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مدیریت سناریوهای پیچیده ی  EF6در برنامه های MVC
این آموزش شامل نکاتی بسیار زیادی می باشد که در سناریوهای پیچیده توسعه ی برنامه های تحت وب MVC
که از  EF Code Firstبهره می گیرند ،بکار شما می آید.
در بیشتر بخش ها از صفحاتی که در فصل های قبلی ایجاد کردیم ،استفاده خواهیم کرد .جهت استفاده از
دستورهای خام  SQLبرای اجرای عملیات بروز رسانی دسته جمعی ( ،)bulkمی بایست یک صفحه ی جدید
ایجاد کرده که تعداد ( creditsواحدهای پاس شده) تمام  courseهای موجود در پایگاه داده را بروز آوری
کند:

اجرای  queryهای  SQLدر زبان )raw query( LINQ
رابط برنامه سازی کاربردی ( EF Code First )APIمتدهایی را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد
دستورات  SQLرا مستقیم به پایگاه داده ی مورد نظر ارسال کنید .می توانید از روش های زیر استفاده کنید:
 .1از متد  DbSet.SqlQueryبرای  queryهایی که نوع  entityها را برمی گرداند ،استفاده کنید .اشیا
بازگشتی بایستی از همان نوعی باشد که مورد انتظار شی  DbSetاست .این اشیا به صورت خودکار توسط
 database contextردیابی ( )trackمی شوند ،مگر این قابلیت  trackingرا خود غیر فعال کنید.
 .2از متد  Database.SqlQueryبرای  queryهایی که نوع خروجی آن ها  entityنیست استفاده کنید .داده
های بازگشتی توسط  database contextردیابی نمی شوند ،حتی اگر از این متد برای بازیابی نوع entity
استفاده کنید.
 .3از  Database.ExecuteSqlCommandبرای دستورهایی که  queryنیستند ،استفاده کنید.
یکی از مزایای استفاده از  EFاین است که کد شما را خیلی به یک روش ذخیره ی داده مشخص وابسته نمی
کند EF .این کار را با ایجاد  queryها و دستورات  SQLبرای شما انجام می دهد که یک مزیت جانبی آن رهایی

شما از نوشتن دستورات و  queryها می باشد .اما گاهی شرایطی (استثنایی) پیش می آید که در آن شما
مجبور به استفاده از  queryهایی هستید که خود به صورت دستی نوشته اید و این روش ها به شما کمک می
کنند ،چنین شرایطی را مدیریت کنید.
توجه داشته باشید که همیشه باید به هنگم اجرای دستورات  ،SQLاقدامات پیشگیرانه ای را جهت ایمن
سازی سایت در برابر حمالت  SQL injectionاتخاذ کنید .یکی از روش هایی که می توانید این کار را انجام
دهید ،استفاده از  queryهای پارامتر دار است ،به عبارت دیگر به واسطه ی  queryهای با پارامتر کاری می
کنیم که رشته های ارسال شده توسط صفحه ی وب به عنوان دستورات  SQLتفسیر نشوند .در آموزش حاضر
برای گنجاندن (یکپارچه سازی) ورودی کاربر در یک  ،queryاز  queryهای باپارامتر استفاده می کنیم.

فراخوانی  queryای که خروجی آن  Entityمی باشد
کالس > DbSet<TEntityمتدی ارائه می کند که با استفاده از آن می توانید  queryرا اجرا کنید که خروجی آن
موجودیتی از نوع  TEntityمی باشد .برای آشنایی با نحوه ی کارکرد آن ،کد متد  Detailsرا در کنترلر
 Departmentتغییر می دهیم.
در فایل  ،DepartmentController.csدر متد  ،Detailsفراخوانی متد  db.Departments.FindAsyncرا
با فراخوانی متد  db.Departments.SqlQueryجایگزین کنید ،همان طور که در کد رنگی شده ی زیر نمایش
داده شده است:
)public async Task<ActionResult> Details(int? id
{
)if (id == null
{
;)return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest
}
// Create and execute raw SQL query.
;"string query = "SELECT * FROM Department WHERE DepartmentID = @p0
;)(Department department = await db.Departments.SqlQuery(query, id).SingleOrDefaultAsync
)if (department == null
{
;)(return HttpNotFound
}
;)return View(department

}

جهت بررسی و کسب اطمینان از عملکرد صحیح کد ،تب  Departmentsو سپس صفحه ی  Detailsمربوط به
یکی از  departmentها را انتخاب کرده و مشاهده کنید.

فراخوانی  queryای که اشیا از نوع دیگر را به عنوان خروجی برمی گرداند
پیشتر یک  gridدربردارنده ی اطالعات مربوط به آمار دانشجویان ( )student statisticsبرای صفحه ی About
ایجاد کردید .این صفحه تعداد دانشجویانی را که در هر تاریخ ( )enrollment dateثبت نام کردند را نشان
می دهد .کدی که این کار را در فایل  HomeController.csانجام می دهد ،از زبان  LINQاستفاده می کند:
var data = from student in db.Students
group student by student.EnrollmentDate into dateGroup
)(select new EnrollmentDateGroup
{
EnrollmentDate = dateGroup.Key,
)(StudentCount = dateGroup.Count
;}

 بازیابیLINQ  و بدون استفاده ازSQL فرض کنید کدی می خواهیم بنویسیم که داده ها را مستقیما از خود
 متد، نباشدentity object  برای این منظور می بایست کدی بنویسید که خروجی آن.می کند
. نیز دقیقا همین کار را انجام می دهدDatabase.SqlQuery
: جایگزین کنیدSQL  با یک دستورAbout  را در متدLINQ  دستور،HomeController.cs در فایل
public ActionResult About()
{
// Commenting out LINQ to show how to do the same thing in SQL.
//IQueryable<EnrollmentDateGroup> = from student in db.Students
//
group student by student.EnrollmentDate into dateGroup
//
select new EnrollmentDateGroup()
//
{
//
EnrollmentDate = dateGroup.Key,
//
StudentCount = dateGroup.Count()
//
};
// SQL version of the above LINQ code.
string query = "SELECT EnrollmentDate, COUNT(*) AS StudentCount "
+ "FROM Person "
+ "WHERE Discriminator = 'Student' "
+ "GROUP BY EnrollmentDate";
IEnumerable<EnrollmentDateGroup> data = db.Database.SqlQuery<EnrollmentDateGroup>(query);
return View(data.ToList());
}

 خواهید دید که همان اطالعاتی که قبال نمایش می داد را در حال حاضر نیز. را اجرا کنیدAbout صفحه ی
.نمایش می دهد

فراخوانی Update Query
فرض کنید  administratorها (مدیران پایگاه داده)  Contoso Universityمی خواهند تغییرات دسته
جمعی ( )bulkهمچون تعداد  creditها یا واحدهای پاس شده برای هر دوره ی آموزشی یا  ،courseرا در
دیتابیس مورد نظر اعمال کنند .چنانچه تعداد  courseها در دانشگاه بیش از حد معمول بود ،در آن صورت
استخراج و بازیابی آن ها به عنوان  entityو ویرایش هر یک به صورت جدا ،ناکارامد خواهد بود .در این بخش
یک صفحه ی وب پیاده سازی می کنیم که به کاربر اجازه می دهد یک ضریب مشخص کند که تعداد  creditهای
تمامی  courseها در آن ضرب شده و بر آن اساس تغییر یابد .این تغییر را با اجرای یک دستور UPDATE
اعمال می کنیم .صفحه ی وب مورد نظر بدین شکل خواهد بود:

HttpGet  را برای خصیصه هایUpdateCourseCredits  را باز کرده و دو متدCourseContoller.cs فایل
: اضافه می کنیمHttpPost و
public ActionResult UpdateCourseCredits()
{
return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult UpdateCourseCredits(int? multiplier)
{
if (multiplier != null)
{
ViewBag.RowsAffected = db.Database.ExecuteSqlCommand("UPDATE Course SET Credits = Credits * {0}",
multiplier);
}
return View();
}

 هیچ مقداری در متغیر، را پردازش می کندHttpGet  درخواستcontroller هنگامی که
view ، بازگردانده و ثبت نمی شود و همان طور که در تصویر قبلی مشاهده شدViewBag.RowsAffected
.) نمایش می دهدsubmit(  تهی به ضمیمه ی دکمه ی ارسالtextbox مورد نظر یک

پس از این دکمه ی  Updateکلیک می شود ،متد  HttpPostصدا زده شده و  multiplierمقدار را در textbox
درج می کند .کد مورد نظر سپس دستور  SQLکه  courseها رابروز رسانی می کند ،اجرا کرده و تعداد
سطرهای اصالح شده را به  viewدر متغیر  ViewBag.RowsAffectedبازمی گرداند .هنگامی که view
مقداری را از آن متغیر دریافت می کند ،بجای آن  textboxو دکمه ی  ،submitتعداد سطرهای بروز رسانی شده
را نمایش می دهد:

در  ،CourseController.csیکی از متدهای  UpdateCourseCreditsرا راست کلیک کرده ،سپس Add
 Viewرا کلیک کنید:

: را با کد زیر جایگزین کنیدtemplate  کد،Views\Course\UpdateCourseCredits.cshtml در فایل
@model ContosoUniversity.Models.Course
@{
ViewBag.Title = "UpdateCourseCredits";
}
<h2>Update Course Credits</h2>
@if (ViewBag.RowsAffected == null)
{
using (Html.BeginForm())
{
<p>
Enter a number to multiply every course's credits by: @Html.TextBox("multiplier")
</p>
<p>
<input type="submit" value="Update" />
</p>

}
}
@if (ViewBag.RowsAffected != null)
{
<p>
Number of rows updated: @ViewBag.RowsAffected
</p>
}
<div>
@Html.ActionLink("Back to List", "Index")
</div>

 متد، در نوار آدرس مرورگرURL " به انتهای/UpdateCourseCredits"  و افزودنCourses با انتخاب تب
: را اجرا کنید (مثالUpdateCourseCredits
: یک عدد داخل کادر وارد کنید.)http://localhost:50205/Course/UpdateCourseCredits

: تعداد سطرهای بروز رسانی شده را مشاهده خواهید کرد. را کلیک کنیدUpdate دکمه ی

روی لینک  Back to Listکلیک کرده تا فهرست  courseها را به همراه تعداد  creditهای اصالح شده هر
 courseمشاهده کنید:

No-Tracking Queries
هنگامی که  database contextسطرهای جدول را بازیابی کرده و  entity objectهایی را برای نمایش آن ها
ایجاد می کند ،به صورت پیش فرض بررسی می کند آیا موجودیت های مقیم در حافظه با آنچه در پایگاه داده
وجود دارد همگام هست یا خیر .داده های موجود در حافظه به عنوان یک  cacheعمل کرده و زمانی که یک
موجودیت را بروز رسانی می کنید ،مورد استفاده قرار می گیرد .به این خاطر که  context instanceها معموال
موقتی هستند بدین معنا که به ازای هر  requestیکی ایجاد شده و دور انداخته می شود و همچنین context

ای که یک موجودیت را می خواند اغلب پیش از اینکه آن موجودیت بار دیگر استفاده شود ،دور انداخته
( )disposeمی شود ،استفاده از  cachingدر یک برنامه ی تحت وب غیر ضروری می باشد.
می توانید ( trackingردیابی)  entity objectها در حافظه را با استفاده از متد  AsNoTrackingغیر فعال
کنید .سناریوهایی که اغلب در آن ها  trackingرا غیرفعال می کنید ،در زیر شرح داده شده اند:
 query .1چنان حجم سنگینی از داده ها را بازیابی می کند که غیر فعال کردن  ،trackingافزایش کارایی
بسزایی را به دنبال دارد.
 .2می خواهید یک موجودیت به متد  AsNoTrackingپیوست کنید که آن موجودیت را آپدیت کند ،اما قبال
آن موجودیت را برای منظوری دیگری بازیابی کرده اید .چون که آن موجودیت از قبل توسط database context
( trackردیابی) می شود ،نمی توانید موجودیتی که می خواهید ویرایش کنید را پیوست نمایید .یکی از روش
های مدیریت این سناریو استفاده از گزینه ی  AsNoTrackingبا  queryمورد نظر می باشد.
در این آموزش به خاطر اینکه  flagویرایش شده بر روی موجودیت ایجاد شده توسط  model-binderدر متد
 Editتنظیم نشده ،به متد  AsNoTrackingنیز نیازی نیست.

بررسی  queryهای ارسالی به پایگاه داده
گاهی اوقات دیدن خود  queryارسالی به پایگاه داده به شما کمک شایانی می کند .در آموزش های قبلی نحوه
ی انجام آن را در کد  interceptorآموختید ،حال روشی را برای انجام این کار بدون نوشتن کد interceptor
خواهید دید .برای تست این روش ،ابتدا یک  queryساده را مورد بررسی قرار می دهیم ،سپس گزینه ها و
قابلیت های مختلفی همچون  filtering ،eager loadingو  sortingبه آن اضافه می کنیم و رفتار آن را بار دیگر
آزمایش می کنیم.
در فایل  ،Controllers/CourseControllerمتد  Indexرا با کد زیر جایگزین نمایید .این کار باعث می شود
 eager loadingبه طور موقت غیرفعال شود:

)(public ActionResult Index
{
;var courses = db.Courses
;)(var sql = courses.ToString
;))(return View(courses.ToList
}

حال یک ( breakpointنقطه ی انفصال) بر روی خط دربردارنده ی دستور  returnاعمال کنید (برای این منظور
اشاره گر موس را روی خطر مورد نظر قرار داده و دکمه ی  F9را فشار دهید) .کلید  F5را زده تا پروژه در حالت
خطایابی ( )Debug modeاجرا شود ،سپس صفحه ی  Course Indexرا انتخاب کنید .با رسیدن کد به
 ،breakpointمتغیر  sqlرا مورد بررسی قرار دهید .در اینجا  queryارسالی به  SQL Serverرا خواهید دید؛
یک دستور ساده ی  Selectپرس و جوی ارسالی به پایگاه داده می باشد.
{SELECT
[Extent1].[CourseID] AS [CourseID],
[Extent1].[Title] AS [Title],
[Extent1].[Credits] AS [Credits],
][Extent1].[DepartmentID] AS [DepartmentID
}]FROM [Course] AS [Extent1

بر روی کالس ( magnifierآیکون ذره بین) کلیک کرده تا بتوانید  queryمورد نظر را در پنجره ی Text
 Visualizerمشاهده کنید.

 اضافه خواهیم کرد تا کاربرانCourses Index  (فهرست کشویی) به صفحه یdrop-down list اکنون یک
 ها را بر اساسCourse . مورد نظر را جستجو کنندdepartment ،بتوانند با استفاده از قابلیت فیلترینگ
navigation property  را برایeager loading  همچنین،) آن ها مرتب سازی خواهیم کردtitle( عنوان
: مشخص می کنیمDepartment )(خاصیت پیمایشی
: جایگزین نماییدIndex  کد زیر را با متد،CourseController.cs در فایل
public ActionResult Index(int? SelectedDepartment)
{

var departments = db.Departments.OrderBy(q => q.Name).ToList();
ViewBag.SelectedDepartment = new SelectList(departments, "DepartmentID", "Name", SelectedDepartment);
int departmentID = SelectedDepartment.GetValueOrDefault();
IQueryable<Course> courses = db.Courses
.Where(c => !SelectedDepartment.HasValue || c.DepartmentID == departmentID)
.OrderBy(d => d.CourseID)
.Include(d => d.Department);
var sql = courses.ToString();
return View(courses.ToList());

}

. اعمال کنیدreturn  را بار دیگر روی خط حاوی دستورBreakpoint
 اگر هیچ. دریافت می کندSelectedDepartment  را در پارامترdrop-down list متد مورد نظر مقدار انتخابی
. خواهد بودnull  این پارامتر،مقداری انتخاب نشده باشد
view  ها برای نمایش در لیست کشویی بهdepartment  حاوی تمامیSelectList )collection( مجموعه
 اسم فیلد متن و، اسم فیلد مقدارSelectList ) (سازندهconstructor  پارامترهای ارسالی به.ارسال می شود
.آیتم انتخاب شده را مشخص می کند
 یک ترتیب،)filter expression(  یک عبارت فیلتر،Course )repository(  مجموعهGet کد حاضر برای متد
)navigation property(  همچنین برای خاصیت پیمایشی،) تعریف کردهsort order( مرتب سازی
. را مشخص می کندeager loading  روش بارگذاریDepartment
drop-  کد زیر را به منظور ایجاد،table  درست پیش از تگ باز،Views\Course\Index.cshtml در فایل
:) درج نماییدsubmit(  و دکمه ی ارسالdown list

))(@using (Html.BeginForm
{
)"<p>Select Department: @Html.DropDownList("SelectedDepartment","All
><input type="submit" value="Filter" /></p
}

توجه داشته باشید که  breakpointرا بایستی از قبل بر روی خط مورد نظر اعمال کرده باشید .حال صفحه ی
 Course Indexرا اجرا کنید .اجرا را برای اولین بار ادامه دهید تا کد به  breakpointبرسد و صفحه در
مرورگر نمایش داده شود .یک  departmentاز  drop-down listانتخاب کرده و دکمه ی  Filterرا کلیک
نمایید:

این بار اولین  breakpointبرای کوئری  departmentای که  drop-down listرا پر می کند ،می باشد .این
 breakpointرا رد کرده و دفعه ی بعدی که کد مورد نظر به  breakpointمی رسد ،متغیر  queryرا در نظر
داشته تا ببینید ،کوئری  Courseاکنون چگونه بنظر می رسد .کد زیر را مشاهده خواهید کرد:
SELECT
[Project1].[CourseID] AS [CourseID],
[Project1].[Title] AS [Title],
[Project1].[Credits] AS [Credits],

[Project1].[DepartmentID] AS [DepartmentID],
[Project1].[DepartmentID1] AS [DepartmentID1],
[Project1].[Name] AS [Name],
[Project1].[Budget] AS [Budget],
[Project1].[StartDate] AS [StartDate],
[Project1].[InstructorID] AS [InstructorID],
[Project1].[RowVersion] AS [RowVersion]
FROM ( SELECT
[Extent1].[CourseID] AS [CourseID],
[Extent1].[Title] AS [Title],
[Extent1].[Credits] AS [Credits],
[Extent1].[DepartmentID] AS [DepartmentID],
[Extent2].[DepartmentID] AS [DepartmentID1],
[Extent2].[Name] AS [Name],
[Extent2].[Budget] AS [Budget],
[Extent2].[StartDate] AS [StartDate],
[Extent2].[InstructorID] AS [InstructorID],
[Extent2].[RowVersion] AS [RowVersion]
FROM [dbo].[Course] AS [Extent1]
INNER JOIN [dbo].[Department] AS [Extent2] ON [Extent1].[DepartmentID] = [Extent2].[DepartmentID]
WHERE @p__linq__0 IS NULL OR [Extent1].[DepartmentID] = @p__linq__1
) AS [Project1]
ORDER BY [Project1].[CourseID] ASC

 راDepartment  می باشد که داده هایJOIN  مورد نظر اکنون از نوعquery ،همان طور که مشاهده می کنید
. می باشدWHERE  بارگذاری کرده و حاوی یک عبارتCourse به همراه داده های
. را حذف کنیدvar sql = courses.ToString() خط

)repository( ) و مجموعه هاunit of work( الگوهایی برای تعریف واحد کاری
)wrapper(  هایی را به عنوان دربرگیرنده هاییrepository بسیاری از برنامه نویسان الگوهای واحد کاری و
 این الگوها در راستا یا به هدف ایجاد یک الیه ی. پیاده سازی می کنند، کار می کنندEF برای کدهایی که با
 پیاده، برنامه ی مورد نظرbusiness logic ) و الیه یdata access layer( انتزاعی بین الیه دسترسی داده
)data store(  برنامه ی شما را از تغییراتی که در انبار داده، پیاده سازی الگوهای ذکر شده.سازی می شوند
test-driven ( ) یا توسعه ی تست محورunit-testing( اعمال می شود جدا می سازد و عالوه بر آن تست واحد
 نوشتن کدهای اضافی بر سازمان جهت پیاده، با این حال.) خودکار را به مراتب آسان می سازدdevelopment
: بنا به دالیل زیر همیشه توصیه نمی شود، بهره می گیرندEF سازی این الگوها برای برنامه هایی که از
. جدا می سازدdata store  خودش کدهای شما را از کدهای مختصEF  درcontext  کالس.1

 .2کالس  contextدر  EFبه مثابه ی یک کالس واحد کاری ( )unit-of-work classبرای بروز رسانی هایی که
با استفاده از  EFانجام می دهید ،عمل می کند.
 .3امکاناتی که در ویرایش  6تکنولوژی EFارائه شده ،پیاده سازی  TDDرا بدون نوشتن کد الزم برای
 repositoryآسان می سازد.

( Proxy classesکالس های پیشکار)
هنگامی که  EFنمونه موجودیت هایی را ایجاد می کند (به عنوان مثال در زمان اجرای یک  ،)queryآن ها را به
صورت یک نوع مشتق شده که به صورت پویا ساخته شده ایجاد می کند .حال این موجودیت ها به عنوان یک
 proxyیا پیشکار (یک کالس که به عنوان یک رابط برای چیز دیگری ایفای نقش می کند) برای موجودیت مورد
نظر عمل می کنند .به عنوان مثال می توانید به دو تصویر  debuggerزیر نگاه کنید .در تصویر اول ،می بینید
که متغیر  ،Studentبالفاصله پس از اینکه  entityرا نمونه سازی می کنید ،آن نوع  Studentمورد انتظار می
باشد .در تصویر دوم ،پس از اینکه  EFبرای خواندن یک موجودیت  studentاز پایگاه داده بکار رفته ،کالس
 proxyبرای شما قابل مشاهده می باشد.

این کالس  proxyبا بازنویسی برخی از  virtual propertyهای موجودیت مورد نظر hook ،هایی را برای اجرای
عملیات به صورت خودکار به هنگام دسترسی به  propertyمورد نظر وارد می کند .یکی از کاربردهای این
مکانیزم( lazy loading ،بارگذاری با تاخیر) می باشد.
در بیشتر مواقع الزم نیست که از این کاربرد (استفاده از  proxyها) آگاهی داشته باشید ،اما در این میان
موارد استثنایی نیز وجود دارد:
 .1در برخی مواقع ،بایستی مانع از این شوید که  EFنمونه های  proxyایجاد کند .به عنوان مثال می توان به
زمانی اشاره داشت که در آن موجودیت هایی را  serializeمی کنید .در این شرایط کالس های  POCOمورد
نیاز می باشد و استفاده از  proxyها عمال جایز نیست .یک روش برای اجتناب از مشکالت ناشی از
 ،serializationاین است که بجای  serializeکردن  entity objectها  ،این کار را برای  DTOها انجام دهید
(اشیا انتقال داده را بجای شی موجودیت سریاله کنید) .روش دیگر غیرفعال کردن  proxy creationمی
باشد.
 .2زمانی که شما با استفاده از عملگر  newیک کالس  entityنمونه سازی می کنید ،در واقع هیچ نمونه proxy
در اختیار شما قرار داده نمی شود ،بدین معنی که از قابلیت هایی همچون بارگذاری با تاخیر ( )lazy loadingو

ردیابی خودکار تغییرات ( )automatic change trackingبهره مند نخواهید شد .اغلب این امر برای شما
مشکلی را پیش نخواهد آورد؛ بدین معنا که در بیشتر موارد نیازی به بار گذاری با تاخیر نیست زیرا موجودیتی را
ایجاد می کنید که در پایگاه داده موجود نمی باشد ،همچنین اگر موجودیت مورد نظر را به عنوان  Addedعالمت
گذاری می کنید ،در آن صورت  change trackingبکار شما نخواهد آمد .با این حال اگر به دو امکان ذکر شده
نیاز پیدا کردید ،می توانید با استفاده از متد  Createاز کالس  ،DbSetنمونه های  entityجدیدی را با proxy
ها ایجاد کنید.
 .3چنانچه الزم بود نوع موجودیت را از نوع  proxyبگیرید ،در آن صورت می توانید متد  GetObjectTypeرا از
کالس  ObjectContextمورد استفاده قرار دهید تا نوع موجودیت نمونه ی  proxy typeرا دریافت کنید.

تشخیص و شناسایی خودکار تغییر
 EFبه واسطه ی مقایسه ی مقادیر جاری یک موجودیت با مقادیر اصلی و اولیه آن ،پی می برد  entityچگونه
تغییر یافته (و به دنبال آن اینکه کدام updateها می بایست به پایگاه داده فرستاده شود) .مقادیر اصلی به
هنگام پیوست موجودیت یا زمانی که از آن موجودیت  queryگرفته می شود ،ذخیره می گردند .برخی از توابع
که تشخیص خودکار تغییر را فعال می سازند ،به شرح زیر می باشند:
DbSet.Find
DbSet.Local
DbSet.Remove
DbSet.Add
DbSet.Attach
DbContext.SaveChanges
DbContext.GetValidationErrors
DbContext.Entry
DbChangeTracker.Entries
اگر تعداد  entityهای مورد ردیابی و در حال  trackقابل توجه است و در این میان یکی از توابع فهرست شده
در باال را بارها در یک حلقه صدا می زنید ،در آن صورت با غیرفعال کردن قابلیت automatic change

 detectionبهبود کارایی چشم گیری را شاهده خواهید بود .این کار را به واسطه ی استفاده از خاصیت
 AutoDetectChangesEnabledترتیب می دهیم.

اعتبارسنجی خودکار
هنگامی که متد  SaveChangesرا صدا می زنید EF ،به صورت پیش فرض داده های (موجود در) تمامی
 propertyهای کلیه ی موجودیت های تغییر داده شده را پیش از بروز آوری پایگاه داده ،اعتبار سنجی می کند.
چنانچه تعداد زیادی موجودیت را بروز رسانی کرده و داده های مورد نظر را از قبل اعتبار سنجی نموده اید ،در
آن صورت اعتبار سنجی خودکار غیر ضروری بوده و می توانید طول فرایند ذخیره سازی تغییرات را با غیر فعال
ساختن موقتی  ،validationبه طور قابل توجهی کاهش دهید.

افزونه ی Entity Framework Power Tools
 Entity Framework Power Toolsیک افزونه یا  add-inبه محیط  Visual Studioاست که با استفاده از
آن نمودارهای  ،data modelکه در این آموزش به نمایش گذاشته شد ،را ایجاد کردیم .این افزونه
کاربردهای دیگری هم دارد که ایجاد کالس هایی بر اساس جداول موجود در پایگاه داده (برای اینکه بتوان از
 Code Firstبا پایگاه داده ی خود استفاده کرد) یکی از آن ها است .پس از نصب افزونه ی مزبور ،تعدادی
گزینه های اضافه بر سازمان در  context menuها ظاهر می شود .به عنوان مثال ،زمانی که روی کالس
 contextخود در پنجره ی  Solution Explorerراست کلیک می کنید ،گزینه ای برای ایجاد نمودار مشاهده
خواهید کرد .زمانی که از  Code Firstاستفاده می کنید ،اجازه ی تغییر  data modelدر نمودار را نخواهید
داشت ،اما این امکان برای شما وجود دارد برخی آیتم ها را جابجا کرده و فهم بهتری پیدا کرد.

