بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران

خواندن و نمایش داده های بار گذاری شده در Navigation Property
مدرس  :مهندس افشین رفوآ
دوره آموزش MVC

خواندن و نمایش داده های بار گذاری شده در  Navigation Propertyبا  EFدر ASP.NET
MVC
در آموزش قبلی  data modelای که  Studentنام گذاری شده بود را تکمیل کردیم .در این آموزش داده های
مربوط – داده هایی که  EFدر  navigation propertyلود می کند -را خوانده و نمایش می دهیم.
تصویر زیر صفحاتی را که با آن ها کار خواهید کرد را نمایش می دهد.
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 Eager ،Lazyو  Explicit Loadingداده های بارگذاری شده در  navigation propertyها
روش های مختلفی وجود دارد که  EFمی تواند داده های مربوط را در  navigation propertyیک موجودیت
بارگذاری کند:
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( Lazy Loading .1بار گذاری با تاخیر) .هنگامی که  entityمربوطه برای اولین بار خوانده می شود ،داده
های مربوط همراه با آن بازیابی نمی شوند .اما اولین باری که تالش می کنید به یک navigation
 propertyدسترسی داشته باشید ،داده های مورنیاز آن  navigation propertyبه صورت خودکار
بازیابی می شوند .در این حالت چندین  queryبه پایگاه داده ارسال می شود – یکی برای خود
موجودیت مورد نظر و دیگری هر بار که داده های مربوطه ی آن موجودیت بایستی بازگردانی شود.
کالس  DbContextبه صورت پیش فرض قابلیت  Lazy Loadingرا فعال می سازد.

( Eager Loading .2بارگذاری یکجا) .هنگامی که موجودیت خوانده می شود ،داده های مربوطه همراه با
آن بازیابی می شوند .در این حالت تنها یک  join queryبه پایگاه داده فرستاده می شود که طی آن
کلیه ی اطالعات مورد نیاز بازیابی می شوند .می توان به وسیله ی متد  ،Includeقابلیت eager
 loadingرا تعریف کرد و مورد استفاده قرار داد.

( Explicit loading .3بارگذاری با تاخیر صریح) .بسیار شبیه به  lazy loadingاست با این تفاوت که
شما در آن داده های مربوطه را به طور صریح در کد بازیابی می کنید؛ بدین معنا که هنگام دسترسی به
 navigation propertyاین بازیابی به صورت خودکار اتفاق نمی افتد .داده های مربوطه را به صورت
دستی و با بازیابی  object state manager entryبرای یک موجودیت و فراخوانی متد
 Collection.Loadبرای مجموعه ها یا متد  Reference.Loadبرای  propertyهایی که یک تک
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موجودیت را نگه می دارند ،بارگذاری کنید( .در مثال زیر اگر می خواهید  navigation propertyرا بار
گذاری کنید ،می بایست ) Collection(x => x.Coursesرا با >= Reference(x
) ) x.Administratorجایگزین کنید) .از  explicit loadingمعموال زمانی استفاده می شود که قبلش
 lazy loadingرا غیرفعال کرده باشید.

از آنجایی که هر دو حالت بارگذاری مقادیر  propertyها را با تاخیر لود می کنند ،هر دو به عنوان deferred
( loadingبرگذاری دیرهنگام) نیز شناخته می شود.

مالحظاتی درباره ی کارایی
اگر می دانید که به داده های مرتبط با هر  entityبازیابی شده احتیاج پیدا خواهید کرد ،در آن صورت استفاده
از  eager loadingبهترین گزینه بوده و باالترین کارایی را ارائه می دهد .دلیل آن هم این است که ارسال یک
 queryبه پایگاه داده برای بازیابی هر  entityکارامد تر از چندین  queryجدا به ازای هر  entityمی باشد .به
عنوان نمونه ،در مثال های باال ،فرض بگیرید هر دپارتمان دارای  11دوره ی آموزشی ( )courseمربوطه می
باشد .در مثال  ،eager loadingتنها یک  )join( queryبه پایگاه داده ارسال می شد و فقط یک رفت و
برگشت ( )round tripصورت می گرفت .در حالی که اگر به مثال های  lazy loadingو explicit loading
مراجعه کنید می بینید که در هر کدام یازده  queryبه پایگاه داده فرستاده شده و یازده رفت و برگشت به آن
انجام پذیرفته .رفت و برگشت های اضافی بر سازمان در شرایطی که ( latencyنهفتگی) باال است ،باعث افت
شدید کارایی می شود.
از سوی دیگر ،می توان گفت در برخی شرایط  lazy loadingکارآمدتر است eager loading .ممکن است باعث
ایجاد یک  joinپیچیده شود که  SQL Serverقادر به پردازش کارآمد آن نیست .همچنین در مواقعی که نیاز
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دارید فقط به  navigation propertyهای یک موجودیت از میان مجموعه ای از  entityهای در حال پردازش
دسترسی داشته باشید Lazy loading ،گزینه ی برتر می باشد ،زیرا  eager loadingداده های بیشتری را
نسبت به نیاز شما بازیابی می کند که در نهایت منجر به افت کارایی می شود .چنانچه میزان کارایی از اهمیت
خاصی برخوردار است ،توصیه می شود کارایی را به هر دو روش تست کرده و بهترین گزینه را انتخاب نمایید.
 Lazy loadingمی تواند آن کدهایی که افت کارایی به دنبال دارند را مخفی سازد .برای مثال ،آن کدی که
روش بارگذاری ( lazy loadingو  )eager loadingرا مشخص نمی کند ولی تعداد زیادی  entityرا پردازش
کرده و  navigation propertyهای متعددی را در هر گام تکرار مورد استفاده قرار می دهد ،به خاطر رفت و
برگشت های مکرر به پایگاه داده ،بسیار ناکارآمد باشد .یک برنامه ممکن است زمانی که هنوز در دست توسعه
بوده و از سیستم های مستقر بر سرورهای محلی ( )on-premise SQL Serverاستفاده می کند دارای کارایی
مناسب باشد اما به هنگام انتقال آن به  ،Azure SQL Databaseبه خاطر  lazy loadingو افزایش زمان
تاخیر ( )latencyبا افت کارایی مواجه شود .نظارت بر اجرای  queryها و ردگیری آن ها ( )profilingاز طریق
یک ( load testیک نوع تست کارایی نرم افزار که با فشار آوردن و اضافه بارگذاری سیستم نرم افزاری ،پاسخ
سیستم و کارایی آن را می سنجد ).واقعی به شما کمک می کند دریابید آیا  lazy loadingمناسب نیاز شما
هست یا خیر.

غیرفعال سازی  lazy loadingپیش از serialization
فرایند تبدیل یک شی به رشته ای از بایت ها جهت ذخیره در فایل را  serializationمی گویند .چنانچه lazy
 loadingرا پیش از  serializationغیرفعال نکرده باشید ،در آن صورت ممکن است از داده های بیشتری
(نسبت به مقدار مدنظر)  queryبگیرید Serialization .با دسترسی به نمونه propertyها از یک نوع کار می
کند .دسترسی به  propertyباعث می شود قابلیت  lazy loadingفعال شده و آن موجودیت هایی که توسط
 lazy loadingبار گذاری شده اند serialize ،می شوند .فرایند  serializationسپس به هر یک از property
های موجودیت هایی که با  lazy loadingبارگذاری شده اند ،دسترسی پیدا می کند ،که در نهایت سبب
بارگذاری با تاخیر و  serializationبیشتر می شود .برای برطرف ساختن این مشکل ،می بایست lazy loading
را پیش از  serializeکردن موجودیت غیرفعال کنید.
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 Serializationهمچنین ممکن است توسط کالس های  proxyکه  EFمورد استفاده قرار می دهد ،پیچیده تر
شود.
یکی از روش های برطرف ساختن مشکالت ناشی از  serializationاین است که  DTOها (شی انتقال داده بین
پروسه ها) را بجای  entity objectها serialize ،کنیم.
روش های غیرفعال سازی :lazy loading
 .1هنگام اعالن برخی از  navigation propertyها ،کلیدواژه ی  virtualرا از تعریف آن حذف کنید.
 .2خاصیت  LazyLoadingEnabledرا در تعریف تمامی  navigation propertyها بر روی  falseتنظیم
کرده و کد زیر را در ( constructorسازنده) کالس  contextجای گذاری کنید:
;this.Configuration.LazyLoadingEnabled = false

ایجاد یک صفحه به نام  Coursesکه اسم  Departmentرا نمایش می دهد
موجودیت  Courseیک  navigation propertyرا شامل می شود که خود دربردارنده ی آن موجودیت
 Departmentدپارتمانی است که دوره ی آموزشی ( )courseبه آن تخصیص یافته است .جهت نمایش اسم
دپارتمان تخصیص یافته در فهرست دوره ها ،بایستی خاصیت  Nameرا از موجودیت  Departmentموجود در
 navigation propertyبه نام  Course.Departmentبازیابی کنید.
یک  controllerویژه ی  entity typeکه نام آن  Courseهست ،ایجاد کرده و آن را ( CourseControllerنه
 )CoursesControllerنام گذاری کنید .این کار را با استفاده از همان گزینه های MVC 5 Controller with
 views, using Entity Framework scaffolderکه پیش تر برای ایجاد کنترلر  Studentمورد استفاده قرار
دادید ،انجام دهید.
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: را بررسی کنیدIndex  را باز کرده و متدControllers\CourseController.cs فایل
public ActionResult Index()
{
var courses = db.Courses.Include(c => c.Department);
return View(courses.ToList());
}

 را برایeager loading  قابلیت،Include  با استفاده از متد، ای که خودکار اجرا می شودScaffolding
. فعال می سازدDepartment خاصیت
 این تغییرات در. را با کد زیر جایگزین کنیدtemplate  را باز کرده و کدViews\Course\Index.cshtml فایل
:مثال زیر هایالیت شده اند
@model IEnumerable<ContosoUniversity.Models.Course>
@{
ViewBag.Title = "Courses";
}
<h2>Courses</h2>
<p>
@Html.ActionLink("Create New", "Create")
</p>
<table class="table">
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<tr>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.CourseID)
</th>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Title)
</th>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Credits)
</th>
<th>
Department
</th>
<th></th>
</tr>
@foreach (var item in Model)
{
<tr>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.CourseID)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Title)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Credits)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Department.Name)
</td>
<td>
@Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id = item.CourseID }) |
@Html.ActionLink("Details", "Details", new { id = item.CourseID }) |
@Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id = item.CourseID })
</td>
</tr>
}
</table>

: اعمال کرده اید، ایجاد شدهscaffolding شما تغییرات زیر را به کدی که توسط
. تغییر دادیدCourses  بهIndex ) را ازheading(  سرستون.1
 از آنجایی. را نمایش می دهدCourseID  اضافه کردید که مقدار خاصیتNumber  یک ستون به نام.2
ها) به صورت پیش فرضprimary key( ، ها برای کاربران بی معنی به نظر می رسدprimary key که
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توسط پروسه ی  scaffoldingایجاد نمی شوند .اما در این مثال primary key ،معنی دار بوده و
نمایش آن توصیه می شود.
 .3ستون  Departmentرا به سمت راست انتقال داده و سرستون آن را ویرایش کردیدScaffolder .
خاصیت  Nameرا از موجودیت  Departmentخوانده و نمایش می دهد .اما در این مثال ،در صفحه
ی  ،Course pageسرستون بایستی بجای  Department ،Nameباشد.
همان طور که در ستون  Departmentمشاهده می کنید ،کدی که توسط  scaffoldingایجاد شده ،خاصیت
 Nameالصاق شده به موجودیت  Departmentرا نمایش می دهد .این  propertyدر خاصیت پیمایشی
( Department )navigation propertyبارگذاری شده:
><td
)@Html.DisplayFor(modelItem => item.Department.Name
></td

صفحه را اجرا کرده (تب  Coursesرا در صفحه ی اصلی  Contoso Universityانتخاب کنید) تا لیست
دربردارنده ی اسامی درپارتمان ها را مشاهده نمایید.
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ایجاد یک صفحه به نام  Instructorsجهت نمایش دوره های آموزشی و ثبت نام دانشجویان
در این بخش یک  controllerو  viewویژه ی موجودیت  Instructorبرای نمایش صفحه ی  Instructorایجاد می
کنیم:
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این صفحه داده های مربوطه را به شیوه های زیر خوانده و نمایش می دهد:
 .1فهرستی که لیست مدرسان دانشگاه را نمایش می دهد ،داده های مربوطه را از موجودیت
 OfficeAssignmentمی خواند .موجودیت های  Instructorو  OfficeAssignmentدر یک رابطه ی
یک به صفر یا یک به یک مشارکت دارند .برای موجودیت های  OfficeAssignmentاز قابلیت eager
 loadingاستفاده می کنیم .همان طور که قبل تشریح شد ،در مواقعی که داده های مربوطه ی تمام
سطرهای بازیابی شده از جدول اصلی ( )primary tableرا احتیاج دارید eager loading ،بهترین
گزینه می باشد .در این نمونه ،می خواهیم  office assignmentهای تمامی  instructorهای نمایش
داده شده را نشان دهیم.
 .2پس از اینکه کاربر یک  instructorرا انتخاب می کند ،تمامی موجودیت های مربوطه ی  Courseنمایش
داده می شوند .موجودیت های  instructorو  Courseبا هم یک رابطه ی چند به چند دارند .برای
موجودیت های  Courseو همچنین تمامی موجودیت های  Departmentمربوطه ی آن ،از eager
 loadingاستفاده می کنیم .الزم به ذکر است که در این نمونه ی خاص lazy loading ،از کارایی
بیشتری برخوردار می باشد زیرا تنها به دوره های آموزشی ( )courseمدرس ( )instructorانتخابی
احتیاج است .با این وجود ،مثال حاضر نمایش می دهد چگونه برای  navigation propertyهایی که
در درون entityهای دیگر که آن ها نیز خود در navigation propertyها جای گرفته اند ،از eager
 loadingاستفاده کنید.
.3

زمانی که کاربر یک دوره ی آموزشی را انتخاب می کند ،داده های مربوطه از  entity setکه
 Enrollmentsنام دارد ،خوانده شده و نشان داده می شود .رابطه ی بین موجودیت های  Courseو
 Enrollmentاز نوع یک به چند می باشد .برای موجودیت های  Enrollmentو موجودیت های
 Studentمربوطه ی آن قابلیت  explicit loadingرا اعمال می کنیم( .از آنجایی که lazy loading
فعال می باشد ،نیازی به  Explicit loadingنیست با این حال جهت آموزش نحوه ی استفاده از آن در
این بخش لحاظ شده).

ایجاد یک  View Modelبرای Instructor Index View
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 ایجاد میview model  به همین دلیل یک. سه جدول مختلف را به نمایش می گذاردInstructors صفحه ی
.کنیم که هر سه خاصیت را دربرگیرد و هر یک حاوی اطالعات یک جدول باشد
 را ایجاد کرده و سپس کد جاری را جایگزین کدInstructorIndexData.cs  فایل،ViewModels در پوشه ی
:زیر کنید
using System.Collections.Generic;
using ContosoUniversity.Models;
namespace ContosoUniversity.ViewModels
{
public class InstructorIndexData
{
public IEnumerable<Instructor> Instructors { get; set; }
public IEnumerable<Course> Courses { get; set; }
public IEnumerable<Enrollment> Enrollments { get; set; }
}
}

Instructor Controller  ها وview ایجاد
EF ) با استفاده از عملیاتInstructorsController  (نهInstructorController  به نامcontroller یک
: ایجاد کنیدread/write

)namespace(  به فضای نامusing  را باز کرده و یک دستورControllers\InstructorController.cs فایل
: اضافه نماییدViewModels
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using ContosoUniversity.ViewModels;

 را تنها برای خاصیت پیمایشیeager loading ، ایجاد شدهIndex  در متدscaffolding کدی که توسط قابلیت
: تعریف می کندOfficeAssignment
public ActionResult Index()
{
var instructors = db.Instructors.Include(i => i.OfficeAssignment);
return View(instructors.ToList());
}

view model  سپس آن را در، کرده تا داده های مربوطه ی اضافی بارگذاری شدهIndex کد زیر را جایگزین متد
:بریزید
{

public ActionResult Index(int? id, int? courseID)
var viewModel = new InstructorIndexData();
viewModel.Instructors = db.Instructors
.Include(i => i.OfficeAssignment)
.Include(i => i.Courses.Select(c => c.Department))
.OrderBy(i => i.LastName);
if (id != null)
{
ViewBag.InstructorID = id.Value;
viewModel.Courses = viewModel.Instructors.Where(
i => i.ID == id.Value).Single().Courses;
}
if (courseID != null)
{
ViewBag.CourseID = courseID.Value;
viewModel.Enrollments = viewModel.Courses.Where(
x => x.CourseID == courseID).Single().Enrollments;
}

}

return View(viewModel);

 مدرسID ) می پذیرد که مقادیرcourseID( query string ) و یک پارامترid(  اختیاریroute data این متد
 سپس تمامی داده های مورد نیاز را به،) انتخابی را فراهم می نمایدcourse( ) و دوره ی آموزشیinstructor(
. موجود در صفحه ارائه می شوندSelect  پارامترهای مورد نظر توسط لینک های. مورد نظر ارسال می کندview

7 واحد165 -  پالک-  جنب بانک صادرات-  باال تر از خيابان ملک-  خيابان شريعتی-  تهران: آدرس آموزشگاه
88146323 - 88446780 - 88146330

کد با ایجاد یک نمونه از  view modelو جای گذاری آن در فهرست مدرسان ( )instructorsآغاز می شود .کد
مورد نظر قابلیت  eager loadingرا برای  Instructor.OfficeAssignmentو خاصیت پیمایشی
 Instructor.Coursesتعریف می کند.
;)(var viewModel = new InstructorIndexData
viewModel.Instructors = db.Instructors
).Include(i => i.OfficeAssignment
)).Include(i => i.Courses.Select(c => c.Department
;).OrderBy(i => i.LastName

دومین متد  Courses ،Includeرا بار گذاری می کند ،همچنین به ازای هر  courseکه لود می شودeager ،
 loadingرا برای خاصیت پیمایشی  Course.Departmentاجرا می نماید.
)).Include(i => i.Courses.Select(c => c.Department

همان طور که پیش تر توضیح دادیم eager loading ،الزامی نیست ،اما استفاده از آن به بهبود کارایی کمک
می کند .از آنجایی که  viewهمیشه به موجودیت  OfficeAssignmentوابسته است (به آن نیاز دارد) ،روش
کارآمد این است که آن را در  queryیکسان واکشی کنید .موجودیت های  Courseزمانی مورد نیاز می باشند
که یک  Instructorدر صفحه ی وب انتخاب شده باشد ،بنابراین  eager loadingتنها در شرایطی بهتر از lazy
 loadingقلمداد می شود که صفحه ی مورد نظر اغلب با یک  courseنمایش داده می شود تا بدون آن.
چنانچه  instructor IDانتخاب شده باشد ،در آن صورت  instructorانتخابی از لیست  instructorها در view
 modelبازیابی می شود .خاصیت  Coursesالحاق شده به  view modelبعد به همراه موجودیت های
 Courseاز خاصیت پیمایشی  Coursesمتعلق به آن  instructorبارگذاری می شود.
)if (id != null
;ViewBag.InstructorID = id.Value
;viewModel.Courses = viewModel.Instructors.Where(i => i.ID == id.Value).Single().Courses

در اصل متد  Whereیک مجموعه ( )collectionبازگردانی می نماید ،اما در این مورد خاص معیار یا شرط
( )criteriaارسالی به متد مذکور باعث بازگردانی تنها یک موجودیت  Instructorمی شود .متد Single
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{

}

مجموعه مورد نظر را به یک موجودیت  Instructorواحد تبدیل می کند ،که دسترسی به خاصیت  Coursesآن
موجودیت را برای شما فراهم می کند.
زمانی متد  Singleرا بر روی یک مجموعه اعمال می کنیم که می دانیم آن مجموعه دربردانده ی تنها یک آیتم
می باشد .چنانچه مجموعه ی ارسالی به متد  ،Singleتهی بوده یا بیش از یک آیتم داشته باشد ،متد نام برده
یک پیام خطا ( )exceptionصادر می کند .یک روش جایگزین استفاده از  SingleOrDefaultمی باشد که در
صورت خالی بودن مجموعه مقدار پیش فرض ( )nullرا بازمی گرداند .اما در این نمونه باز به صدور یک پیام
خطا منتهی می شد و پیام خطای صادر شده نیز به روشنی علت رخداد مشکل را شرح نمی داد .به هنگام صدا
زدن متد  ،Singleمی توان بجای فراخوانی متد  Whereبه صورت جداگانه ،شرط  Whereرا به عنوان پارامتر
ورودی به متد  Singleپاس داد .بنویسیم:
).Single(i => i.ID == id.Value

بجای:
)(.Where(I => i.ID == id.Value).Single

حال زمانی که  courseانتخاب می شد course ،انتخابی از فهرست  courseها موجود در view model
بازیابی می گردید .سپس خاصیت الحاق شده به  view modelبه همراه موجودیت های  Enrollmentاز
خاصیت پیمایشی  Enrollmentsآن  courseلود می شد.
)if (courseID != null
;ViewBag.CourseID = courseID.Value
(viewModel.Enrollments = viewModel.Courses.Where
;x => x.CourseID == courseID).Single().Enrollments

{

}

اصالح Instructor Index View
فایل  Views\Instructor\Index.cshtmlرا باز کرده ،کد  templateرا با کد زیر جایگزین کنید .همان طور که
می بینید این تغییرات با رنگ زرد نمایش داده شده:
@model ContosoUniversity.ViewModels.InstructorIndexData
{@
;"ViewBag.Title = "Instructors
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}
<h2>Instructors</h2>
<p>
@Html.ActionLink("Create New", "Create")
</p>
<table class="table">
<tr>
<th>Last Name</th>
<th>First Name</th>
<th>Hire Date</th>
<th>Office</th>
<th></th>
</tr>
@foreach (var item in Model.Instructors)
{
string selectedRow = "";
if (item.ID == ViewBag.InstructorID)
{
selectedRow = "success";
}
<tr class="@selectedRow">
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.LastName)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.FirstMidName)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.HireDate)
</td>
<td>
@if (item.OfficeAssignment != null)
{
@item.OfficeAssignment.Location
}
</td>
<td>
@Html.ActionLink("Select", "Index", new { id = item.ID }) |
@Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id = item.ID }) |
@Html.ActionLink("Details", "Details", new { id = item.ID }) |
@Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id = item.ID })
</td>
</tr>
}
</table>

:اصالحاتی که به کد باال اعمال شده
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 Model class .1به  InstructorIndexDataتغییر داده شد.
 .2عنوان صفحه از  Indexبه  Instructorsتغییر داده شد.
 .3یک ستون به نام  Officeاضافه شد که تنها در صورتی که  item.OfficeAssignmentبرابر null
نباشد item.OfficeAssignment.Location ،را نمایش می دهد( .به این خاطر که رابطه ی از نوع
یک به صفر یا یک به یک می باشد ،ممکن است موجودیت  OfficeAssignmentمرتبطی وجود
نداشته باشد).
><td
)@if (item.OfficeAssignment != null
{
@item.OfficeAssignment.Location
}
></td

 .4کدی اضافه شده که به صورت داینامیک " class="successرا به المان  instructor ،trانتخابی
ضمیمه می کند .این کد با بهره گیری از کالس  ،Bootstrapیک رنگ پس زمینه برای سطر انتخابی
تنظیم می کند.
;"" = string selectedRow
)if (item.InstructorID == ViewBag.InstructorID
{
;"selectedRow = "success
}
>"<tr class="@selectedRow" valign="top

 .5یک  ActionLinkکه متن آن  Selectمی باشد درست پیش از دیگر لینک ها در هر سطر اضافه شده
که باعث می شود ( instructor IDشناسه ی مدرس) انتخابی به متد  Indexارسال گردد.
برنامه را اجرا کرده و تب ای که  Instructorsنام دارد را انتخاب کنید .صفحه ی مورد نظر خاصیت Location
موجودیت های  OfficeAssignmentمرتبط و یک خانه ی جدول تهی در صورتی که موجودیت
 OfficeAssignmentوجود ندارد (دفتری به مدرس تخصیص داده نشده) نمایش می دهد.
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 کد زیر را اضافه،) (در انتهای فایلtable  پس از المان بسته ی،Views\Instructor\Index.cshtml در فایل
 را به نمایشinstructor  های مربوط به آنcourse  این کد یک فهرست از،instructor  با انتخاب یک.می کنیم
.می گذارد
@if (Model.Courses != null)
{
<h3>Courses Taught by Selected Instructor</h3>
<table class="table">
<tr>
<th></th>
<th>Number</th>
<th>Title</th>
<th>Department</th>
</tr>
@foreach (var item in Model.Courses)
{
string selectedRow = "";
if (item.CourseID == ViewBag.CourseID)
{
selectedRow = "success";
}
<tr class="@selectedRow">
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><td
)} @Html.ActionLink("Select", "Index", new { courseID = item.CourseID
></td
><td
@item.CourseID
></td
><td
@item.Title
></td
><td
@item.Department.Name
></td
></tr

}
></table
}

کد حاضر با خواندن خاصیت  Coursesاز  ،view modelفهرستی از  courseها را نمایش می دهد .این کد
همچنین یک لینک که متن آن  Selectمی باشد را ارائه می دهد که  IDیا شناسه ی دوره ی انتخاب شده
( )Courseرا به اکشن متد  Indexمی فرستد.
صفحه را اجرا کرده و یک  instructorرا انتخاب کنید .یک  gridظاهر می شود که دوره های آموزشی تخصیص
یافته به مدرس انتخابی را نمایش می دهد ،همچنین اسم دپارتمان هر دوره یا  courseرا مشاهده می کنید.
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پس از قطعه کدی که هم اکنون اضافه کردید ،کد زیر را اضافه کنید .این کد یک لیست از دانشجویان را
نمایش می دهد که با انتخاب آن  courseدر دوره ی آموزشی ثبت نام می شوند.
)@if (Model.Enrollments != null
{
><h3
Students Enrolled in Selected Course
></h3
>"<table class="table
><tr
><th>Name</th
><th>Grade</th
></tr
)@foreach (var item in Model.Enrollments
{
><tr
><td
@item.Student.FullName
></td
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><td
)@Html.DisplayFor(modelItem => item.Grade
></td
></tr
}
></table

}

این کد خاصیت  Enrollmentsاز  view modelرا خوانده تا بتواند فهرستی از دانشجویانی که در آن ثبت نام کرده اند را
نمایش دهد.
صفحه را اجرا کرده و یکی از مدرسان را انتخاب کنید .سپس یکی از دوره های آموزشی را انتخاب کنید و فهرست
دانشجویانی که ثبت نام کرده اند را به ضمیمه ی نمره ی آن ها مشاهده نمایید.
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Explicit Loading افزودن قابلیت
enrollment (  فهرست ثبت نام هایIndex  را باز کرده و ببینید چگونه متدInstructorController.cs فایل
.) را بازیابی می کندcourse( ) یک دوره ی آموزشی انتخابیlist
{

}

if (courseID != null)
ViewBag.CourseID = courseID.Value;
viewModel.Enrollments = viewModel.Courses.Where(
x => x.CourseID == courseID).Single().Enrollments;

 و خاصیتCourses  را برای خاصیت پیمایشیeager loading ،پس از بازیابی فهرست مدرسان
، جای گذاری کردهview model  را درCourses  سپس مجموعه ی. مشخص کردیدCourse  هرDepartment
 به این. در آن مجموعه دسترسی داریدentity  از یکEnrollments شما در حال حاضر به خاصیت پیمایشی
 داده های، مشخص نکردیدCourse.Enrollments  را برای خاصیت پیمایشیeager loading خاطر که شما
. در صفحه ی مورد نظر ظاهر می شودLazy loading آن خاصیت درنتیجه ی تعریف
 صرف نظر ازEnrollments  خاصیت، را بدون ایجاد تغییر در کد غیرفعال می کردیدlazy loading چنانچه
 جهت بارگذاری خاصیت، در چنین موقعیتی. می بودnull ، داشتenrollment  چه تعدادCourse اینکه آن
 پیش تر با نحوه ی اجرای. را اعمال می کردیدexplicit loading  یاlazy loading  می بایست،Enrollments
 را با کد زیرIndex  بایستی متد،explicit loading  به منظور مشاهده ی مثالی از. آشنا شدیدeager loading
 کد تغییر. به صورت صریح بارگذاری می شودEnrollments  خاصیت، در این نوع بارگذاری.جایگزین کنید
.یافته با رنگ زرد هایالیت شده است
public ActionResult Index(int? id, int? courseID)
{
var viewModel = new InstructorIndexData();
viewModel.Instructors = db.Instructors
.Include(i => i.OfficeAssignment)
.Include(i => i.Courses.Select(c => c.Department))
.OrderBy(i => i.LastName);
if (id != null)
{
ViewBag.InstructorID = id.Value;
viewModel.Courses = viewModel.Instructors.Where(
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}

i => i.ID == id.Value).Single().Courses;

if (courseID != null)
{
ViewBag.CourseID = courseID.Value;
// Lazy loading
//viewModel.Enrollments = viewModel.Courses.Where(
// x => x.CourseID == courseID).Single().Enrollments;
// Explicit loading
var selectedCourse = viewModel.Courses.Where(x => x.CourseID == courseID).Single();
db.Entry(selectedCourse).Collection(x => x.Enrollments).Load();
foreach (Enrollment enrollment in selectedCourse.Enrollments)
{
db.Entry(enrollment).Reference(x => x.Student).Load();
}

}

}

viewModel.Enrollments = selectedCourse.Enrollments;

return View(viewModel);

 آنEnrollments  خاصیت پیمایشی، انتخابی خواهید دید که کد جدیدCourse پس از بازیابی موجودیت
. را به صورت صریح بارگذاری می کندcourse
db.Entry(selectedCourse).Collection(x => x.Enrollments).Load();

: را به صورت صریح بارگذاری می کندEnrollments  مربوط به هرStudent سپس موجودیت
db.Entry(enrollment).Reference(x => x.Student).Load();

 اما برای، بکار بردیمcollection property  را برای بارگذاریCollection همان طور که مشاهده می کنید متد
. را مورد استفاده قرار می دهیمReference  متد، داردenrollment خاصیتی که تنها یک
 خواهید دید که صفحه بدون هیچ گونه تغییری در محتوا نمایش داده. را اجرا کنیدInstructor اکنون صفحه ی
. اگرچه نحوه ی بازیابی اطالعات تغییر پیدا کرده است،می شود
. ها استفاده شدnavigation property در این مبحث از هر سه روش بارگذاری برای لود داده های مورد نظر در
.در مبحث بعدی با چگونگی بروز آوری داده های مربوط آشنا خواهید شد
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