل

 

وارد کنید. بله این کار هم به شما اجازه  PersonInfosدر جدول  Idبرای  0حال سعی کنید یک رکورد با مقدار 

یک ارتباط یک به یک می باشد و چون یک  PersonInfosو  Peopleداده نخواهد شد. چرا؟ چون ارتباط بین 

 Idدرج شده است بنابر این دیگر امکان درج رکورد با  PersonInfosجدول در  Idبرای  0روکورد با مقدار 

 تکراری وجود نخواهد داشت.
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 13  -3 شکل

 

 ارتباط یک به چند:

این نوع ارتباط پرکاربردترین نوع ارتباط در پایگاه داده های امروزی می باشد. در این نوع ارتباط یک رکورد از یک 

موجودیت می تواند با صفر، یک و یا چند رکورد از موجودیت دوم ارتباط داشته باشد. در این ارتباط موجودیت اول 

 موجودیت اصلی و دومی وابسته می باشد.

 به صورت زیر ایجاد کنید: Postیک کلاس به نام 

    public class Post 
    { 
 
        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
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        public String Title 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Body 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public Int23 AuthorId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        Public virtual Person Author 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
    } 

 

 AuthorIdدارای دو خاصیت دیگر به نام های  Idو  Bodyو Titleعلاوه بر خواص ویژه خود مانند  Postکلاس 

به  Authorه عنوان کلید خارجی عمل خواهد کرد. همچنین خاصیت ب AuthorIdمی باشد. خاصیت  Authorو 

 اشاره خواهد داشت. Personموجودیت 

 ضافه کنید:ان ت زیر را به آرا باز کنید و دستورا Personحال کلاس 

public virtual ICollection<Post> Posts 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

ز می باشد. این خاصیتی لیستی ا <ICollection<Postاز جنس  Postsدارای خاصیتی به نام  Personکلاس 

Post  های موجودیتPerson .را در بر می گیرد 

 اعمال کنیم. Personحال باید نحوه ارتباط را در کلاس پیکربندی 

 را باز کنید و دستورات آن را طبق زیر تغییر دهید: PersonConfigکلاس 

    public class PersonConfig : EntityTypeConfiguration<Person> 
    { 
        public PersonConfig() 
        { 
            Property(p => p.FirstName).HasMaxLength(23).IsRequired(); 
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            HasOptional(o => o.Info).WithRequired(r => r.Person); 
            HasMany(m => m.Posts).WithRequired(r => r.Author).HasForeignKey(f => 
f.AuthorId); 
        } 
    } 

 Personمشخص کرده ایم که موجودیت  HasManyدر دستورات فوق به خط زرد رنگ دفت کنید. توسط متد 

اعلام شده است که در  WithRequiredتد ها را داشته باشد. همچنین توسط م Postمی تواند مجموعه ای از 

می باشد تعریف شده باشد. این  Personکه نمونه ای از موجودیت  Authorالزاما می بایست  Postموجودیت 

در  Postمی تواند با صفر،یک و یا مجموعه ای از موجودیت  Personبدان معنی است که هر رکورد از موجودیت 

یک موجودیت وابسته است.  Postیک موجودیت اصلی و موجودیت  Personارتباط باشد.همچنین موجودیت 

 شد. این از قواعدای نباشد اما عکس این قضیه صحیح نمی با Postمی تواند دارای هیچ  Personچرا که موجودیت 

به عنوان کلید خارجی مشخص  AuthorIdرابطه یک به چند می باشد.  این اصلی بودن و وابستگی توسط خاصیت 

 ه است.شد

 ورت زیر تغییر دهید :را به ص Programکلاس  Mainدستورات متد 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                Database.SetInitializer(new 
DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
 
                try 
                { 
                    Person p1 = new Person 
                                 { 
                                     FirstName = "p1_first_name", 
                                     LastName = "p1_last_name" 
                                 }; 
                    p1.Info = new PersonInfo 
                    { 
                        FatherName = "p1_father_name", 
                        IdentityNo = "131", 
                        Age = 11 
 
                    }; 
                    p1.Posts.Add(new Post 
                    { 
                        Title = "post1_title", 
                        Body = "post1_body" 
                    }); 
                    context.Persons.Add(p1); 
                    context.SaveChanges(); 
                    Console.WriteLine("New person with extra info was added!"); 
                } 
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                catch (DbEntityValidationException ex) 
                { 
 
                    String errors = "Some error occured :"; 
                    errors += Environment.NewLine; 
                    foreach (var eve in ex.EntityValidationErrors) 
                    { 
 
                        foreach (var ve in eve.ValidationErrors) 
                        { 
 
                            errors += ve.ErrorMessage; 
                            errors += Environment.NewLine; 
                        } 
                    } 
                    Console.WriteLine(errors); 
                } 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

ایجاد کرده  Postکه با رنگ زرد مشخص شده اند دقت کنید. این دستورات یک نمونه از موجودیت  یبه دستورات

 اضافه کرده است. Personهای  Postو به مجموعه 

 کنید برنامه با استثنایی که در شکل زیر نشان داده شده است برخورد خواهد کرد:اگر برنامه را اجرا 
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 14  -3 شکل

 

 

رخ داده است. می دانید که این استثنا  NullReferenceهمانطور که از عکس فوق کاملا مشخص است استثنای 

است داشته باشیم. در اینجا نیز مقدار خاصیت  nullشی که  اعضای زمانی رخ خواهد داد که سعی در دسترسی به

Posts  برابر باnull  است که در شکل نیز نشان داده شده است. برای این منظور کافی است تا درCunstructor 
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را به صورت زیر تغییر  Personرا مقدار دهی اولیه کنیم. برای این منظور کلاس  Postsخاصیت  Personکلاس 

 دهید:

    public partial class Person 
    { 
        public Person() 
        { 
            Posts = new List<Post>(); 
        } 
        public int Id { get; set; } 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
     
        public virtual PersonInfo Info { get; set; } 
 
        public virtual ICollection<Post> Posts 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

بیه به شکل ی شحال مجددا برنامه را اجرا کنید. اگر دستورات را طبق آنچه که بیان شد انجام داده باشید باید با شکل

 زیر برخورد کنید:

 

 15  -3 شکل

 

به همراه موجودیت های وابسته به آن نظیر  Personهمانطور که می بینید برنامه اجرا شده و یک نمونه از کلاس 

PersonInfo  وPost :در پایگاه داده درج شده است. این موارد در شکل زیر نشان داده شده است 
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 16  -3 شکل

 

 حال ببینیم چه اتفاقی در ساختار پایگاه داده رخ داده است.

 در پایگاه داده ایجاد شده است: Postsقبل از هر چیز یک جدول دیگر به نام 

 

 17  -3 شکل
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ایجاد شده است. به  AuthorIdو  Id ،Title،Bodyبا چهار ستون  Postsهمانطور که مشاهده می کنید جدول 

 Peopleدقت کنید. همانظور که مشخص شده است این ستون به عنوان کلید خارجی که به جدول  AuthorIdستون 

 یر نشان داده شده است:اشاره خواهد کرد تعریف شده است که در شکل ز

 

 18  -3 شکل

 

دارای ارتباط می  Postsاز جدول  AuthorIdبا ستون  Peopleاز جدول  Idهمانطور که مشاهده می کنید ستون 

ایجاد کنید شکلی شبیه به زیر را مشاهده  Postsو  Peopleبرای دو جدول  Entity Data Modelباشند. اگر یک 

 خواهید کرد:
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 19  -3 شکل

 

 همانطور که مشاهده می کنید ارتباط یک به چند به خوبی در شکل فوق مشخص شده است.

 

 ارتباط چند به چند

ر این باشد ارتباط چند به چند است. د سومین نوع ارتباطی که بین دو موجودیت در پایگاه داده می تواند وجود داشته

نوع ارتباط صفر،یک یا چند رکورد از موجودیت اول با صفر،یک یا چند رکورد از موجودیت دوم می تواند در 

ارتباط باشد.به عنوان مثال ارتباط بین موجودیت استاد و درس را در نظر بگیرید. هر درس می تواند توسط چند استاد 

درس را ارائه دهد.یعنی صفر،یک یا چند رکورد از موجودیت درس می تواند  یناد می تواند چندارائه شود و هر است

د به علت افزونگی داده ای که در ارتباطات چند به چنبا صفر،یک یا چند رکورد از موجودیت استاد در ارتباط باشد. 

به چند تبدیل می شود. در این حالت نیاز  در طراحی پایگاه داده به دو ارتباط یک رخ خواهد داد این نوع ارتباطات 

 به جدول واسطی پیدا خواهیم کرد. 

 به صورت زیر ایجاد کنید: Masterو  Courseبرای درک این موضوع دو کلاس به نام های 

    public class Course 
    { 
        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Title 
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        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public virtual ICollection<Master> Masters 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

 

    public class Master 
    { 
        public Int23 Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Name 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public virtual ICollection<Course> Courses 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

 

به عنوان نام درس در نظر گرفته شده است. برای  Titleبه عنوان کلید اصلی و  Idدارای خاصیت  Courseکلاس 

 به عنوان نام استاد در نظر گرفته شده است.  Nameبه عنوان کلید اصلی و  Idنیز دارای خاصیت  Masterکلاس 

ه است. این بدان معنی است که تعریف شد Mastersو  Coursesدر هردو کلاس خاصیتی مجموعه ای به نام های 

 باشد و بلعکس. Masterمی تواند دارای چند نمونه از کلاس  Courseهر نمونه از کلاس 

 را باز کنید و دستورات زیر را بدان اضافه کنید: PersonContextحال کلاس 

public DbSet<Course> Courses 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public DbSet<Master> Masters 
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        { 
            get; 
            set; 
        } 

به  CourseConfigیک کلاس به نام  Masterو  Courseحال برای پیکر بندی ارتباط بین دو موجودیت 

 صورت زیر ایجاد کنید:

    public class CourseConfig : EntityTypeConfiguration<Course> 
    { 
 
        public CourseConfig() 
        { 
            HasMany(l => l.Masters).WithMany(r => r.Courses).Map(m => 
            { 
                m.MapLeftKey("CourseId"); 
                m.MapRightKey("MasterId"); 
            }); 
        } 
    } 

 

قرار است تا  Courseبا نوع  EntityTypeConfigurationبا ارث برای از کلاس  CourseConfigکلاس 

 WithManyو  HasManyرا پیکر بندی کند.عملکرد متدهای  Masterو  Courseارتباط بین موجودیت های 

می تواند با تعدای رکورد  Courseرد از بیانگر این است که هر رکو HasManyلا مشخص است. متد ماز نامشان کا

نیز می تواند با تعدای  Masterبیانگر این است که هر رکورد از WithManyدر ارتباط باشد. متد   Masterاز 

 در ارتباط باشد.   Courseرکورد از 

همانطور که گفته شد برای پیاده سازی یک ارتباط چند به چند نیاز به یک جدول واسط داریم. این جدول را که  

Junction Table  می نامند عموما دارای دو ستون بیشتر نمی باشد)البته این بدان معنی نیست که این جدول نمی

به  یاز است تا ستون های بیشتری در این جدول واسطتواند ستون های بیشتری داشته باشد بلکه در برخی از مواقع ن

اشاره می کند.  Masterو دیگری به جدول  Courseکار رود( که عبارتند از دو کلید خارجی که یکی به جدول 

به  MasterIdو کلید  Courseبه موجودیت  CourseIdتعریف همین ساختار می باشد. کلید  Mapعملکرد متد 

 خواهد کرد. اشاره Masterموجودیت 

 

 اضافه کنید: OnModelCreatingرا باز کنید و دستور زیر را به متد  PersonContextکلاس 

modelBuilder.Configurations.Add(new CourseConfig()); 
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 اضافه می کند. EFرا به مجموعه پیکربندی های  Masterو  Courseه بپیکربندی مربوط  تنظیماتاین دستور 

 را به صورت زیر تغییر دهید: Programاز کلاس  Mainحال متد 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                Database.SetInitializer(new 
DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
 
 
                try 
                { 
                     
                    Course c1 = new Course 
                    { 
                        Title = "course1" 
                    }; 
                    Course c3 = new Course 
                    { 
                        Title = "course3" 
                    }; 
                    Course c2 = new Course 
                    { 
                        Title = "course2" 
                    }; 
 
                    Master m1 = new Master 
                    { 
                        Name = "master1" 
                    }; 
                    Master m3 = new Master 
                    { 
                        Name = "master3" 
                    }; 
 
                    m1.Courses.Add(c1); 
                    m1.Courses.Add(c3); 
                    m3.Courses.Add(c1); 
                    m3.Courses.Add(c3); 
                    m3.Courses.Add(c2); 
                    context.Masters.Add(m1); 
                    context.Masters.Add(m3); 
                    context.SaveChanges(); 
                    Console.WriteLine("Some masters with some courses added to 
databse!"); 
                } 
                catch (DbEntityValidationException ex) 
                { 
 
                    String errors = "Some error occured :"; 
                    errors += Environment.NewLine; 
                    foreach (var eve in ex.EntityValidationErrors) 
                    { 
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                        foreach (var ve in eve.ValidationErrors) 
                        { 
 
                            errors += ve.ErrorMessage; 
                            errors += Environment.NewLine; 
                        } 
                    } 
                    Console.WriteLine(errors); 
                } 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

ایجاد شده  course1و  course0 ،course1با عناوین  Courseهمانطور که مشاهده می کنید سه نمونه از کلاس 

 course0ایجاد شده است. دروس  master1و  master0با نام های  Masterاست. همچنین دو نمونه از کلاس 

 نسبت داده شده اند. master1به  course1و  course0 ،course1و دروس  master0به  course1و 

حال برنامه را اجرا کنید. اگر طبق موارد فوق پیش رفته باشید می بایست برنامه بدون خطا اجرا شده و شکل زیر در 

 خروجی نشان داده شود:

 

 21  -3 شکل

 

 حال به پایگاه داده رفته و تغییرات پایگاه داده را مشاهده خواهیم کرد. 
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 21  -3 شکل

در پایگاه داده اضافه شده  CourseMastersو  Courses ،Mastersهمانطور که مشاهده می کنید سه جدول 

 Mastersبه عنوان نام درس و  جدول  Titleبه عنوان کلید اصلی و  Idدارای ستون های  Coursesاست. جدول 

 به عنوان نام استاد ایجاد شده اند. Nameبه عنوان کلید اصلی و  Idدارای ستون های 

می   MasterIdو  CourseIdدقت کنید خواهید دید که صرفا دارای دو ستون  CourseMastersاگر به جدول 

می باشد. همچنین  Coursesبه عنوان کلید اصلی همین جدول و نیز کلید خارجی به جدول  CourseIdتون باشد. س

 می باشد. Mastersدول و نیز کلید خارجی به جدول به عنوان کلید اصلی همین ج MastrIdستون 

را  CourseMastersهردو با هم کلید های اصلی جدول  MasterIdو  CourseIdدقت کنید که هر دو ستون 

آن  MasterIdن و هم آ CourseIdتشکیل می دهند. این بدان معناست که امکان درج رکورد هایی که هم 
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ن تکراری و یا فقط آ CourseIdتکراری باشند امکان پذیر نیست. اما می تواند چند رکورد داشت که تنها 

MasterId .آن ها تکراری باشد یا اینکه هیچ کدام تکراری نباشند 

را را نمایش دهیم به شکلی شبیه به  Masterو  Coursesدو جدول  Entity Data Modelبا استفاده از  اگر

 شکل زیر خواهیم رسید.

 

 22  -3 شکل

 همانطور که مشاهده می کنید این دو جدول در ارتباط چند به چند قرار دارند.

 این جداول نشان داده شده است:در شکل زیر داده های درج شده درون 
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 23  -3 شکل

و Coursesبه عنوان یک واسط بین دو جدول  CourseMastersهمانطور که مشاهده می کنید جدول 

Masters  با استادی  0عمل می کند. به عنوان مثال اولین رکورد از این جدول بیانگر این است که درسی به آی دی

 در ارتباط است. 0دی ای 

 

 خلاصه

 Entityپرداختیم. مشاهده کردید که کتابخانه  Entity Frameworkدر این فصل به مفاهیم عمیق تری در رابطه با 

Framework ار ن در اختییجاد پایگاه داده و موجودیت های آقابلیت های متعددی را برای کنترل کامل برروی ا

برای  Fluent APIندی های مختلفی را هم توسط صفات  و هم توسط کتابخانه پیکربشما قرار می دهد. توانستید 

موجودیت ها و اجزای آن ها انجام دهید. علاوه بر این در این فصل انواع ارتباطات بین جداول پایگاه داده و نحوه 

کتاب نیز می باشد شرح داده شدند. در فصل چهارم که فصل پایانی  Entity Frameworkپیاده سازی آن ها در 

 Database Migrationو امکانات جدید آن بویژه  Entity Frmaework Code-Firstسایر مفاهیم مرتبط با 

(Entity Framework Migration ).بحث خواهد شد 

 



 

73 
 

 مهدی کیانی          Microsoft Entity  Framework Code-First دمه ای بر مق

 

  Entity Framework Code-Firstفصل چهارم : سایر مفاهیم 
 

 

 مقدمه

مورد  Entity Framework Code-Firstط به سایر مفاهیم مرتب تاب نیز می باشددر این فصل که فصل پایانی ک

، پیاده سازی انواع داده ای پیچیده،  Eagerو  Lazyبررسی قرار خواهند گرفت. در این فصل بارگزاری به روش های 

برای اعمال  Database Migrationها و پروسیجر ها و نهایتا استفاده از  Vewiپیاده سازی انواع شمارشی،کار با 

 پایگاه داده بدون از بین رفتن داده های موجود مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.تغییرات و بروزرسانی 

 

 Eagerو  Lazyبارگزاری به روش 

 Personدر بخش قبلی انواع ارتباط بین موجودیت ها و نحوه پیاده سازی آن ها بیان شد. به عنوان مثال بین موجودیت 

 تعریف شد: Personارتباط یک به چند تعریف شد. در آن جا یک خاصیت به صورت زیر در کلاس  یک Postو 

public virtual ICollection<Post> Posts 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

را نشان می دهد. حال سوال این است که زمانی  Personهای ایجاد شده توسط  Postخاصیت فوق مجموعه ای از 

های مرتبط با  Postمی بایستی  EFدسترسی پیدا می کنیم آیا  PersonContextاز کلاس  Personsکه به شی 

 را نیز بارگزاری کند یا خیر؟ Personآن 

داشته باشید که مطرح می شود. توجه  EFدر  Eager Loadingیا  Lazy Loadingدر اینجاست که مبحثی به نام 

Lazy  وEager  صرفا ویژه ارتباط های یک به چند نیستند. در واقع در هرگونه ارتباطی که بین موجودیت ها وجود

 نیز وجود خواهد داشت. Eager Loadingو  Lazy Loadingداشته باشد بحث 

 استفاده کنیم؟ Eagerو چه زمانی از  Lazyچه زمانی از 



 

74 
 

 مهدی کیانی          Microsoft Entity  Framework Code-First دمه ای بر مق

استفاده  Eagerان از پایگاه داده خوانده شوند از مای مرتبط با یک رکورد به صورت همززمانی که بخواهیم رکورد ه

از پایگاه داده خوانده می شود بخواهیم  Personکنید زمانی که یک رکورد از  ضخواهیم کرد. به عنوان مثال فر

 Eagerنیز از پایگا داده واکشی شوند می بایستی از حالت  Postsن، یعنی رکورد های جدول آرکورد های مرتبط با 

Loading  استفاده کنیم. در غیر این صورت از حالتLazy Loading  استفاده خواهیم کرد. در حالتLazy 

Loading  مثلا رکوردی از موجو دیت(در زمان واکشی یک رکورد از پایگاه دادهPerson  رکورد های وابسته )

در  EFواکشی شده است( واکشی نخواهند شد.  Personکه مربوط به رکورد  Postsهای جدول آن)مثلا رکورد 

ل ن ها استفاده کند موکوآواکشی رکورد های وابسته را به زمانی که کاربر واقعا بخواهد از  Lazy Loadingحالت 

تواند این حالت پیش  استفاده می کند که شما می Lazy Loadingاز حالت  EFخواهد کرد. در حالت پیش فرض 

 از دستور زیر استفاده کنید:  Lazy Loadingفرض را تغییر دهید. برای غیر فعال کردن حالت 

context.Configuration.LazyLoadingEnabled = false; 

 .PersonContextدر مثال ما نمونه ای است از کلاس  contextشی  

 وشته شده است.ن contextپس از ایجاد  Mainدستور فوق در متد 

( استفاده کنید کاملا بستگی به داده ها و سناریوی برنامه شما دارد. اما اگر Eagerیا  Lazyاینکه از کدام روش )

استفاده نمائید. استفاده از حالت  Lazyن واحد نیاز دارید از آمطمئن نیستید که از داده های مرتبط با یک داده در 

Eager  درتو و زیاد باشند می توانند منجر به ایجاد کوئری هایی شوند که ممکن است تاثیر در زمانی که ارتباطات تو

همواره کارایی بهتری نسبت به  Lazy Loadingمنفی در کارایی برنامه داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که 

Eager Loading .خواهد داشت 

 

  Lazyنمونه ای از حالت بارگزاری 

 نوشته و آن را اجرا کنید: Programاز کلاس  Mainدستور زیر را در متد 

var masters = context.Masters; 
foreach (var master in masters.ToList()) 

{ 
                         

Console.WriteLine(master.Name); 
} 
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 دستور فوق لیست اساتید را از پایگاه داده خوانده و در کنسول نمایش می دهد:

 

 1  - 4 شکل

 

 را به صورت زیر تغییر دهید: Mainحال دستورات متد 

var masters = context.Masters; 
                    foreach (var master in masters.ToList()) 
                    { 
                        String result = "master is : " + master.Name+ 
Environment.NewLine; 
                        result += "master courses are : " + Environment.NewLine; 
                        foreach (var course in master.Courses) 
                        { 
                            result += course.Title + Environment.NewLine; 
                        } 
                        Console.WriteLine(result); 
                    } 

 

بیرونی  foreachبه صورت تو در تو قرار گرفته است. دستور  foreachهمانطور که مشاهده می کنید دو دستور 

اطلاعات مربوط  Masterداخلی برای هر رکورد  foreachرا واکشی کرده و دستور  Masterاطلاعات مربوط به 

 را واکشی می کند.  Courseبه 

 خروجی دستورات فوق به صورت زیر خواهد بود:
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 2  - 4 شکل

 

از  Coursesه خاصیت نیز پس از دسترسی ب Masterهای مربوط به هر  Courseهمانطور که مشاهده می کنید 

 بارگزاری و درخروجی نشان داده شده است. Masterهر 

بررسی کنید متوجه خواهید شد که در گام اول  Sql Profilerاگر کوئری های ایجاد شده در دستورات فوق را با 

 بیرونی کوئری زیر به پایگاه داده فرستاده خواهد شد: foreachیعنی 

SELECT  
    [Extent1].[Id] AS [Id],  
    [Extent1].[Name] AS [Name] 
    FROM [dbo].[Masters] AS [Extent1] 
 

 

 این موضوع را در شکل زیر مشاهده می کنید:
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 3  - 4 شکل

 

سی دستر Coursesداخلی و جایی که به خاصیت  foreachپس از گذر از مرحله اول و رسید به مرحله دوم یعنی 

 پیدا کرده ایم کوئری ارسال شده به پایگاه داده به صورت زیر خواهد بود:

exec sp_executesql N'SELECT  
    [Extent3].[Id] AS [Id],  
    [Extent3].[Title] AS [Title] 
    FROM  [dbo].[CourseMasters] AS [Extent1] 
    INNER JOIN [dbo].[Courses] AS [Extent3] ON [Extent1].[CourseId] = [Extent3].[Id] 
    WHERE [Extent1].[MasterId] = @EntityKeyValue1',N'@EntityKeyValue1 
int',@EntityKeyValue1=1 
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 4  - 4 شکل

 

 اجرا کنید خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد: SSMSاگر دستور فوق را در 

 

 5  - 4 شکل

می باشد و این همان آی دی مربوط به استاد می  0همانظور که مشاهده می کنید برابر با  EntityKeyValueمقدار 

 واکشی شده است. 0باشد و دروس مربوط به استاد با شناسه 

 واکشی اطلاعات تا زمانی که نیاز به آن ها نباشد به تاخیر خواهد افتاد. Lazy Loadingبنابر این در 
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  Eagerنمونه ای از حالت بارگزاری 

را بررسی خواهیم  Eagerاشنا شدیم. در این بخش روش  Lazyدر بخش قبلی با نحوه بارگزاری اطلاعات به روش 

 تبدیل کنیم.  Eagerرا به  Lazyانیم روش بارگزاری در دستورت قبلی می تو Includeکرد. با استفاده از متد 

 دستور

var masters = context.Masters; 

 را به صورت زیر تغییر دهید: Mainدر متد 

var masters = context.Masters.Include(i=>i.Courses); 

که توسط عبارات لامبدا مقدار دهی شده  Property Expressionدارای یک پارامتر از جنس  Includeمتد 

های مربوط به آن ها را نیز  Courseها ،  Masterگفته شده که همزامان با واکشی  EFاست. در دستور فوق به 

 بارگزاری کن.

حال اگر برنامه را اجرا کنید خروجی شبیه به خروجی بخش قبل خواهید گرفت اما با این تفاوت که کوئری که در 

 ارسال می شود با حالت قبل متفاوت است.  Sql Serverبه  این حالت

 ارسال می شود: Sql Serverدر این حالت کوئری زیر به 

SELECT  
    [Project1].[Id] AS [Id],  
    [Project1].[Name] AS [Name],  
    [Project1].[C1] AS [C1],  
    [Project1].[Id1] AS [Id1],  
    [Project1].[Title] AS [Title] 
    FROM ( SELECT  
        [Extent1].[Id] AS [Id],  
        [Extent1].[Name] AS [Name],  
        [Join1].[Id] AS [Id1],  
        [Join1].[Title] AS [Title],  
        CASE WHEN ([Join1].[CourseId] IS NULL) THEN CAST(NULL AS int) ELSE 1 END AS [C1] 
        FROM  [dbo].[Masters] AS [Extent1] 
        LEFT OUTER JOIN  (SELECT [Extent3].[CourseId] AS [CourseId], [Extent3].[MasterId] 
AS [MasterId], [Extent2].[Id] AS [Id], [Extent2].[Title] AS [Title] 
            FROM  [dbo].[CourseMasters] AS [Extent3] 
            INNER JOIN [dbo].[Courses] AS [Extent2] ON [Extent2].[Id] = 
[Extent3].[CourseId] ) AS [Join1] ON [Extent1].[Id] = [Join1].[MasterId] 
    )  AS [Project1] 
    ORDER BY [Project1].[Id] ASC, [Project1].[C1] ASC 

 

 این مورد نشان داده شده است:  Sql Profilerدر شکل زیر و با استفاده از 
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 6  - 4 شکل

 

 اجرا کنید خروجی شبیه به خروجی زیر به شما خواهد داد: SSMSاگر کوئری فوی را در 

 

 7  - 4 شکل

 

به صورت همزمان  courseو  masterبه  مربوط یک کوئری رکورد های  همانطور که مشاهده می کنید در

 واکشی شده اند.
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 انواع پیچیده

به نوعی گفته می شود که به  EFمی گویند در  Complex Typeیک نوع داده پیچیده که در کتب مرجع به آن 

زیر مجموعه ای از ستون های یک جدول نگاشت می شود. نوع های پیچیده همان کلاس های دات نت و بسیار شبیه 

ها مورد استفاده می گیرند دارای  Entityها می باشند با این تفاوت که نوع های پیچیده چون در سایر  Entityبه 

 صلی نمی باشند.افیلد کلید 

را شبیه سازی کنید مفید هستند. به عنوان مثال  Entityاع پیچیده زمانی که بخواهید فیلد های مشترکی بین چند انو

های مختلفی نظیر  Entityمی تواند برای  Addressمی تواند یک نوع داده پیچیده باشد. نوع  Addressنوع 

Person  ،Company .و ... به کار رود 

 زیر تعریف کنید:را به صورت  Addressکلاس 

   public class Address 
    { 
         
        public String Street 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Blvd 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String City 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String State 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String PostalCode 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
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و یا هر  Personو  Companyک زیر نوع در موجودیت هایی نظیر حال از کلاس فوق می توانید به عنوان ی

را باز کرده و   Personدرس داشته باشد استفاده نمائید.کلاس که فکر می کنید نیاز به زیر نوع آموجودیت دیگری 

 دستورات آن را به صورت زیر تغییر دهید:

    public partial class Person 
    { 
        public Person() 
        { 
            Posts = new List<Post>(); 
            Address = new Address(); 
        } 
        public int Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public string FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public string LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public virtual PersonInfo Info 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public virtual ICollection<Post> Posts 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public Address Address 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

تعریف شده است. دقت کنید که در  Addressهمانطور که مشاهده می کنید یک خاصیت از نوع کلاس 

Constructor  کلاسPerson  خاصیتAddress  مقدار دهی اولیه شده است. این مقدار دهی اولیه باعث می
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در برنامه جلوگیری شود. اگر این مقدار دهی اولیه صورت نپذیرید آنگاه  NullReferenceشود تا از استثنای  

 دستوراتی شبیه به دستورات زیر باعث ایجاد استثنای مذکور خواهند شد.

 

 8  - 4 شکل

 

 

 پیکربندی انواع پیچیده

های می باشد با این تفاوت که به جای ارث بری از کلاس  Entityپیکربندی انواع پیچیده دقیقا همانند پیکربندی 

EntityTypeConfiguration  می بایستی از کلاسComplexTypeConfugration .ارث بری کنید 

 ایجاد کنید و دستورات آن را مانند زیر تغییر دهید: AddressConfigیک کلاس به نام 

    public class AddressConfig : ComplexTypeConfiguration<Address> 
    { 
        public AddressConfig() 
        { 
            Property(p => p.Street).HasMaxLength(03).IsRequired(); 
        } 
    } 
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همانطور که مشاهده می کنید دستورات پیکربندی برای انواع پیچیده تفاوتی با موجودیت های اصلی ندارند. حال می 

بایستی فایل پیکربندی فوق را به مجموعه پیکربندی های پروژه اضافه کنید. برای این منظور متد 

OnModelCreating  مربوط به کلاسPersonContext  دهید:را به صورت زیر تغییر 

        protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            base.OnModelCreating(modelBuilder); 
            modelBuilder.Configurations.Add(new PersonConfig()); 
            modelBuilder.Configurations.Add(new CourseConfig()); 
            modelBuilder.Configurations.Add(new AddressConfig()); 
          
        } 

 

 

را به صورت زیر تغییر دهید تا در هنگام اجرای برنامه یک رکورد  Programکلاس  Mainحال دستورات متد 

 درج شود: Peopleدر جدول  Personبرای 

        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                Database.SetInitializer(new 
DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
                context.Database.CreateIfNotExists(); 
                //context.Configuration.LazyLoadingEnabled = false; 
 
                try 
                { 
                    Person p1 = new Person 
                    { 
                        FirstName = "Mehdi", 
                        LastName = "Kiani" 
                    }; 
                    p1.Address.State = "Isfahan"; 
                    p1.Address.City = "Isfahan"; 

      p1.Address.Street = "Khajoo"; 
                    context.Persons.Add(p1); 
                    context.SaveChanges(); 
                    Console.WriteLine("New person was added to db!"); 
                } 
                catch (DbEntityValidationException ex) 
                { 
 
                    String errors = "Some error occured :"; 
                    errors += Environment.NewLine; 
                    foreach (var eve in ex.EntityValidationErrors) 
                    { 
 
                        foreach (var ve in eve.ValidationErrors) 
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                        { 
 
                            errors += ve.ErrorMessage; 
                            errors += Environment.NewLine; 
                        } 
                    } 
                    Console.WriteLine(errors); 
                } 
            } 
            Console.ReadKey(); 
 
        } 

 

 وخطایی در دستورات نداشته باشید می بایستی خروجی شبیه به زیر بدست آید: حال اگر برنامه را اجرا کنید

 

 9  - 4 شکل

 

 ن را مشاهده نمائید:را باز کنید و تغییرات درون آ  Peopleحال جدول 

 

 11  - 4 شکل
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نامگذاری شده اند.اگرچه من  Addressبا پیشوند  Addressهمانطور که مشاهده می کنید فیلد های مربوط به نوع 

به شخصه این نامگذاری را برای انواع پیچیده به خاطر تفکیکی که با سایر ستون های موجودیت ها ایجاد می کند 

ن ها را خودتان تعیین نمائید که در ادامه نحوه تغییر آن ترجیح می دهم اما شما می تواند آن را تغییرداده و نام ستو

 ایجاد می شود.

می باشد که طبق فایل پیکربندی از  Address_Streetنکته دیگری که در شکل فوق قابل توجه است نوع ستون 

 می باشد. Not Nullو  nvarchar(11)نوع 

 

 نامگذاری صریح جداول و ستون ها

در پایگاه داده تغییر کرده است. این  Peopleبه نام  EFتوسط  Personد نام موجودیت همانطور که تاکنون دیده ای

از آن ها نمی باشد. به  پیرویتعیین می شود. البته شما الزام به  EFجمع بندی نام موجودیت ها برای جداول توسط 

در پایگاه (  Peopleای )به ج Personsجدولی به نام  Personعنوان مثال ممکن است بخواهید برای موجودیت 

داده ایجاد شود. این عمل هم توسط صفات موجود در فضای نام 

System.ComponentModel.DataAnnotation  امکان پذیر است هم می توانید با استفاده از دستورات

 مکانداول نیز ااین کار را انجام دهید. این تعیین نام علاوه بر جداول برای ستون های ج Fluentمربوط به کتابخانه 

 این تغییرات را اعمال می کنیم. Fluentن بخش با استفاده از دستورات پذیر است. در ای

 را باز کنید و دستورات ان را طبق زیر تغییر دهید: PersonConfigکلاس 

    public class PersonConfig : EntityTypeConfiguration<Person> 
    { 
        public PersonConfig() 
        { 
            ToTable("Persons"); 
            Property(p => p.FirstName).HasMaxLength(23).IsRequired(); 
            HasOptional(o => o.Info).WithRequired(r => r.Person); 
            HasMany(m => m.Posts).WithRequired(r => r.Author).HasForeignKey(f => 
f.AuthorId); 
        } 
    } 
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 می توانید نام جدول را تعیین کنید. ToTableبا استفاده از متد 

 را باز کنید و طبق زیر تغییرات را اعمال کنید: AddressConfigحال کلاس 

    public class AddressConfig : ComplexTypeConfiguration<Address> 
    { 
        public AddressConfig() 
        { 
            Property(p => p.Street). 
                HasMaxLength(03). 
                IsRequired().HasColumnName("Street"); 
            Property(p => p.Blvd).HasColumnName("Blvd"); 
            Property(p => p.State).HasColumnName("State"); 
            Property(p => p.City).HasColumnName("City"); 
            Property(p => p.PostalCode).HasColumnName("PostalCode"); 
        } 
    } 

 

د. حال اگر می توانید نام ستون دلخواهی را برای یک خاصیت در نظر بگیری HasColumnNameتوسط متد 

 مجددا برنامه را اجرا کنید تغییرات را در پایگاه داده مشاهده خواهید کرد:

 

 11  - 4 شکل

 

برای فیلد های  Addressتغییر و پیشوند  Personsبه  Peopleهمانطور که در شکل مشخص است نام جدول 

 مربوط به آن برداشته شده است.
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 خاصیت چشم پوشی از

گاهی مواقع نیاز داریم که برخی از خواص موجودیت ها صرفا در سمت کد نویسی قابل استفاده باشند و نخواهیم 

ستونی متناظر با آن خاصیت در پایگاه داده داشته باشیم.اینگونه خواص معمولا خواصی هستند یک سری عملیات 

ن ها بر اسا مقادیر سایر خواص تامین می شوند. در این حالت با وجو دیت انجام می دهند و مقادیر آمنطقی در م

 می توانیم آن خاصیت را از مجموعه ستون های پایگاه داده حذف کنیم. Ignoreاستفاده از متد 

 اضافه کنید: Personبه عنوان مثال خاصیت زیر را به کلاس 

public String CodeOnlyProperty 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

 را مطابق زیر به آن اضافه کنید: Ignoreرا بازکنید و دستور  PersonConfigحال کلاس 

    public class PersonConfig : EntityTypeConfiguration<Person> 
    { 
        public PersonConfig() 
        { 
            ToTable("Persons"); 
            Property(p => p.FirstName).HasMaxLength(23).IsRequired(); 
            HasOptional(o => o.Info).WithRequired(r => r.Person); 
            HasMany(m => m.Posts).WithRequired(r => r.Author).HasForeignKey(f => 
f.AuthorId); 
            Ignore(p => p.CodeOnlyProperty); 
        } 
    } 

 

 

 ایجاد نخواهد شد. Personsدر جدول  CodeOnlyPropertyحال اگر برنامه را اجرا کنید فیلدی به نام 

 

 انواع داده شمارشی

دانید انواع داده شمارشی برای استفاده از نام به جای اعداد به جهت خوانایی بالاتر کد ها مورد استفاده یهمانطور که م

دارای وضعیت های فعال، غیر فعال و نامشخص  Personقرار می گیرند. به عنوان مثال فرض کنید موجودیت 

برای غیر فعال  1برای فعال، مقدار  0 رمقدا باشد.خوب می توانید برای این حالت یک فیلد عددی در نظر بگیرید. مثلا
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برای وضعیت نامشخص. با این روش برای ایجاد رکوردی با وضعیت فعال باید دستوری شبیه به دستور  0-و مقدار 

 زیر بنویسیم:

Person p1 = new Person(); 

P1.PersonState=1; 

ی دارند اما قابلیت خوانایی پایینی دارند. هر شخصهمانطور که مشاهده می کنید دستورات فوق اگرچه قابلیت اجرایی 

صرفا در ذهن شما به عنوان توسعه  0به چه معناست. چون معنای فعال بودن برای مقدار  0متوجه نخواهد شد که مقدار 

 دهنده می باشد.

 به صورت زیر داشته باشیم: PersonStateحال اگر یک نوع داده شمارشی به نام 

public enum PersonState 
    { 
        Active, 
        Deactive, 
        Unknown 
    } 

 به صورت زیر تعریف کنیم: Personرا برای موجودیت  PersonStateو سپس خاصیت 

public PersonState PersonState 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

 

 

 وضعیت فعال باید دستوری شبیه به دستور زیر بنویسم:آنگاه برای مشخص کردن شخصی با 

Person p1 = new Person 
{ 

FirstName = "Mehdi", 
LastName = "Kiani" 

}; 
p1.PersonState = PersonState.Active; 

 پرواضح است که این روش به مراتب قابلیت درک و خوانایی بالاتری دارد.

در پایگاه داده بیندازید  Personsحال اگر با توجه به تغییرات فوق برنامه را اجرا کنید و سپس نگاهی به جدول 

 را مشاهده خواهید کرد: PersonStateستون 
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 12  - 4 شکل

به  EFتعریف شده است.  intاز نوع  PersonStateهمانطور که در شکل فوق نیز قابل مشاهده است ستون 

صورت خودکار مقادیر عددی را به نوع داده شمارشی و بلعکس تبدیل خواهد کرد. بنابر این در سمت کد نویسی 

شما با نوع داده شمارشی کار خواهید کرد و در سمت پایگاه داده مقادیر عددی متناظر با آن درج خواهد 

 آغاز شد. 2از انواع شمارشی از نسخه همانطور که در فصل اول اشاره شد پشتیبانی شد.

 

 یک موجودیت با چند جدول

فرض کنید بخواهیم عکس شخص را به همراه سایر اطلاعات اودر پایگاه داده ذخیره کنیم. در پایگاه داده معمولا برای 

ته می شود.به و در سمت دات نت  آرایه ای از بایت ها در نظر گرف varbinary(max)این دسته از ستون ها نوع داده 

می باشد.  این دسته از  Binary Large Objectsمخفف  BLOB( می گویند. واژه BLOBاین نوع داده ها عموما )

خواص معمولا حجم زیادی از فضا را اشغال می کنند. در این حالت بهتر است که این ستون ها در جدولی مجزا قرار 

این امکان  EFخوشبختانه  اطات یک به یک در آن کاربرد دارد.این حالت یکی از حالت هایی است که ارتب گیرند.

 را به راحتی برای شما فراهم کرده است:

 ن را طبق زیر تغییر دهید:را باز کرده و دستورات آ Personکلاس 

    public partial class Person 
    { 
        public Person() 
        { 
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            Posts = new List<Post>(); 
            Address = new Address(); 
        } 
        public int Id 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public string FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public string LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public virtual PersonInfo Info 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public virtual ICollection<Post> Posts 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public Address Address 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String CodeOnlyProperty 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public PersonState PersonState 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public Byte[] Photo 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
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ایجاد شده است.  Personهمانطور که مشاهده می کنید خاصیتی از جنس آرایه ای از بایت ها برای موجودیت 

 به صورت زیر خواهد بود: Personحال اگر برنامه را اجرا کنید تغییرات درون جدول 

 

 

ایجاد شده  Personبرای جدول  varbinary(max)از جنس  Photoهمامنطور که مشاهده می کنید ستونی به نام 

منتقل کنیم. برای این منظور کلاس  PersonBlobsاست. حال می خواهیم این فیلد را به جدولی دیگر مثلا 

PersonConfig :را مطابق زیر تغییر دهید 

    public class PersonConfig : EntityTypeConfiguration<Person> 
    { 
        public PersonConfig() 
        { 

//ToTable("Persons"); 
 
 

            Map(p => 
            { 
                p.Properties(ph => 
                    new 
                    { 
                        ph.Address, 
                        ph.FirstName, 
                        ph.LastName, 
                        ph.PersonState 
                    }); 
                p.ToTable("Persons"); 
            }); 
 
            Map(p => 
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            { 
                p.Properties(ph => 
                    new 
                    { 
                        ph.Photo 
                    }); 
                p.ToTable("PersonBlobs"); 
            }); 
 
            Property(p => p.FirstName).HasMaxLength(23).IsRequired(); 
            HasOptional(o => o.Info).WithRequired(r => r.Person); 
            HasMany(m => m.Posts).WithRequired(r => r.Author).HasForeignKey(f => 
f.AuthorId); 
            Ignore(p => p.CodeOnlyProperty); 
        } 
    } 

 

تعریف شده است. یکی شامل خاصیت  Personه مشاهده می کنید دو نگاشت متفاوت برای موجودیت همانطور ک

Photo  که به جدولPersonBlobs  نگاشت شده است و دیگری شامل خصوصیت هایAddress  ،

FirstName  ،LastName  وPersonState  که به جدولPersons .نگاشت شده اند 

که در بخش قبلی برای پیکربندی  ToTable(“Persons”)دقت داشته باشید که در این حالت دیگر نیازی به دستور 

 امده است.مشاهده می کنید این دستور به صورت توضیح درنوشتیم نداریم. همانطور که 

 برنامه را اجرا کنید تا تغییرات در پایگاه داده اعمال شود:

 

 13  - 4 شکل

 



 

94 
 

 مهدی کیانی          Microsoft Entity  Framework Code-First دمه ای بر مق

 PersonBlobsبرای نگهداری فیلد های اصلی و  Personsهمانطور که مشاهده می کنید دو جدول به نام های 

در پایگاه داده ایجاد شده است. اگر یک فایل دیاگرام ایجاد کنید متوجه خواهید شد  Photoبرای نگهداری فیلد 

 فوق ایجاد شده است:که یک ارتباط یک به یک بین دو جدول 

 

 14  - 4 شکل

 

 به عنوان کلید اصلی برای هر دو جدول مورد استفاده قرار گرفته است. Idهمانطور که مشاهده می کنید ستون 

 

ر ( را دEntityمی گویند. در واقع یک موجودیت) Entity Splittingبه این عملیاتی که در این بخش انجام شد 

قابلیت عکس این عمل را نیز دارد. یعنی یک جدول را به دو موجودیت تقسیم کنیم.  EFدو جدول تقسیم کرده ایم. 

 می گویند. Table Splittingبه این عمل 
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 یک جدول با چند موجودیت 

ود. این خواهد باین امکان زمانی که بخواهیم فیلد های اصلی یک موجودیت را از فیلد های فرعی آن جدا کنیم مفید 

کار باعث می شود که زمانی که نیازی به فیلد های فرعی نداریم آن ها را از پایگاه داده واکشی نکرده و بنابر این تاثیر 

 مثبتی بر کارایی برنامه خواهیم داشت.

ک سری یبه عنوان مثال فرض کنید موجودیتی به نام کارمند می خواهیم در پروژه تعریف کنیم. هر کارمند دارای 

خصوصیات اصلی مانند نام و نام خانوادگی و ... دارد. همچنین یک سری خصوصیات فرعی نیز می توان برای کارمند 

 در نظر گرفت.مثلا نام پدر،نام مادر و ...

در این حالت می توانیم دو کلاس مجزا تعریف کنیم. یکی برای اشاره به خصوصیات اصلی و دیگری برای نگهداری 

رعی. شاید بگویید این روش را قبلا در یک ارتباط یک به یک نیز مشاهده کردیم.بله درست است اما خصوصیات ف

در ارتباط یک به یک دو جدول جداگانه برای فیلد ها تعریف می شود و در هر جدول دسته ای از خواص در ون آن 

می روند.علاوه بر این در حالت  یک جدول برای دو موجودیت به کار Table Splittingقرار می گیرند. اما در 

Table Splitting .میتوان یک جدول را به بیش از دو موجودیت تقسیم کرد 

 به صورت زیر به پروژه اضافه کنید: EmploeeDetailsو  Emploeeبرای مثال دو کلاس به نام های 

    [Table("Emploees")] 
    public class Emploee 
    { 
        [Key] 
        public Int23 EmploeeId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Email 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
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        public EmploeeDetails Details 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

    [Table("Emploees")] 
    public class EmploeeDetails 
    { 
        [Key] 
        public Int23 EmploeeId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String FatherName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String MotherName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String IdentityNo 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public Emploee Emploee 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

همانطور که مشاهده می کنید در هر کلاس یک سری خصوصیت تعریف شده است. همچنین در هر کلاس یک 

به عنوان کلید اصلی در هر دو جدول  EmploeeIdخاصیت از نوع کلاس دیگر تعریف شده است.علاوه بر این فیلد 

اند.)در این حالت از صفات نگاشته شده  Emploeesتعریف شده است. همچنین هر دو کلاس به یک جدول به نام 

نیز این کار را انجام  Fluentبرای پیکربندی موجودیت ها استفاده شده است که البته می توانید توسط دستورات 

 دهید(
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اضافه کنید تا موقع ایجاد  PersonContextدر کلاس  OnModelCreatingحال دستورات زیر را درون متد 

 اد گردد:نیز ایج Emploeesپایگاه داده جدول 

modelBuilder.Entity<Emploee>().HasRequired(r => r.Details).WithRequiredPrincipal(r => 

r.Emploee); 

 

ایجاد می کند. حال برنامه را  EmploeeDetailsو  Emploeeدستور فوق یک ارتباط دو طرفه بین موجودیت 

 اجرا کنید و نتیجه را در پایگاه داده مشاهده نمائید:

 

 15  - 4 لشک

 

و نیز  Emploeeکه شامل خصوصیات موجودیت  Emploeesهمانطور که مشاهده می کنید یک جدول به نام 

EmploeeDetails  می باشد تشکیل شده است. توجه کنید که ستونEmploeeId  به عنوان کلید اصلی تعریف

 شده است.

 

 Entity Framework Migrationاصلاح پایگاه داده با استفاده از 

تاکنون هر تغییری که در پایگاه داده اعمال کردیم باعث شد تا پایگاه داده حذف و مجددا ایجاد شود. این عمل را با 

 انجام دادیم: EFها در  Initializerاستفاده از 

Database.SetInitializer(new DropCreateDatabaseIfModelChanges<PersonContext>()); 
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اعلام کردیم که هر زمان که تغییری در مدل داده ای  EFهمانطور که پیشتر نیز گفته شد با استفاده از دستور فوق به 

در برنامه به وجود آمد پایگاه داده را حذف و مجددا ایجاد کن. همانطور که می دانید حذف پایگاه داده به معنای از 

آن می باشد و پرواضح است که این روش به هیچ وجه نمی تواند در یک پروژه واقعی که  تن تمامی اطلاعابین رفت

 تغییر در آن در طی زمان وجود پروژه اجتناب ناپذیر است به کار گرفته شود.

EF  قابلیتی را به نامMigration  در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید بدون حدف کردن پایگاه داده موجود و از بین

 رفتن اطلاعات، تغییرات مورد نظر را در پایگاه داده اعمال نمائید.

اگر به پایگاه داده هایی که تاکنون در طول آموزش ایجاد کرده ایم دقت کرده باشید جدولی به نام 

_MigrationHistory ت خودکار در پایگاه داده همواره ایجاد می شود. این جدول ارتباطی با منطق برنامه  به صور

از این جدول برای بررسی تغییرات مدل  EFشما در طول پروژه از این جدول استفاده ای نخواهید برد.اما  عموما ندارد.

 ازیم:داده ای برنامه استفاده می کند. اجازه دهید نگاهی با ساختار این جدول بیند

 

 16  - 4 شکل

می باشد)در ادامه با این فایل ها آشنا خواهید شد(.مقدار عددی  Migrationنام فایل اولیه  MigrationIdستون 

پروژه می باشد)هر پروژه  Contextنام کلاس  ContextKeyابتدای نام، زمان ایجاد این فایل را نشان می دهد.ستون 

شده کلاس  Hashنیز معادل  Modelبرای یک پایگاه داده داشته باشد( وستون  Contextاند بیش از یک می تو

Context .برای بررسی تغییرات می باشد 

EF  به ازای هر تغییری که در پایگاه داده به روشMigration  ایجاد شود یک رکورد در این جدول درج می نماید

 یص می دهد که آیا مدل داده ای تغییری داشته یا خیر.و بر اساس رکوردهای درج شده تشخ

 

 به دو صورت قابل استفاده می باشد. Migrationکتابخانه 

 (AutomaticMigrationEnabledبه صورت خودکار ) -0

  Migrationبه صورت دستی یا صریح و با استفاده از دستورات کتابخانه  -1
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 قرار دادم. mkianiir.EF.Migrationن را روژه جدید ایجاد نمائید. من نام آیک پ

 به صوت زیر ایجاد نمائید: Personیک کلاس به نام 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace mkianiir.EF.Migration 
{ 
    [Table("Persons")] 
    public class Person 
    { 
 
        [Key] 
        public Int23 PersonId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
} 
 

 

 ها دقت کنید. DataAnnotationبه فضای نام های مربوط به 

 به پروژه اضافه شود: EFحال با استفاده از کنسول نیوگت دستور زیر را اجرا کنید تا کتابخانه 

Install-Package  EntityFramework  –Version 1.0.1 
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 17  - 4 شکل

 به صورت زیر به پروژه اضافه کنید: MigrationContextحال یک کلاس دیگر به نام 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace mkianiir.EF.Migration 
{ 
    public class MigrationContext : DbContext 
    { 

public MigrationContext() 
            : base("mkianiir.EF") 
        { 
 
        } 
 
        public DbSet<Person> Persons 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
} 

 

 اعمال کنید:  App.configتنظیمات مربوط به رشته اتصال پایگاه داده را در فایل 

  <connectionStrings> 
    <clear/> 
    <add name="mkianiir.EF" 
         connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=Mkianiir_EF_Migration;Integrated 
Security=SSPI" 
         providerName="System.Data.SqlClient" 
         /> 
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  </connectionStrings> 

 

 

 دقت کنید. System.Data.Entityبه فضای نام 

 حال به کنسول نیوگت رفت و دستور زیر را اجرا کنید:

Enable-Migrations 

 برای پروژه شما فعال شود. Migrationاین دستور باعث می شود که 
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ایجاد می گردد.در این پوشه کلاسی به نام  Solution Explorerدر  Migrationsبا این عمل یک پوشه به نام 

Configuration.cs :به صورت زیر تعریف شده است 

using System; 
    using System.Data.Entity; 
    using System.Data.Entity.Migrations; 
    using System.Linq; 
 
    internal sealed class Configuration : 
DbMigrationsConfiguration<mkianiir.EF.Migration.MigrationContext> 
    { 
        public Configuration() 
        { 
            AutomaticMigrationsEnabled = false; 
        } 
 
        protected override void Seed(mkianiir.EF.Migration.MigrationContext context) 
        { 
            context.Persons.Add(new Person 
            { 
                FirstName = "Mehdi", 
                LastName = "Kiani" 
            });        } 
    } 
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با نوع کلاس  DbMigrationConfigurationاز کلاس  Configurationهمانطور که مشاهده می کنید کلاس 

MigrationContext (Context .مشتق می شود )مربوط به پروژه 

از این متد گاها برای درج یا  نوشته شده است. Overrideبه صورت  Seedمتد  Configurationدر کلاس 

انجام می شد  Migrationاستفاده می شود هر بار که عمل  Migrationویرایش رکورد ها پس از عملیات 

می شوند. پس بنابر این چون تعداد دفعاتی که این متد اجرا می شود بیش از یک بار می دستورات این متد نیز اجرا 

 باشد می بایستی دستورات آن به دقت نوشته شوند. 

 به پنجره کنسول نیوگت رفته و دستور زیر را در آن اجرا کنید:

Update-Database  –Script 
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را  AutomaticMigrationsEnabledهمانطور که مشاهده می کنید جهت اجرای دستور می بایستی خاصیت 

را باز کرده و در  Configurationتغییر دهیم. برای این منظور کلاس  trueبه مقدار  falseاز مقدار 

Constructor  این کلاس مقدارAutomaticMigrationsEnabled  را برابر باtrue  دهید و سپس مجددا قرار

 دستور فوق را در کنسول نیوگت اجرا کنید:

public Configuration() 
        { 
            AutomaticMigrationsEnabled = true; 
        } 
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 با اجرای دستور فوق پنجره کنسول شبیه به عکس زیر خواهد بود:
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ایجاد و دستورات زیر در آن نوشته  SqlQuery_0.sqlاگر به ویژوال استودیو دقت کنید یک فایل جدید به نام 

 شده است.

CREATE TABLE [dbo].[Persons] ( 
    [PersonId] [int] NOT NULL IDENTITY, 
    [FirstName] [nvarchar](max), 
    [LastName] [nvarchar](max), 
    CONSTRAINT [PK_dbo.Persons] PRIMARY KEY ([PersonId]) 
) 
CREATE TABLE [dbo].[__MigrationHistory] ( 
    [MigrationId] [nvarchar](113) NOT NULL, 
    [ContextKey] [nvarchar](233) NOT NULL, 
    [Model] [varbinary](max) NOT NULL, 
    [ProductVersion] [nvarchar](23) NOT NULL, 
    CONSTRAINT [PK_dbo.__MigrationHistory] PRIMARY KEY ([MigrationId], [ContextKey]) 
) 
INSERT [dbo].[__MigrationHistory]([MigrationId], [ContextKey], [Model], [ProductVersion]) 
VALUES (N'331130181301132_AutomaticMigration', 
N'mkianiir.EF.Migration.Migrations.Configuration',  
3x1F8B3833333333333033CD10CB6EE22610DD10280F33B8EA3312218F0D1B0822082D08630C2C30A2CCEC62E
2DA31863F11A033FBDBBAE830F1100AA2B0A1D8B182163DBC21C80B3FCF2DBC3FF2AF2FFE3C2FAD2130CF231B
610000CF83120A033036110A11D1C33D2FFC032F0D0CF0120822AA21F2DED81D082BF0D026A30FCE61208CD2E
03210B08113026EAC12BA33218AF1D0B3F2D2D21FD2D2123280A3880108F8B1D30E38381FF301630033223BB8
2C2B10A0ADD001303E11C21D1063222E0300D13FC1B1130203223DE6632102808C38B22383322218E02313AEB
101E1C6E1203BB1CB8D1EC1123E03F2B8C233ED261C1AA802B8ECCC3F8DE6F0DC00C22AC0363A32AC22EA08C3
B28B1A1E26000F22C8B0213F31BC01A1DDC6001D8A18D130BC023F2C2CEA0333026FB602E1A3F32B313FEE2EB
0A28112E00F3060130810E01362381CCEE13202381613301F63F2680E838E0031612F3203C1BDAD311C0AC80D
36B2DB0C81E116FF120A32DBF66602F0D602E012C122D2EEE32C232B30C31013DAA0E862132B22C260D383610
3FAC32D821CEF00260332EB88C2E3C0A2C8ADF28FCD21288A181820CCF2FA16F0CA2D01101F32228A21A0CD0A
0DE22B161880E8E0F3331E2BE226FF3B3081ACCB2F011661D22A3E132C2A002B3E0E32D6EE8130C203ACF2CCD
6E06D801131C0E3B6EECC13D3F1A88A2C68F3F831BA3DB1AE21B3AA22201D80ED6822E12C60123AD06B01F13A
82ABFE22F2131F1F21AAC363820DA1281BB6ED0228010C31821D2C1A22263201CD1D1F030F0022108DCC06D0B
302E3E6B86DA18011D832DFD8FBE0CA601FA01833010A0E2128813110C6323D2DB6218D1CCB22C331CF0016F0
C0C803E2FD3D631F13AF13FB13BDE1C2B1BA13EC0201AB62A0233D2012DE311B1DC3A3F13DEF001F0D3C0DDAD
2DBDA18D00318E0E2EBB20220A321323138D1B2080D03C61BEB0331DE33880F20123223DECE638EF2B030EBAA
120101262E3F66FBFF60CE236B1202D3B3FD0FC02CF3FABE2AC80612F3C8C2A62F022E2CF1FC60C1D0EFFB036
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F221E00831D20A1C61DF023F1B260FA10321ED10061230C01B32D126F1C0DE2033B12FF8222BC363B161D80FF
0CD623F82CEE031B2B221E2A066D8CABCFA821121CC61C1C0F112EABDC82310F1C6E30636DF222F12DCB330D6
ED033D322BE3F1C16B83B6B013DE0D6C013C8F62F1FCEDF6DCEE10DE6DFEC2F1133D3101833DCEBDF3A31D226
F0002CDABB330CA6D0F183ACF3023AE1162B16E2CEE832816AF2AE3132EDABED11103611CCDEEB282FC21BB8E
100D03DAC08B362BAE66E23D03F631BF6F31A032CE2CAD6182DBFFF12C8FCBFC38F0F328F01DB8A203E3333 , 
N'6.1.2-03233') 
 

را اجرا می کنید چنانچه تغییراتی در مدل رخ داده باشد  Update-Database          -Scriptزمانی که دستور 

ایجاد و دستورات مورد نیاز برای اصلاح پایگاه داده در ان درج می گردد. کافیست این دستورات را  sqlیک فایل 

لوکال می توانید با استفاده  اجرا کنید تا پایگاه داده شما بروز شود. در حالت New Queryدر یک  sqlدر محیط 

 پایگاه داده را ایجاد و تغییرات را اعمال نمائید.  Update-Databaseاز دستور 

 مجددا به پنجره کنسول نیوگت رفته و دستو زیر را ایجاد کنید:

Update-Database 

 بروید و تغغیرات را مشاهده کنید: Sql Serverپس ا ز پایان اجرای دستور فوق به محیط 

 

 21  - 4 شکل
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ایجاد و درون ان دو جدول  Mkianiir_EF_Migrationهمانطور که مشاهده می کنید پایگاه داده 

_MigrationHistory  وPersosns  ایجاد شده است. اگر به داده های جدولPersons  نگاه بیندازید متوحه

 خواهید شده که یک رکورد در این جدول به ثبت رسیده است:

 

 22  - 4 شکل

 

 دستورات ان را نوشته بودیم. Seedاین همان رکوردی است که در در متد 

 را به صورت زیر به آن اضافه کنید: Ageرا باز کرده و خاصیت  Personحال کلاس 

public Int23 Age 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

 

را در کنسول نیوگت اجرا کنید. چنانچه به پایگاه داده مراجعه کنید  Update-Databaseحال مجددا دستور 

ایجاد شده است.همانطور   Personsدر جدول  1و با مقدار پیش فرض  integerاز نوع  Ageخواهید دید که ستون 

 که مشاهده می کندی با بروز رسانی پایگاه داده، داده های قبلی که در پایگاه داده بود از بین نرفت:

 

 23  - 4 شکل
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به که در بروز رسانی اول پایگاه داده ایجاد شده بود  Personهمانطور که مشاهده می کنید اولین رکورد جدول 

قوت خود باقی مانده است. همچنین رکور دوم در بروز رسانی دوم ایجاد شده است. همانطور که گفته شد در هر 

اجرا خواهند شد و چون تاکنون دوبار پایگاه داده  Seedدستورات متد  Migrationبروز رسانی پایگاه داده توسط 

 رج شده است.د Personبروز رسانی شده است بنابر این دو رکورد در جدول 

در هر بروزرسانی اجرا می شود پس می بایستی در نوشتن دستورات آن دقت  Seedنکته: همانطور که گفته شد متد 

 لازم را بعمل آورده تا جامعیت داده ها حفظ شود.

به صورت زیر اضافه کنید و سپس مجددا توسط  Personرا به کلاس  NickNameمجددا خاصیت دیگری به نام 

 پایگاه داده را بروز رسانی کنید: Update-Databaseکنسول نیوگت و با دستور 

[MaxLength(13)] 
        public String NickName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

 در نظر گرفته شده است. NickNameکاراکتر برای فیلد  21همانطور که مشاهده می کنید حداکثر 

 Personsدر جدول  21با حداکثر طول  NickNameستون  مشاهده خواهید کرد کهپس از بروز رسانی پایگاه داده 

ر گفته شده است. حال فرض برای این فیلد در رکورد های این جدول در نظ Nullایجاد شده است. همچنین مقدار 

تغییر دهیم. با این کار ممکن است داده های فیلد  11به  21را از  NickNameکنید بخواهیم حداکثر طول فیلد 

NickName   مربوط به رکورد هایی که مقدار فیلدNickName  کاراکتر بیشتر باشند از بین بروند.  11آن ها از

 چه خواهد بود؟ Migrationالعمل  ببینیم در این حالت عکس

 را به صورت زیر تغییر دهید: Personدر کلاس  NickNameخاصیت 

[MaxLength(03)] 
        public String NickName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

 را در پنجره کنسول نیوگت اجرا کنید: Update-Databaseمجددا دستور 
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 24  - 4 شکل

 

همانطور که مشاهده می کنید تغییرات در پایگاه داده اعمال نشده است چراکه ممکن است داده های موجود در پایگاه 

داده از بین برود. به همین جهت از شما خواسته شده چنانچه مطمئنید که می خواهید این تغغیرات را اعمال کنید می 

 کار زیر را انجام دهید: بایستی یکی از این دو

را برابر با   AutomaticMigrationDataLossAllowedمقدار خاصیت   Configurationیا در کلاس  -0

true .قرار دهید 

 به کار ببرید. Force–را همراه با آرگومان  Update-Databaseدستور  -1

 نیوگت دستور زیر را اجرا کنید:در اینجا ازروش دوم استفاده می کنیم. بنابر این در پنجره کنسول 
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 25  - 4 شکل

 

 همانطور که مشاهده می کنید دستور بدون خطا اجرا خواهد شد و تغغیرات در پایگاه داده اعمال خواهند شد.
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  Migrationاستفاده از کتابخانه 

 Manualمی توان از حالت دستی یا  Migrationهمانطور که در ابتدای این بخش گفته شد علاوه بر حالت خودکار 

 ز به عملیات بیشری نسبت به حالت خودکارااستفاده کرد. در این حالت اغلب اگرچه نی Migrationنیز برای عملیات 

 هید داشت.میباشد اما در عوض امکان کنترل بیشتری بر روی عملیات خوا

حذف نمائید. همچنین مقدار خاصیت  Sql Serverبرای شروع، پایگاه داده ای که در بخش قبل ایجاد شده بود را از 

AutomaticMigrationsEnabled  در کلاسConfiguration  را به مقدار پیش فرض آن یعنیfalse  تغییر

 دهید.

 اجرا کنید:حال کنسول نیوگت را باز کنید و دستور زیر را در ان 

Add-Migration  InitMigration 

به  Solution Explorerدر  Migrationsدر پوشه  InitMigrationبا اجرای دستور فوق یک کلاس به نام 

 صورت زیر اضافه می شود:

    public partial class InitMigration : DbMigration 
    { 
        public override void Up() 
        { 
            CreateTable( 
                "dbo.Persons", 
                c => new 
                    { 
                        PersonId = c.Int(nullable: false, identity: true), 
                        FirstName = c.String(), 
                        LastName = c.String(), 
                        Age = c.Int(nullable: false), 
                        NickName = c.String(maxLength: 03), 
                    }) 
                .PrimaryKey(t => t.PersonId); 
             
        } 
         
        public override void Down() 
        { 
            DropTable("dbo.Persons"); 
        } 
    } 

 مشتق شده است. DbMigrationهمانطور که مشاهده می کنید این کلاس از کلاس 
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قرار داده شده است زمان ایجاد این فایل را نشان می  InitMigrationاعدادی که قبل از نام فایل مربوط به کلاس 

 درج خواهد شد. MigrationHisotry_دهد. این مقدار بعدا در جدول 

شده  وجود  Overrideبه صورت   Downو  Upدقت کنید دو متد  InitMigrationاگر به دستورات کلاس 

 Rollbackبرای  Downل می کند و دستورات تغییرات جدید را برای پایگاه داده اعما Upدارد.دستورات درون 

کردن این دستورات به کار می رود . این دستورات زمانی به کار می روند که ممکن است در زمانی بخواهیم تغییرات 

 پایگاه داده را به نسخه قبلی آن باز گردانیم.

و  Personsجدول  دا اجرا کنید پایگاه داده جدید با دورا مجد Update-Databaseحال اگر دستور 

_MigrationHistory :ایجاد خواهد شد 
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 28  - 4 شکل

 

دقت کنید مشاهده خواهید کرد یک رکورد در ان درج شه است که مقدار  migrationhistory_اگر به جدول 

MigrationId  آن برابر با نام فایلInitMigration .می باشد که کمی قبل تر آن را ایجاد کردیم 

 را باز کنید و خاصیت زیر را به ان اضافه کنید: Personحال کلاس 

public String IdentityNo 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

 حال دستور زیر را در پنجره کنسول نیوگت اجرا کنید:

Add-Migration PersonIdentityNoMigration 

که مشتق شده از کلاس  PersonIdentityNoMigrationبا اجرای دستور فوق یک کلاس به نام 

DbMigration  است با دستورات زیر به پوشهMigrations :اضافه می شود 

    public partial class PersonIdentityNoMigration : DbMigration 
    { 
        public override void Up() 
        { 
            AddColumn("dbo.Persons", "IdentityNo", c => c.String()); 
        } 
         
        public override void Down() 
        { 
            DropColumn("dbo.Persons", "IdentityNo"); 
        } 
    } 
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دستور  Downو در متد  IdentityNoدستور ایجاد ستون جدیدی به نام  Upید در متد همانطور که مشاهده می کن

 حذف ستون به صورت خودکار ایجاد شده است.

 می توانید تغغیرات ایجاد شده در مدل را به پایگاه داده منتقل کنید:  Update-Databaseحال با دستور 
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یک رکورد  Personدر جدول  IdentityNoهمانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید علاوه بر ایجاد ستون 

آن نام فایل کلاس  MigrationIdایجاد شده است که مقدار ستون  MigrationHistory_دیگری در جدول 

PersonIdentityNoMigration .می باشد 

 

 بازگشت به عقب:

های دستی یا صریح این است که می توانیم در هر زمانی که  Migrationهمانطور که گفته شد یکی از مزایای 

 بخواهیم به نسخه های قبلی روجوع کنیم. به عنوان مثال دستور زیر در کنسول نیوگت اجرا کنید:

Update-Database -TargetMigration:"initMigration" 
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هایی که بعد از  Migrationبرگشته و  InitMigrationهمانطور مشاهده می کنید تغییرات پایگاه داده به حالت 

 شده اند. Rollbackهمگی  PersonIdentityNoMigrationآن ایجاد شده اند نظیر 

به  Migrationدر نتیجه آخرین  که IdentityNoحال اگر به پایگاه داده رجوع کنید مشاهده خواهید کرد ستون 

هایی  Migrationحذف شده است. همچنین رکورد های مربط به  Personsپایگاه داده ایجاد شده بود از جدول 

 ذف شده اند.ایجاد شده اند نیز ح InitMigrationکه بعد از 

 

 

 ها می توانید از دستور زیر استفاده نمائید: Migrationکردن تمامی  Rollbackبرای 

Update-Database      -TargetMigration:0 

 استفاده نمائید: ریا از دستور زی

Update-Database -TargetMigration:$InitialDatabase  

 



 

114 
 

 مهدی کیانی          Microsoft Entity  Framework Code-First دمه ای بر مق

 EFها در  Viewکار با 

ها ساختار هایی مانند جداول هستند که می توانند دو یا چند  Viewآشنایی دارید.  Sql Serverها در  Viewیقینا با 

پشتیبانی کاملی  EF Code Firstجدول را ادغام کرده و یک نمایش سطح بالایی از آن ها ارائه دهد. در حال حاضر 

ها نیز انجام دهید.اجازه دهید با یک  Viewن چه که با جداول انجام می دادید با آندارد. اما می توانید شبیه  Viewاز 

 مثال وارد مباحث این بخش شویم:

گذاشتم(.سپس توسط کنسول نیوگت  mkianiir_EF_OtherTopicsیک پروژه جدید ایجاد کنید)من نام آن را 

 را برای این پروژه فعالی کنید. Migrationرا نصب کنید. همچنین   EFکتابخانه 

 به صورت زیر تعریف کنید: PersonTypeو  Personکلاس به نام های پس از انجام عملیات فوق دو 

  [Table("PersonTypes")] 
   public class PersonType 
    { 
        public Int23 PersonTypeId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Name 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public virtual ICollection<Person> Persons 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

[Table("Persons")] 
    public class Person 
    { 
        [Key] 
        public Int23 PersonId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String LastName 
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        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public virtual PersonType PersonType 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        
    } 

 به صورت زیر ایجاد نمائید: PersonContextحال یک کلاس به نام 

    public class PersonContext : DbContext 
    { 
        public PersonContext() 
            : base("mkianiir.EF") 
        { 
 
        } 
        public DbSet<Person> Persons 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public DbSet<PersonType> PersonTypes 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            base.OnModelCreating(modelBuilder); 
            modelBuilder.Entity<PersonType>().HasMany(m => m.Persons).WithRequired(); 
        } 
    } 

 

 

یک به  ارتباطن ها)و همچنین ارتباط بین آ PersonTypesو  Personsفوق مجموعه های  Contextدر کلاس 

 ( تعریف شده است.Personبه سوی  PersonTypeچند از سوی 

 تعریف کنید: App.configدستورات زیر که مربوط به تعریف رشته اتصال به پایگاه داده می باشد را در فایل 

<connectionStrings> 
    <clear/> 
    <add name="mkianiir.EF" 
         connectionString="Data Source=.;Initial 
Catalog=Mkianiir_EF_OtherTopics;Integrated Security=SSPI" 
         providerName="System.Data.SqlClient" 
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         /> 
  </connectionStrings> 

ام دستورات می بایستی پایگاه داده ای اقدام به ایجاد پایگاه داده نمائید. پس انج Migrationحال توسط دستورات 

 شبیه به عکس زیر تولید شده باشد.
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 بنویسید و برنامه را اجرا کنید: Programکلاس  Mainحال دستورات زیر را در متد 

using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                PersonType pte = new PersonType 
                { 
                    Name = "Emploee" 
                }; 
 
                Person p1 = new Person 
                { 
                    FirstName = "Mehdi", 
                    LastName = "Kiani", 
                    PersonType = pte 
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                }; 
                context.Persons.Add(p1); 
                context.SaveChanges(); 
            } 

 اضافه خواهد شد. PersonTypesو یک رکورد نیز به جدول  Personsپس اجرای برنامه یک رکورد به جدول 
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 به صورت زیر ایجاد کنید: PersonPersonTypeViewبا نام  Viewحال به پایگاه داده رفته و یک 
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 ن واکشی می کند.را به همراه نوع آ Personهمانطور که مشاهده می کنید این ویو رکورد های 

 ایجاد کنید و دستورات ان را مطابق زیر تغییر دهید: PersonPersonTypeViewلاس به نام حال یک ک

   [Table("PersonPersonTypeView")] 
   public class PersonPersonTypeView 
    { 
        public Int23 PersonId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String FirstName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String LastName 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public Int23 PersonTypeId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String PersonType 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

 

 

 اضافه کنید: PersonContextحال دستورات زیر را به کلاس 

public DbSet<PersonPersonTypeView> PersonPersonTypes 
        { 
            get; 
            set; 
        } 

اقدام به بروز رسانی پایگاه داده نمائید  Migrationاز  کتابخانه  Update-Databaseحال اگر با دستورات 

برای  PersonPersonTypeخواهید دید که جدول جدیدی در پایگاه داده تشکیل نخواهد شد بلکه ویوی 

پایگاه داده را حذف و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورتی که اگر  PersonPersonTypeموجودیت 
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تشکیل خواهد  PersonPersonTypeمجددا بروز رسانی نمائید خواهید دید که به جای ویو، یک جدول به نام 

 :شد
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که در این حالت نیاز دارید جدول را حذف و به جای آن یک ویو با همین نام ایجاد نمائید.)این عمل را می توانید  

بنویسد تا به صورت خودکار در هر بروز رسانی انجام شود و نیاز به انجام  Configurationکلاس  Seedدرون متد 

 دستی آن نداشته باشید(

 

 نوشته و برنامه را اجرا کنید: Mainحال دستورات زیر را در متد 

using (var context = new PersonContext()) 
            { 
                 
                var ppt = context.PersonPersonTypes.ToList(); 
                foreach (var item in ppt) 
                { 
                    Console.WriteLine("Person name : {3},{1} \r\nPerson type : 
{3}",item.FirstName ,item.LastName,item.PersonType); 
                } 
                Console.ReadKey(); 
            } 

 خروجی حاصل از اجرای دستورات فوق به صورت زیر خواهد بود:



 

121 
 

 مهدی کیانی          Microsoft Entity  Framework Code-First دمه ای بر مق
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درخواست های مورد نیاز را  EFها نباشد و بتوان با دستورات  Viewبه وجود  نکته: اگرچه ممکن است نیاز چندانی

مرتفع کرد اما دانستن روش کار با ویو ها ضروری به نظر می رسد چرا که ممکن است بخواهید از پایگاه داده ای که 

 مختلفی می باشد استفاده نمائید. از قبل طراحی شده است و دارای ویو های

 

 EFدر  Sqlاستفاده از دستورات 

این اجازه را به شما می دهد که علاوه بر دسترسی به داده ها توسط موجودیت ها که موجب ایجاد کوئری  EFکتابخانه 

را به صورت مستقیم اجرا کنید. برای این منظور از متد  Sqlمی شود، خودتان نیز بتوانید دستورات  EFتوسط 

SqlQuery  خاصیتDatabase  شیContext .استفاده خواهیم کرد 

 به دستورات زیر توجه کنید:

String sql = @"select * from PersonPersonTypeView where FirstName ={3}"; 
                var persons = context.Database.SqlQuery<PersonPersonTypeView>(sql, 
"Mehdi"); 
                foreach (var item in persons) 
                { 
                    Console.WriteLine("Person name : {3},{1} \r\nPerson type : {3}", 
item.FirstName, item.LastName, item.PersonType); 
                } 

 

دو پاراتر  SqlQueryاجرا می کند. متد  SqlQueryرا با استفاده از متد ژنریک  sqlدستورات فوق یک دستور 

و پارامتر دوم مقادیری است که درهنگام اجرای دستور درون این رشته  sqlدریافت کرده است. پارامتر اول رشته 
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استفاده شده است. این روش برای  sqlنید از روش پارامتری در دستور قرار خواهند گرفت. همانور که مشاهده می ک

 مورد استفاده قرار می گیرد. Sql Injectionجلوگیری از 

خواهد بود که خروجی آن در شکل زیر نشان داده شده  PersonPersonTypeViewخروجی این دستور لیستی 

 است:
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 ها Stored Procedureبرای  Sql Queryاستفاده از متد 

را نیز توسط این متد  Stored Procedureقابل اجرا بودند می توان  SqlQueryکه توسط  Sqlهمانند دستورات 

 به صورت زیر در پایگاه داده ایجاد کنید: Stored Procedureاجرا کرد. برای این منظور یک 

CREATE PROCEDURE SelectPersonFromView  
  
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
SELECT * FROM PersonPersonTypeView AS pptv 
END 
GO 

 

ایجاد می کند. همانظور که  SelectPersonFromViewبه نام  Stored Procedureدستورات فوق یک 

 را واکشی می کند. PersonPersonTypeViewمشخص است این پروسیجر رکورد های ویوی 

 نوشته و برنامه را اجرا کنید: Mainحال دستورات زیر را درمتد 

String sql = @"SelectPersonFromView"; 
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                var persons = context.Database.SqlQuery<PersonPersonTypeView>(sql); 
                foreach (var item in persons) 
                { 
                    Console.WriteLine("Person name : {3},{1} \r\nPerson type : {3}", 
item.FirstName, item.LastName, item.PersonType); 
                } 

 

 خروجی برنامه به صورت زیر خوهد بود:
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استفاده شده است و مابقی دستورات شبیه به  sqlهمانطور که مشاهده می کنید از نام پروسیجر به جای دستورات 

به می توانید پارامتر های مختلفی را  sqlدستورات قبلی می باشد. در حالت استفاده از پروسیجر نیز همانند دستورات 

نمونه ان را  می باشد که در بخش قبلی sqlر به دستورات ن مشابه ارسال پارامتپروسیجر ارسال نمائید که روش آ

 دیدید.

اجرا کنیم می بایستی به  EF اگر بخواهیم پروسیجری که عملیات درج،ویرایش و یا حذف انجام می دهد را توسط

 استفاده نمائیم. ExecuteSqlCommandاز متد  SqlQueryجای متد 

 ر در پایگاه داده ایجاد کنید:به صورت زی InsertPersonیک پروسیجر به نام 

CREATE PROCEDURE InsertPerson 
 @FirstName NVARCHAR(13) , 
 @LastName NVARCHAR(13), 
 @PersonTypeId INT 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 INSERT INTO Persons 
 VALUES 
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   ( 
     @FirstName, 
     @lastName, 
     @PersonTypeId 
   ) 
END 
GO 
 

 

 نشوته و برنامه را اجرا کنید: Mainحال دستورات زیر را در متد 

String sql = @"InsertPerson {3},{1},{3}"; 
                context.Database.ExecuteSqlCommand(sql, "Reza", "Hasani", 1); 
 
                sql = @"SelectPersonFromView"; 
                var persons = context.Database.SqlQuery<PersonPersonTypeView>(sql); 
                foreach (var item in persons) 
                { 
                    Console.WriteLine("Person name : {3},{1} \r\nPerson type : {3}", 
item.FirstName, item.LastName, item.PersonType); 
                } 

 

و  FirstName ،LastNameرا با سه پارامتر  InsertPersonدو خط ابتدایی دستورات فوق پروسیجر 

PersonTypeId  اجرا می کند. این اجرا توسط متدExecuteSqlCommand  اتفاق می افتد. دستورات بعدی

رکورد های موجود در ویو را پس از درج رکورد جدید نمایش  SelectPersonFromViewنیز توسط پروسیجر 

 می دهد:
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 نگاشت پروسیجر ها 

همانطور که در مثال های پیشین در طول آموزش اشاره شد زمانی که یک نمونه از یک موجودیت ایجاد می شود و 

در این مسیر  EFدر پایگاه داده ذخیره می شود مکانیزمی که  Contextمربوط به شی  SaveChangesتوسط متد 

متناظر با عملیات درخواستی را ایجاد و به همراه داده های کاربر که در نمونه  SQLطی می کند این است که دستور 

 ای از موجودیت قرار دارند به سمت پایگاه داده ارسال کرده و اجرا می کند.

را نیز خودتان بر  SQLیلی نخواهید از این مکانیزم استفاده کنید و بخواهید کنترل دستورات ممکن است شما به هر دل

به شما این امکان را می دهد تا موجودیت شما را به پروسیجر هایی در پایگاه داده نگاشت  EFعهده بگیرید. معماری 

 پروژه اضافه کنید: به صورت زیر به Companyکند. برای درک بهتر این موضوع یک کلاس به نام 

   [Table("Companies")] 
   public class Company 
    { 
        [Key] 
        public Int23 CompanyId 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Name 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 

به جهت نام کمپانی در نظر گرفته شده  Nameبه عنوان کلید اصلی و فیلد  CompanyIdبه جهت سادگی دو فیلد 

 است.

 به صورت زیر به پروژه اضافه کنید: CompanyConfigحال یک کلاس به نام 

public class CompanyConfig :EntityTypeConfiguration<Company> 
    { 
       public CompanyConfig() 
       { 
           MapToStoredProcedures(); 
       } 
    } 

برای  Fluentتنها متدی است که از کتابخانه  MapToStoredProcedureهمانطور که مشاهده می کنید متد 

 استفاده شده است. Companyپیکربندی موجودیت 
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اضافه کنید.کلاس  EFجموعه پیکربندی های را به م CompanyConfigحال توسط دستور زیر کلاس 

PersonContext  را باز کنید و دستور زیر را در متدOnModelCreating :بنویسد 

modelBuilder.Configurations.Add(new CompanyConfig()); 

 پایگاه داده را بروز رسانی کنید: Migrationاز کتابخانه  Update-Databaseحال توسط دستور 
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و  Company_Delete ،Company_Insertهمانطور که مشاهده می کنید سه پروسیجر به نام های 

Company_Update .در پایگاه داده ایجاد شده است 

 دارای حالت دیگری نیز می باشد که به شما اجازه پیکربندی دقیق تری را نیز MapToStoredProcedureمتد 

به  Company_Deleteمی دهد. به عنوان مثال پیکر بندی زیر نام پروسیجر مربوط به حذف را از 

DeleteCompany :اغییر می دهد 

public class CompanyConfig :EntityTypeConfiguration<Company> 
    { 
       public CompanyConfig() 
       { 
           MapToStoredProcedures(sp => sp.Delete(spd=>spd.HasName("DeleteCompany"))); 
       } 
    } 
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 خلاصه

و پیاده سازی آن مورد بررسی   Entity Frameworkدر فصل پایانی کتاب سایر مفاهیم عمومی مرتبط به کتابخانه 

قرار گرفت. در این بخش شما توانستید انواع پیچیده و نیز انواع داده شمارشی را پیاده سازی نمائید.همچنین یکی از 

 Entity Frameworkمحل بحث بوده که توسط  Entity Frameworkمفاهیم مهمی که همیشه در مورد 

Migration   موختید چگونه توسط گاه داده می باشد که در این فصل آتغییر در شمای پای شدمرتفعMigration 

و دستورات و کتابخانه آن می توانید بدون نگرانی در خصوص از بین رفتن داده های موجود در پایگاه داده اقدام به 

 تغییر و بروز رسانی پایگاه داده نمائید. 
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 سخن آخر

 Entityامی مباحثی که در این کتاب بیان شد بتواند راهگشای شما در استفاده از کتابخانه در پایان امیدوارم تم

Framework .نکته مهمی که باید به ان توجه کنید و قبلا نیز به ان اشاره کردم این است  در پروژه های شما باشد

ن د. به بسیاری از جزئیات در ایکه این کتاب صرفا به عنوان یک راهنمای اولیه جهت حرکت در این مسیر می باش

کتاب پرداخته نشده است چرا که هدف از این کتاب صرفا ایجاد جرقه ای در بین برنامه نویسانی است که دوست 

اینکه از این  دارند از روش های قدیمی تر کار با پایگاه های داده به روش های جدید تری تغییر دیدگاه دهند.

خیز کاملا بستگی به شما، توانایی شما، شرایط پروژه و بسیاری ملزومات دیگری است که تکنولوژی استفاده نمائید یا 

نمی توان نسخه ای واحد برای همه موقعیت ها نوشت. اما یادگیری هر چیزی دارای لذتی است که امیدوارم از خواندن 

 مطالب این کتاب لذت کافی و وافی را برده باشد.

 منابع

0- Code-First development with entity framework,Sergey Barskiy,Packt 

Publishing 

1- Entity Framework 1 Recipes,Brain Driscoll,Nitin Gupta,Robert 

Vettor,Zeeshan Hirani,Larry Tenny,Apress Publishing 

1- Pro Entity Framework,Scott Keilen,Apress Publishing 

1- Entity Framework Documentation 


