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

استفاده کردن از  Code First Migrationبرای مقدار دهی اولیه به پایگاه داده
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

دوره آموزشی Web API
در منو  Toolsگزینه  Library Package Managerو سپس  Package Manager Consoleرا انتخاب کنید.
در پنجره  Package Manager Consoleدستور زیر را وارد کنید:
Enable-Migrations

این دستور یک فولدر به نام  Migrationبه پروژه اضافه می کند که درون آن فایلی به نام Configuration.cs
وجود دارد.

فایل  Configuration.csرا باز کنید و  usingزیر را به آن اضافه کنید.
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using BookService.Models;

: اضافه کنیدConfiguration.Seed سپس قطعه کد زیر را به متد
protected override void Seed(BookService.Models.BookServiceContext context)
{
context.Authors.AddOrUpdate(x => x.Id,
new Author() { Id = 1, Name = "Jane Austen" },
new Author() { Id = 2, Name = "Charles Dickens" },
new Author() { Id = 3, Name = "Miguel de Cervantes" }
);
context.Books.AddOrUpdate(x => x.Id,
new Book() { Id = 1, Title = "Pride and Prejudice", Year = 1813, AuthorId = 1,
Price = 9.99M, Genre = "Comedy of manners" },
new Book() { Id = 2, Title = "Northanger Abbey", Year = 1817, AuthorId = 1,
Price = 12.95M, Genre = "Gothic parody" },
new Book() { Id = 3, Title = "David Copperfield", Year = 1850, AuthorId = 2,
Price = 15, Genre = "Bildungsroman" },
new Book() { Id = 4, Title = "Don Quixote", Year = 1617, AuthorId = 3,
Price = 8.95M, Genre = "Picaresque" }
);
}

: دستورات زیر را بنویسیدPackage Manager Console در پنجره
Add-Migration Initial
Update-Database

 دیتابیس به. آن کد را اجرا می کند،دستور اول کدی را که دیتابیس می سازد نشان می دهد و دستور دوم
. ساخته می شودLocalDB  با استفاده ازLocal صورت
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پیدا کردن (APIاختیاری)
 F5را بزنید تا در حالت  debugبرنامه اجرا شود IIS Express ،Visual Studio .را فعال و برنامه شما را اجرا می
کند.
وقتی  visual studioیک پروژه اجرا می کند یک شماره پورت به آن اختصاص می دهد .در تصویر زیر ،شماره
پورت  52505می باشد اما وقتی شما برنامه خود را اجرا کنید با توجه برنامه در سیستم شما  ،شماره پورت
متفاوت خواهد بود.

صفحه اصلی با استفاده از  ASP.NET MVCپیاده سازی شده است .در باالی صفحه لینکی با نام  APIوجود
دارد.این لینک شما را به یک صفحه  helpبرای  Web APIهدایت می کند .شما می توانید روی لینک های صفحه
برای دیدن جزئیات  APIکه شامل نوع درخواست و پاسخ می باشد کلیک کنید:
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 APIعملیات  CRUDرا در دیتابیس فعال می کند .جدول زیر  APIرا خالصه می کند:
نویسندگان
GET api/authors

دریافت همه ی نویسندگان

}GET api/authors/{id

دریافت یک نویسنده با ID

POST /api/authors

ساختن یک نویسنده جدید

}PUT /api/authors/{id

به روز رسانی نویسنده موجود

}DELETE /api/authors/{id

حذف کردن یک نویسنده
کتاب ها

GET /api/books

دریافت همه ی کتاب ها

}GET /api/books/{id

دریافت یک کتاب با ID
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POST /api/books

ساختن یک کتاب جدید

}PUT /api/books/{id

به روز رسانی کتاب موجود

}DELETE /api/books/{id

حذف کردن یک کتاب

مشاهده دیتابیس(اختیاری)
وقتی شما دستور به روز رسانی دیتابیس را اجرا می کنید EF ،دیتابیس را می سازد و متد  Seedرا فراخوانی
می کند .وقتی شما برنامه را به صورت  Localاجرا می کنید EF ،از  LocalDBاستفاده می کند .شما می توانید
دیتابیس را در  visual studioمشاهده کنید .در منو  Viewگزینه  SQL Server Object Explorerرا انتخاب
کنید.

در پنجره  Connect to Serverدرون قسمت  Server Nameمقدار  (localdb)\v11.0را وارد کنید .مقدار
 Authenticationرا  Windows Authenticationقرارد دهید و  Connectرا بزنید.
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 Visual studioبه  LocalDBمتصل می شود و دیتابیس موجود را در پنجره SQL Server Object Explorer
نشان می دهد .شما می توانید روی هر گره کلیک کنید تا جداولی که  EFرا ساخته است ببینید.
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تصویر زیر نتیجه جدول  bookرا نمایش می دهد .توجه داشته باشید  EFدیتابیس را با داده  Seedپر کرده
است و این جدول با جدول  authorدارای کلید خارجی می باشد.
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