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آموزش پرس و جو و ذخیره ( Asyncهمسان سازی)
شما می توانید از مزیت اجرای غیر هم زمان  .net 4.5با  entity frameworkاستفاده کنید EF 6 .می تواند
با استفاده از  DbContextبه طور غیر هم زمان یک  queryو دستور را اجرا کند.
ابتدا ببینیم که چگونه پرس و جوی غیر همزمان را اجرا کنیم و سپس به طور غیر همزمان متد
 context.SaveChangesرا فرخوانی می کنیم.
 Queryغیر هم زمان
private static async Task GetStudent()

{

Student student = null;

using (var context = new SchoolDBEntities())

{

Console.WriteLine("Start GetStudent...");

>= student = await (context.Students.Where(s
s.StudentID 
== 
1).FirstOrDefaultAsync());

Console.WriteLine("Finished GetStudent...");



}

return student;
}

همانطور که در کد باال مشاهده کردید ،متد  GetStudentبا  asyncبرای ( asynchronousغیر هم زمان)
مشخص شده است .نوع برگشتی متد  asynchrounousباید  Taskباشد .متد  GetStudentشی ای از نوع
 Studentبرمی گرداند بنابراین نوع برگشتی باید  Taskباشد.
همچنین پرس و جو با  awaitمشخص شده است یعنی یک فراخوانی  threadبرای انجام دادن چیزی است
مگر اینکه پرس و جو را اجرا می کند و داده را برمی گرداند .ما در اینجا از متد گسترشی
 FirstOrDefaultAsyncاز  System.Data.Entityاستفاده می کنیم .همچنین می توانید از دیگر متد های
گسترشی به طور مناسب استفاده کنید مانند  ToListAsyn ،SingleOrDefaultAsyncو غیره.
ذخیره کردن غیر همزمان )(Asynchronous Save
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 را فراخوانیasync  همان طور که پرس وجوی، به طور غیر همزمانcontext.SaveChanges می توانید متد
.می کنید
private static async Task SaveStudent(Student editedStudent)

{

using (var context = new SchoolDBEntities())

{

context.Entry(editedStudent).State =
EntityState.Modified;

Console.WriteLine("Start SaveStudent...");

int x = await (context.SaveChangesAsync());

Console.WriteLine("Finished
SaveStudent...");

}

}
async نتیجه پرس و جوی
. به شرح زیر استفاده می کندWait  از متدasynchronous شما زمانی می توانید نتیجه بگیرید که
public static void AsyncQueryAndSave()

{

var student = GetStudent();

Console.WriteLine("Let's do something else till
we get student..");

student.Wait();

var studentSave = SaveStudent(student.Result);

Console.WriteLine("Let's do something else till
we get student.." );

studentSave.Wait();

}
 را به همان طریق معمول فراخوانی میGetStudent  ما متد غیر همزمان،همان طور که در کد باال می بینید
 را فراخوانی می کنیم که اینstudent.wait()  سپس ما. ذخیره می کنیمstudent کنیم و نتیجه را در متغییر
 بنابراین، کامل شود باید صبر کندasynchronous  تا زمانی که متدthread بدین معنی است که فراخوانی
. نتیجه بگیریمasynchronousمی توانیم فرآیند دیگری انجام دهیم تا زمانی که از متد
.کد نشان داده شده در باال خروجی زیر را خواهد داشت
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می توانید پروژه نمونه را برای  Async query & saveدانلود کنید.
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