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 تقدیم به

 ین یادگی  یخود بنر  یهاتیرستدااده ر  تمام ااب  یکه آهاده  یست یاوبه تمام دوستددرار  بنااهه  م یتقد

.هسدند



 تشکربا 

که در به سررانجام    ،TechClassمدیر عامل شررکت  فرهاد افتخاری مهندس آقای از جناب 

   .میسپاسگزار اریبس ،رساندن این کتاب همراه ما بودند

 



 

 در باره این کتاب 

برای ورود به بازار کار  ASP.NET Core  سدری   شدار  که عالقمند به یادگیرینویسدان سدیاین کتاب برای برنامه

 هستند نوشته شده است. 

ASP.NET Core    به انتخاب اول بسدیاری از   های چشدمگیر خودبا پیشدرفتیک فریم ورک قدرتمند اسدت که

 هدای مختلفبرتر در معیدار هدای مددعی ی ازیک هم اکنونو  اسدددت فزاری تبددیدل شددددهاهدای نرمشدددرکدت

TechEmpower 1 است. 

نیاز   ASP.NET Coreشدما با مطالعه این کتاب  به سدرعت با تمام چیزهایی که برای ایجاد یک برنامه کاربردی  

 د برای ورود به بازار کار آماده شوید.توانیشوید و میاست آشنا می

 

  

 
1  Techempower های مختلف را در قالب نمودار نشدان میکند و نتایج مقایسده بین فرمورکنام سدایتی اسدت که فریمورک های مختلف را بررسدی می

 .هدد

 



 پیش نیازها

 برای مطالعه این کتاب شما باید پیش نیازهای  زیر را داشته باشید:

 نکه وب اپلیکیشن چیست؟دانستن ای (1

 شارپ. داشتن یک تجربه اولیه از ایجاد یک وب اپلیکیشن با سی (2

 نحوه خواندن این کتاب 

 لطاا برای خواندن این کتاب مراحل زیر را دنبال کنید:  بخش است 5هر فصل این کتاب شامل 

 باشد.این بخش شامل شرح فصل می محتوای هر فصل: (1

پاسد  و   درباره آن  تحقیقشدود که  در پایان هر فصدل  سدواالتی در مورد فصدل جدید پرسدیده می  :تمرین (2

 تواند یک شروع خوب در یادگیری فصل بعدی باشد.می  هادادن به آن

 شود.این بخش شامل سواالتی است که در مصاحبه شغلی از شما پرسیده می ای:های مصاحبهپرسش (3

توانید در این قسدمت یادگیری خود را ای اسدت که شدما میگزینه  4ت بخش آزمون شدامل سدواال  آزمون: (4

 یک خبر خوب!! در پایان آزمون پاسخ سواالت مشخص شده است. محک بزنید. 

 باشد.این بخش شامل چکیده فصل می خالصه فصل: (5

 ازیمورد ن یابزارها

 است. Visual Studio 2019تنها ابزاری که برای یادگیری به آن نیازی دارید 

 نکته!!

را  .  NET Coreو    ASP.NETهای  ، اطمینان حاصرل کنید که کامپوننتVisual Studioهنگام نصر    

 اید. انتخاب کرده 

  



 ؟ ASP.NET Core: چرا  فصل اول
 

 آنچه خواهید آموخت:

➢ ASP.NET Core ست؟یچ 

   م؟یرا انتخاب کن ASP.NET Core چرا ➢

 ASP.NET Core اپلیکیشن نیاول جادیا ➢

 شنیکیوب اپل یاجرا ➢

 درک ساختار پروژه  ➢
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ASP.NET Core چیست؟ 

ASP.NET Core  د یفرم جد پلت   یبر رو   افزار مدرننرم  یبا اصول طراح NET Core  .که در . شده است ایجاد

را تا جایی که امکان دارد جم    برنامه خودتوانید  کنید و میاسددتااده میرا    دارید که نیاز   هاییکامپوننت  فقط آن  

 جور و با عملکرد باال بسازید.  

ASP.NET Core  و  نوکسیل  ندوز یرا در و  های خوداپلیکیشدنوب  کهدهد  می به شدما  راامکان   این  Mac  ایجاد 

 .نمایید و اجرا 

 

   ؟میرا انتخاب کن ASP.NET Coreچرا 

ASP.NET Core  تر انواع تر و امنتر  راحتایجاد سدری   برایتوان  از آن میکه   قدرتمند اسدتورک  فریمیک وب

خواهم چند نمونه از های جالب اسددت که در اینجا میورک پر از ویژگیفریم. این وبنموداسددتااده   هااپلیکیشددن

 ها را بیان کنم:مهمترین آن

• ASP.NET Core ورک مدرن، یک فریم, Scalable  Source  Open   و باPerformance   باال

 است. 

• ASP.NET Core  یک معماری ماژوالر برایMaintenance تر دارد. راحت 

• ASP.NET Core  مدیریتCross-Site Request Forgery (CSRF) گیرد. را برعهده می 

 می تواند روی هر پلت فرمی اجرا شود. و  •

 های زیربنایی هم داشته که در ادامه چند نمونه ذکر شده است: ورک جذاب  برخی پیشرفتاین فریم اما

• Middleware Pipeline  .برای تعریف رفتارهای اپلیکیشن 

 توکار.  Dependency Injectionداشتن یک  •

 . API (Web API) و   UI (MVC)ترکی  زیرساخت •

 سیستم پیکربندی بسیار گسترده.  •
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 نویسی غیرهمزمان()با استفاده از برنامه Cloudهای فرمبودن برای پلت Scalableقابل  •

 . آشنا خواهید شداین مباحث  با زود از اینکه بعضی مفاهیم ناآشناست نگران نباشید، خیلی

 ASP.NET Coreایجاد اولین برنامه 

 را ایجاد کنیم. همه چیز عالی بود  بیایید با هم اولین وب اپلیکیشن خود تا اینجا

ایجاد   ASP.NET Core  از  Empty یک اپلیکیشدن  2019دیو  وخواهم با ویژوال اسدتبرای درک بهتر مااهیم می

 کنم.

 کلیک کنید.  Create a new projectرا باز کنید و بر روی  2019ویژوال استدیو  •

 

 کلیک کنید.  Nextرا انتخاب و بر روی   ASP.NET Core Web Applicationکادر بعدیدر  •
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سررازی و مکران خخیره  سررپ  ، بگرااریرد Microdev.ASPNETCoreرا  حراال نرام پروژه  •

 کلیک نمایید.  Createوارد و بر روی  همانند تصویر را  Solutionنام
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 را انتخاب کنید.  Asp Net Core 3.1و  Emptyدر کادر بعدی  •

 

 !نکته!

 Noتریرک نرخرورده و اپرلریرکریشررن برر روی  Enable Docker Supportمرطرمرشرن شررویرد کره 

Authentication  .تنظیم شده است 

 اپلیکیشن شما را ایجاد نماید.  Visual Studioمنتظر بمانید تا 
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 هورا!!! اولین وب اپلیکیشن ایجاد شد. 

 اجرای وب اپلیکیشن

یا  ( . را بزنید  F5 و سرپ  Buildپروژه را برنامه را اجرا کنیم. لطفابا هم  بازی شررو  شرد، بیایید  تازه 

 (نماییدکلیک  IIS Expressاینکه بر روی پیکان سبز رنگ در نوار ابزار کنار 

 

 : Githubانجام شده در  نمونه پروژه مسیر 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter1

/Sample1 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 ساختار پروژهدرک 

 زیم:انگاه بیند Solutionبیایید به عناصر درون 

 

• Dependencies  و Connected Services:  یهااین دو قسدددمت برای نمایش تمام وابسدددتگی 

NuGet packages های   وابستگیClient-Side باشد.های از را دور وابسته به پروژه میو سرویس 

• Properties :لددر وفProperties  یدک فدایدل تنهداlaunchSettings.json کنترل نحوه اجرای  برای

Visual Studio  وDebug  دارداپلیکیشن.  

• Program.cs  و Startup.cs: انددازی وب سدددرور و برای راه هم  این دو فدایدلPipeline  اسدددتاداده

 .شودمی

 Programکالس 

 یهااپلیکیشددن  یتمامو   شددماسددت ی اپلیکیشددنهارسدداختیاز ز  یاریبسدد   یکربند یمسددلول پ  Programکالس  

ASP.NET Core  شوند.یشروع ماین فایل با  

    public class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            CreateHostBuilder(args).Build().Run(); 
        } 
 
        public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) => 
            Host.CreateDefaultBuilder(args) 
                .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => 

برای ایجراد و پیکربنردی یرک آبجکرت   Mainمترد

builderمترد ،CreateHostBuilder  را فراخوانی و

 آن را صدا می زند. Runو  Buildسپ  متد 

 یکرربرنردیر پر ،  Startupکرالس

 .کند یم فیشما را تعر اپلیکیشن
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                { 
                    webBuilder.UseStartup<Startup>(); 
                }); 
    } 

که  یشدددود. هنگامیانجام م  ی برنامههایکربند یاز پ  یاریبسددد   نقطه شدددروع برنامه اسدددت که در آن Mainمتد  

 تیریمد   اهیوظ Hostکند  که این   و اجرا  یکربند یرا پ Host کی د یبا  متد  نیشدود  امی    Startشدما  اپلیکیشدن

Startup و Lifetime سددرور و یکربند یپ د یحداقل با  و  را به عهده دارد اپلیکیشددن Request processing 

pipeline   را انجام دهد. 

و تمام  اپلیکیشدنچرخه عمر   مدیریت   اپلیکیشدن پایان و شدروع  کنترل  یبرا  چیسرت؟Host   شراید بپرسرید 

هدای سددددازیپیداده( Dependency injection   Logging  Configurationمثدل )آنمنداب  وابسدددتده بده 

IHostedService  کیرا درون object به نامHost   میکنمی کپسوله. 

شدود. ابتدا انجام می نوشدته شدده  Programمعموال توسدط کدی که در کالس    Hostپیکربندی  سداخت و اجرای  

 و در پایان  فراخوانی  Builderپیکربندی و سداخت شدی  جهترا    CreateHostBuilder  متدی با نامMainمتد  

 .زند میرا صدا  Builderشی  Runو  Buildمتد 

 نکته!!

را  CreateHostBuilderمتد   Signatureکنید، باید  اسرتفاده می Entity Framework Coreاگر از  

، اپلیکیشررن برای اینکره بتوانرد بردون اجرای   Entity Framework Core tools زیرا ، تغییر نردهیرد

 کند. استفاده می CreateHostBuilderدهد، از متد  را انجام Hostپیکربندی 

------------------------------- 

 نکته!! 

رفرن  داده شررده، جراییسررت کره پیکربنردی  <>UseStartupکره در مترد جنریرک  Startupکالس 

 شود. انجام می Middleware Pipelineها و تعریف سروی 

   Startupکالس 

اسددتااده   Startupاز یک کالس  برای پیکربندی برخی رفتارهای اپلیکیشددن  ASP.NET Coreهای اپلیکیشددن

سددازی نخواهد کرد و کند و هیچ اینترفیسددی را هم پیادهبری نمیای ارثاز هیچ کالس پایهند. این کالس  نکمی

 .را انجام می دهد  Middleware Pipelineپیکربندی سرویس و تعیین  کار

https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/miscellaneous/cli/
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 و   ConfigureServicesدو متد  شدامل  های اپلیکیشدنو پیکربندی کامپوننت  بارگذاری  برای  Startupکالس   

Configure د. باش می 

 نکته!!

HostBuilder    ایجاد شده در کالسProgram  ابتدا متد ConfigureServices     و سپConfigure 

در متد   ConfigureServicesشررده در متد   رجیسررترهای سررروی     تمام، بنابراین  می زندصرردا را 

Configure هستند یقابل دسترس . 

------------------------------- 

 نکته!! 

 فراهم کند.  اپلیکیشنرا در   Functionalityکه بتواند یک  سروی ، اشاره به کالسی دارد

 ConfigureServicesمتد 

 اسددتااده از با های اپلیکیشددنسددرویسکردن    رجیسددترکه     سددتیک متد اختیاری  ConfigureServicesمتد  

بنابراین   .درون این متد انجام می شود  ASP.NET Core(  Dependency Injectionسیستم تزریق وابستگی )

 .می شودپیکربندی در آن این متد جایی است که تزریق وابستگی 

شدددود باعث می  سدددت کهکاربردیو  مهم  بسدددیار   کیتکن کی  یوابسدددتگ   قیتزر  سررت؟یچ  یوابسررتگ  قیتزر

Instanceکدهای    یبه راحت  شده و شما  ایجاد   کالس در زمان اجرا  کی  یهاTastable    وLoosely Coupled 

  بنویسید.

  داریدد   EmpolyeeControllerو یدک کنترلر    EmpolyeeServiceفرض کنیدد شدددمدا یدک کالس   برای مثرال:

 دارد. EmpolyeeServiceای از Instanceنیاز به یک در زمان اجرا  که این کنترلر

اسددتااده کنید و یک   new  سددرویس داشددتید از کلمه کلیدی  یکرویکرد کلی این اسددت که هر زمان که نیاز به  

Instance    خاصدی   سدازیپیادهکه کد شدما به   ایجاد نمایید. متاسداانه  مشدکل این رویکرد این اسدتسدرویس    آناز

 و تست اپلیکیشن سخت خواهد شد. 2و نگهداری شودمی(  coupleTightly) وابسته

 
2 Maintain 
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Tightly couple  چیسرت؟  Tightly couple  در وابسدته باشدد کالس دیگر  به پیاده سدازی  یک کالس   یعنی  

چون در کالس اصددلی   خواهد بود.تغییر کالس کمکی بدون دسددت زدن به کالس اصددلی میر ممکن    این روش 

 مستقیما به کالس کمکی رفرنس داده شده است.

و اجازه دهید تا   کردههای خود را اعالم  توانید وابسدتگیسدرویس  شدما می  بعد از نوشدتن  :راه حل این مشرکلاما 

معکوس شددن کنترل   ای 3یوابسدتگ   قیتزر. این تکنیک با نام  فراهم کند ها را برای شدما کالسدی دیگر این وابسدتگی

(4IOCشناخته م )شودی. 

 و  شدودیانجام م  ConfigureServices  متد در  سدرویس ها  شددن  رجیسدتر   ASP.NET Core  های  در برنامه

تان اسدتااده کنید  باید به این متد برگردید و اپلیکیشدندر    ASP.NET Coreاز یک ویژگی جدید که    زمان  هر

 های موردنیاز را اضافه نمایید.سرویس

 public class Startup 
 { 
   public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
    { 
      services.AddScoped<EmpolyeeService>(); 
    } 
 } 

 است.اپلیکیشن  موردنیاز هایسرویسلیستی از  شامل (این متد در ورودی ) IServiceCollectionپارامتر 

AddScoped  ست؟یچ  AddScoped  این طول عمر کند.  را مشخص میعمر یک سرویس    متدیست که طول

 جادیا  EmpolyeeServiceاز کالس   د یجد   Instance کی  درخواسددت وب بار هر   با  بدین صددورت اسددت که

 خواهد شد.

  نکته!!

 InvalidOperationException  کیدر زمان اجرا    ، نمایید  رجیستررا     یسرو  کی  دیاگر فراموش کن

 دریافت خواهید کرد. 

 
3 Dependency Injection 
4 Inversion Of Control (IOC) Principle 

 EmpolyeeServiceهر زمران کره بره سررروی   

نیاز داشررته باشررید، این سررروی  ایجاد خواهد  

 شد.

 استفاده از اینترفی  با  سروی  رجیستر شدن

IServiceCollection شود.انجام می 
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 Configureمتد 

Configure   موجود بر روی    از اکسدتنشدن متدهایبا اسدتااده  که  متدیسدتIApplicationBuilder  هایی را ماژول

گاته   Middlewareبه این ماژول ها  نماید.های اپلیکیشددن را تعریف میو رفتاراضددافه    Request Pipelineبه

 می شود.

 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) 

        { 
 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
 

            app.UseRouting(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapGet("/", async context => 
                { 
                    await context.Response.WriteAsync("Hello World!"); 
                }); 

                  }); 
   

    } 

و  IApplicationBuilder: ردید پددذ یدو پددارامدتدر مد مدعدمدوال  مدتددد  نید ا بدیدندیددد هدمدداندطدورکدده مدی 

IWebHostEnvironment . 

بنرابراین  ، کنردهرا را تعریف میMiddlewareاجرای  ترتیر  ، IApplicationBuilderپرارامتر  •

Middleware    با این اینترفی  به تنهاPipeline   مثال  برای. خواهد شررداپلیکیشررن افررافه 

)(UseDeveloperExceptionPageبررر روی آرگررومرران  ی، اکسرررتررنشرررن مررتررد

IApplicationBuilder  .است 

را در خود جاری   طیدر مورد مح   یاطالعاتکه سررت،  یشرر   IWebHostEnvironmentپارامتر   •

توسرعه استفاده  هایطیمتفاوت در مح   یارائه رفتارها توان برایدارد، بنابراین از آن مینگه می

 . نمود

  

IApplicationBuilder  برای ایجرادMiddleware 

Pipeline شود. استفاده می 

IWebHostEnvironment  شررریری

است که جزییات محیط جاری را در خود  

 دارد.نگه می

هستید  Developmentزمانیکه در محیط 

 رفتار متفاوت از اپلیکیشن روی می دهد.

  app.UseEndpointsمترد 

داخرلری   Middlewareیرک 

 است.
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ Middleware ست؟یچ 

 ؟شودچطور انجام می ASP.NET Coreمدیریت خطاها در  ✓

  



29 

 

Interview Questions 

 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: What is ASP.NET Core? 

Q2: What are some characteristics of ASP.NET Core? 

Q3: What is the difference between ASP.NET and ASP.NET MVC? 

Q4: What are the benefits of ASP.NET Core? 

Q5: How to configure your ASP.NET Core app? 

Q6: Explain startup process in ASP.NET Core? 

Q7: What is the file extension of ASP.NET web service? 

Q8: Explain usage of Dependency Injection in ASP.NET Core? 

Q9: What is Kestrel? 

Q10: What does Host do? 
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Quiz 
 

Q1: ASP.NET Core is an   _________ framework. 

1. Licensed 
2. Open-sourced 
3. Obsolete 
4. UI 

Q2: ASP.NET Core supports which of the following platforms? 

1. Windows 
2. Linux 
3. Mac 
4. All of the above 

Q3: ASP.NET Core which does not have the following features? 

1. No scalable  
2. Open source  
3. High-performance  
4. All of the above 

Q4: Which of the following is an entry point of ASP.NET Core application? 

1. Main method of Program class 
2. Configure method of Startup class 
3. ConfigureService method of Startup class 
4. Application_start method of Global.asax 

Q5: By default, static files can be served from folder. 

1. bin 
2. wwwroot 
3. Any folder under the root folder 
4. StaticFiles 

Q6: The host for ASP.NET Core web application is configured in file. 

1. Program.cs 
2. Startup.cs 
3. Middleware 
4. None of the above 

Q7: The Startup class must include _________ method. 
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1. ConfigureService 
2. Main 
3. BuildWebHost 
4. Configure 

Q8: The method in Startup class is used to registering services with IoC container. 

1. ConfigureService 
2. Configure 
3. Main 
4. All of the above 

 
Q9: ASP.NET Core web application uses as an internal web server by default. 

1. IIS 
2. Apache 
3. Kestrel 
4. nginx 

Q10: What is IWebHostEnvironment? 

1. IWebHostEnvironment is object contains details about the current environment. 
2. IWebHostEnvironment is used to define the order in which middleware executes. 
3. IWebHostEnvironment is where you can configure some of your app’s behavior. 
4. All of the above 
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Answers 
 

1-Correct Answer: Open-sourced 

2-Correct Answer: All of the above 

3-Correct Answer: no scalable 

4-Correct Answer: Main method of Program class 

5-Correct Answer: wwwroot 

6-Correct Answer: Program.cs 

7-Correct Answer: Configure 

8-Correct Answer: ConfigureService 

9-Correct Answer: Kestrel 

10-Correct Answer: IWebHostEnvironment is object contains details about the current 
environment. 
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 خالصه فصل

✓ ASP.NET Core فرم پلت   یبر رو، افزار مدرننرم  یسررت که با اصررول طراحای ا ی تکنولوژ

را در های خود اپلیکیشرنتوانید وببنابراین شرما می.  شرده اسرت ایجاد. NET Core  دیجد

 . دیو اجرا کن دیبساز MacOS ای نوک یل ندوز، یو

 Modern, High-Performanceعربرارترنرد از:  ASP.NET Coreهرای مرهرمرترریرن ویرژگری ✓

Scalable  ،Open Source . 

 که این  شرروندشرررو  می  Program.csیک فایل   با ASP.NET Coreهای  تمام اپلیکیشررن ✓

 اپلیکیشن شماست.  یهاکالس مسشول پیکربندی بسیاری از زیرساخت

توانیرد برخی رفترارهرای اپلیکیشررن را پیکربنردی کنیرد.  جراییسررت کره می Startupکالس  ✓

Startup.cs  دو مرتردConfigureServices  وConfigure  و پریرکرربرنردی  برارگرااریبررای

 . ها داردکامپوننت

 اسررتفاده از با  ی اپلیکیشررنهاسررروی کردن  رجیسررتر  جهت  ConfigureServicesمتد  ✓

  است.  ASP.NET Coreسیستم تزریق وابستگی 

توانید و شما میاست  برای اپلیکیشن    Middleware Pipeline  جهت تعریف Configureمتد  ✓

 افافه نمایید.  Pipelineبه ها را ماژولبا این متد 

  



 و مدیریت خطاها Middleware:  فصل دوم
 

 :آنچه خواهید آموخت

➢ Middleware چیست؟ 

 Pipelineدر  Middleware فینحوه تعر ➢

➢ Exception Handling ست؟یچ 

➢ Hosting Environment ست؟یچ 

 یزبانیم طیمح  میتنظ ➢

  هاخطا تیریمد ➢
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Middleware  چیست؟ 

Middleware  تواند یککالس است که مییکHTTP Request  یا HTTP Response  کند. مدیریترا 

در این  .شددوند یاجرا م  وسددتهیبه صددورت پها Middleware   کند یم  افتیدر  Requestاپلیکیشددن یککه  یزمان

درخواسدت   کی یبعد   Middlewareتواند قبل از ارسدال درخواسدت به  یم  Middlewareهر    Pipeline  در  زمان

بازبینی یا  امکان  Middlewareهر     به کاربر  Responseقبل از ارسدال بنابراین   کند.  مدیریتیا   رییرا تغ  یورود

  .دارد آن را ویرایش

هرای کوچرک و متمرکز، کرامپوننرتبرا د ترا نر دهبره شررمرا این امکران را میهرا Middlewareگیری: نتیجره

 کنید.  مدیریترفتارهای یک اپلیکیشن پیچیده را 

 

دوطرفه   Pipeline   این است که  Pipeline  گیریمهم در شکل  تبینید  یکی از نکاهمانطور که در تصویر باال می

یدک بتواندد  Middlewareیدک  بداالخره کندد تداعبور می Pipelineاز یدک جهدت  Request   بندابرایناسدددت

Response بعدد از ایجداد تولیدد کندد  برایش .Response طریق از   دوبدارهPipeline  Middleware هدا را از

 انتها به ابتدا طی خواهد کرد.

 ASP.NET Core Web Server را بدده Middleware  Responseاولدیدن و آخدریدن قدطدعدده  پددایددان در 

  گردانند.میبر

 بسیار مهم است. ها Middleware اولویت Pipelineفوق، در نتیجه گیری: با توجه به توفیحات 
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 نکته!!

ایجاده   Pipelineقبلی در   Middlewareی که توسرط  اتاصرلی و تغییر  Requestبه   Middlewareهر  

را   Middlewareچندین    Pipelineدر ، باید اپلیکیشرنیک   ایجادبنابراین برای   ، ، دسرترسری داردشرده 

 با هم ترکی  نمایید. 

 Pipelineدر  Middlewareنحوه تعریف 

آن را   Middleware Pipelineاز طریق   ASP.NET Core   کند می  افتیدر  Requestیک   اپلیکیشدن  زمانیکه

 Handleبتواند آن را    Component  Middleware  یک  ادامه دارد که تا زمانی و این جریان  اندازدبه جریان می

 Middlewareهدا  Requestبرای تعیین رفتدار اپلیکیشدددن و نحوه پداسددد  بده  :گفرتتوان میبندابراین  .کندد 

Pipeline  بسدددیداری از موارد اپلیکیشدددن را با  توانیدد شدددمدا میو   سدددتاهای پیکربنددی  ترین بخشیکی از مهم 

Middleware  مدیریت کنید . 

Middleware Pipeline  های  در تمام اپلیکیشنASP.NET Core     درون متدConfigure    کالسStartup   و

یدکدی از مدهدمدتدریدن  MVC مرثرال:بررای  شدددود.تدعدریدف مدی IApplicationBuilderبددا اسدددتدادداده از شدددی 

Middleware هاست که برای شما تمامHtml Page ها وAPI Responseکند ها را تولید می. 

از این توانسدتید  می  UseMvcWithDefaultRouteاکسدتنشدن متد  با اسدتااده از  NET Core 2.2.در نسدخه   

Middleware  امدا در  نمداییدد اسدددتاداده.NET Core 3.1  اکسدددتنشدددن متددهدای بدایدد ازUseRouting  و

UseEndpoints .استااده نمایید 

  NET Core 2.2.در نسخه 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)  
{ 

            app.UseMvcWithDefaultRoute(); 
       } 

  NET Core 3.1.در نسخه 
  public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) 

       { 
      if (env.IsDevelopment()) 
      { 
         app.UseDeveloperExceptionPage(); 

           } 

 
            app.UseRouting(); 
 

MVCMiddleware    در.NET Core 2.2 

MVCMiddleware    در.NET Core 3.1 
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          app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

                  });             
        } 
 

 نکته!!

جهت   داد مشررترکیک قرار ASP.NET Core MVC  هایفرض در اکثر اپلیکیشررنبه صررورت پیش

صفحه اصلی با استفاده از اکشن  ، این است کهقرارداد  وجود دارد و آن نمایش صفحه اصلی اپلیکیشن  

فرض هر یک از مسریرهای زیر پیش  قراردادبنابراین با  . شرود صردا زده   HomeController.Indexمتد 

 . رسدمی HomeController کنترلر درIndex  به اکشن متد

• / 

• /home 

• /home/index 

میسرر   ، این قرارداد را برای اپلیکیشرن  UseEndpointsاکسرتنشرن متد   NET Core 3.1.در نسرخه 

 سازد. می

Exception Handling چیست؟ 

کردن   Deployیسددید  به محا انتشددار و  بنوهم    عالی باشددید و کدهای  Senior Developerیک   اگر شددما

 :گفت قطعیت  به  توان  می یابند. بنابراینراهی برای شدکسدتن آن میخواسدته یا ناخواسدته      کاربرانتاناپلیکیشدن

 امری واقعا ضروریست.  یاپلیکیشن در هر مدیریت خطاو ست هااپلیکیشن تمامییه واقعیت زندگی  خطاها

شدناسدایی و بهترین بازخورد را به کاربر نشدان دهد.    ترین زمان ممکنتاهرا در کو هاخطا باید یک اپلیکیشدن خوب 

همه   زو ا  به شدکسدت نمی خوردبرنامه    شددن یک خطا  thrownدر زمان    مطملن شدویم بنابراین مهم اسدت که  

 کنند.میدریافت  کاربرپسند را در یک قالب  ی اپلیکیشنخطاها  کاربران  مهمتر

 اما بهترین راه حل چیست؟

های قابلیتبرای مدیریت خطاها و ارائه    ترین روش مناسب اما   برای مدیریت خطاها وجود دارد  متااوتیهای  روش 

 .استهMiddlewareکیشن  استااده از اپلی موردنیاز
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کده بدا   ارائده داده Status Codeخطداهدای هدا و Exceptionبرای مددیریدت  Middleware چندد مدایکروسدددافدت 

جزییات امنیتی   باعث شددکسددتن اپلیکیشددن و نابودی  هر گونه خطابروز  توان مطملن شددد که  می  هاآنترکیب  

 .نخواهد شد 

• DeveloperExceptionPageMiddleware  این :Middleware هنگام ایجاد اپلیکیشرن ،

 دهد. ارائه می خطاها راسریع از  Feedbackیک 

• ExceptionHandlerMiddleware : اینMiddleware ، در محیطProduction  خطرا را

 . خواهد دادارائه کاربرپسند ی یک صفحهدر 

• StatusCodePagesMiddleware  :  اینMiddleware ،وفررعیرت خطرا را در یرک   کردهرای

 دهد. نمایش می کاربرپسندحه خطای فص

و   DeveloperExceptionPageMiddlewareمرردیررریررت خررطررا بررا اسرررتررفرراده از

ExceptionHandlerMiddleware 
Exceptionبره طرور مرثرال   پدیدش بدیددایددد  دهدنددد کدده شدددرایدط مدیدرمدندتدظدره هددا مدعدمدوال زمدداندی ر  مدی: 

NullReferenceException   یدکException  و   ایدد کردهتجربده  آن را شدددمدا  یکده مطملندا همده سدددتعمومی

 .دهی نشده استدهد که تالش برای دسترسی به شی دارید که هنوز مقدارزمانی ر  می دانید می

د این اسدت که یک اکسدپشدن در برنامه خود برای درک چگونگی مدیریت خطاها  اولین کاری که باید انجام دهی

throw  من یک . به همین منظور کنیدNullReferenceException  در متدConfigure قرار دادم . 

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
           
        } 
 
        public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 

env) 
        { 
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            app.Run(async (context) => 
              { 
                  throw new NullReferenceException(); 
              }); 
        } 
    } 
} 

 را ببینید: پایینباید خروجی  ، حاال اگر اپلیکیشن را اجرا کنید

 

امکان دارد از جزییات تا جایی که  باید   نویسبرنامهخطایی ر  دهد   اگر  هنگام توسدعه یک اپلیکیشدن در  معموال  

 کند و برایتاندیدن این جزییات شدما را خوشدحال نمیبینید  خطا اطالع یابید  اما همانگونه که در تصدویر باال می

 نخواهد بود.چندان ماید 

د با یوانتا بت   را ارائه داده  DeveloperExceptionPageMiddlewareمایکروسدددافت    برای حل این مشدددکل  

 جزییات خطا را ببینید. app.UseDeveloperExceptionPage()استااده از متد 

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

را با استفاده   NullReferenceExceptionدر اینجا یک  

 در اپلیکیشن قرار دادیم. app.Runاز متد 

 



40 

 

        { 
           
        } 
 

     public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment    
env) 

        { 
            app.UseDeveloperExceptionPage(); 
             
            app.Run(async (context) => 
              { 
                  throw new NullReferenceException(); 
              }); 
        } 
    } 
} 

 Middleware  به    Pipeline  سددپس  شددود ومی  thrownیک اکسددپشددن     بعد از اجرای اپلیکیشددن حاال

DeveloperExceptionPageMiddleware افتد می به داماکسپشن و  سد رمی. 

 

 کدی که سددبب ر  دادن   Stackردیابی    بینید این صدداحه حاوی جزییات بیشددتری) از جمله:همانطور که می

که ارسدال شدده اسدت( در مورد   هاییHeaderها و  مانند کوکی  Requestو جزییاتی در مورد   شددهاکسدپشدن 

Request  وException .است 

شرررامرل جزییرات مختلفی درمورد   Middlewareاین 

Request   وException .است 
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نویس نمایش داده به برنامهباید این جزییات تنها اما    ارزشدمند اسدتبسدیار   جزییاتاین  داشدتن  برای حل مشدکل   

زیرا کاربران هرگز نباید جزییات بیشدتری از درخواسدت شدما و موارد ضدروری بدانند و این یک ریسدک امنیتی شدود  

  بسیار بزرگ است.

دهد. با ما همراه باشید تا در مورد این راه می  Hosting Environment  را  پاس  این سوال  پ  چاره چیست؟ 

 حل بیشتر بدانیم.

 Hosting Environment  چیست؟ 

هدای وجود مددیریدت محیط   کده همراه بدا فریم ورک ارائده شدددده ASP.NET Core یژگیو ترینجدذاباز  یکی

های متعدد با محیط    مشدکلیگونه  شدود تا شدما بدون هیچکه سدبب می اسدت  (Hosting Environment)میزبانی

 کار کنید. 

تا بدون نیاز به تغییر محیط  یک اپلیکیشدن را   دهد میهای میزبانی این امکان را به شدما محیط تر   به زبان سداده

 . های مختلف تست و اجرا نمایید در محیط 

رفتارهای متااوت    های مختلفمحیط و   هاکه ما در حال توسددعه آن هسددتیم  باید در زمان ییهااکثر اپلیکیشددن

 کار  زیرا این  دادر نهایی نمایش اپلیکیشددن را به کاربخطای  هرگز نباید جزییات به عنوان مثال:  .داشددته باشددند 

 .ارزشمند است (بررسی مشکلجهت )نویسان برای برنامهتنها  یک خطر امنیتی است و این اطالعات

د های چندگانه اجرا شدودر محیط  بتواند  باید   مکنیهر اپلیکیشدنی که ایجاد می  ما  پس با توجه به توضدیحات باال

محیط  :بره عنوان مثرال. د یدا چندد محیط را مددیریدت کند  2بدایدد حدداقدل  هر اپلیکیشدددنفرض بده طور پیش و

Development وProduction   و در بعضی موارد محیطStaging شود.هم اضافه می 

این  د متوجه شدددی  سددپس  و  نمایش دادید اپلیکیشددن را به کاربران    جزییاتهنگام بروز خطا   باال در مثالشددما 

از  بدرای حددل ایدن مشدددکددل بددایددد  ندویسددددان بدده ندمددایدش درآیددد.بددایددد بدرای بدرنددامدده تدندهددا جدزیدیددات

DeveloperExceptionPage  تنها زمانی که اپلیکیشن در محیطDevelopment استااده کنید   قرار دارد.  

چطور باید  مناسرت نیسرت، پ  Productionبرای محیط   DeveloperExceptionPageاگر   سروال:

 مدیریت کنیم؟ها را در این محیط اکسپشن

 برای پاسخ به این سوال به مثال زیر توجه نمایید:

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
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using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
          services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 

 public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
               app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
            else 
            { 
               app.UseExceptionHandler("/Home/Error"); 
            } 
             
           app.UseRouting(); 
           app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
            });    
        
           app.Run(async (context) => 

              { 
                  throw new NullReferenceException(); 
              }); 

        }    
    } 

} 

 

 Middlewareو  IWebHostEnvironmentاینترفیس   از  این مشدکل اسدتااده  حلراه  بینید همانطور که می

ExceptionHandlerMiddleware .است 

قرار دارید  Developmentزمانیکه در محیط 

DeveloperExceptionPageMiddleware 
 شود.افافه می Pipelineبه 

 

قرار دارید،  Productionو زمانیکه در محیط 

ExceptionHandlerMiddleware  به

Pipeline    .افافه خواهد شد 
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 IWebHostEnvironment   جهدت ارائده رفتدارهدای متاداوت در مورد جزییدات محیط فعلی بدهConfigure  پداس

اگر حاال   جا شدوید.بههای مختلف جامحیط   بین  با اسدتااده از این اینترفیستوانید  شدما می   بنابراینشدودداده می

شدود خطا با جزییات نمایش داده می  یباشدد  صداحه  Developmentدر محیط   و اپلیکیشدن   ر  دهد  اکسدپشدنی

 روبرو خواهد شد.ساارشی که شامل جزییات مورد نیاز است  ایکاربر با صاحه گرنهو

به کاربر نمایش  باید   که  ایمسدیر صداحه  ExceptionHandlerMiddlewareدر ورودی   توجه داشرته باشرید، 

 اشاره به همین مسیر دارد. Home/Error/داده شود را قرار دهید. در مثال باال 

app.UseExceptionHandler("/Home/Error"); 

ExceptionHandlerMiddleware    خواهد کرد اکسددپشددن  این مسددیر را فرخوانی    برخورد با هر گونهبعد از  

 :نمایید را تنظیم مهم قبل از اجرای اپلیکیشن  دو مورد  باید  بنابراین

 تنظیم محیط میزبانی -1

 ایجاد یک صفحه سفارشی -2

 تنظیم محیط میزبانی 

 کند؟را در زمان اجرا مشخص میمیزبانی برنامه شما چطور محیط 

ASP.NET Core  بده ندام  یطیمح  ریمتغ کید بدا اسدددتاداده ازASPNETCORE_ENVIRONMENT  ط یمح 

 رطو به .نماید میآن اسدتااده    مقدار  یبررسد  جهت  IWebHostEnvironment  اینترفیسو از   ییرا شدناسدا  جاری

اجرا   Developmentسددت که اپلیکیشددن در مد  باشددد  بدین معنی  Developmentاگر این متغیر برابر  مثال:

 .شده است

 نکته!!

کنید، اما من توصرریه  Injectرا هر جایی از اپلیکیشررن   IWebHostEnvironmentتوانید  شررما می 

 های خود از آن استفاده نکنید. کنم که در داخل سروی می

------------------------------- 

 !!!نکته

را هنگام   ASPNETCORE_ENVIRONMENTشرما نتواند متغیر   ASP.NET Coreاگر اپلیکیشرن   

Startup محیط  ، فرض، بره طور پیشبیرابردProduction کره  خراطر اسررتگیرد. این بردین را در نظر می
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فرض از محیط ، بره طور پیشنمراییردمی Deployهرایتران را Configuration Providerهنگرامی کره 

 درست استفاده کنید. 

 Propertyعددادی ت  جهدت ارائده رفتدارهدای متاداوت برای محیط جداری IWebHostEnvironmentاینترفیس 

 :ارائه داده است

• ContentRootPath:   اسددت اپلیکیشددن  یمحتوا  که حاوی  پوشدده ای  ریمسدد جهت گرفتن یا تنظیم  

 .نموداستااده  Property توان از اینمی

• WebRootPath: این Property  مکان wwwroot  (های اسدتاتیک اسدتکه شدامل فایل ) را مشدخص

 .کند می

• EnvironmentName: ایدنProperty  ر ید مدقدددار مدتدغدASPNETCORE_ENVIRONMENT  را

 "Development", "Staging", "Production"مقدار آن یکی از سده حالت    معموال . نماید تنظیم می

 :ارائه داده استتعدادی متد کمکی برای کار کردن با این سه مقدار   هم ASP.NET Core و است
✓ IWebHostEnvironment.IsDevelopment() 
✓ IWebHostEnvironment.IsStaging() 
✓ IWebHostEnvironment.IsProduction() 
✓ HostingEnvironment.IsEnvironment(string environmentName) 

 نکته!!

اپرلریرکریشرررن و قربرل از ایرجراد  Bootstrappingدر فررایرنرد  EnvironmentNameمرقردار 

ConfigurationBuilder ،این    شود. می مشخصProperty    در زمان تنظیمMiddleware Pipeline ،

 مکان مشترکی برای سفارشی کردن اپلیکیشن براساس محیط است. 

 . به شما یاد دهمهای تنظیم محیط میزبانی را هر چه سریعتر روشی خواهم ب، مقدمه کافیست، موخ

را   Modeاین  خواهید  اما اگر می  کند استااده می  Development حالتاز    Visual Studioفرض   به طور پیش

 :نمایید تنظیم  زیر دو روش  با یکی ازرا   Environmentمتغیر   باید   نمایید پیکربندی    یا یک محیط جدید   تغییر

را  Debugدابدل کلیدک کنیدد و از کدادر بداز شدددده تدب  Propertiesبر روی  Solutionدر  :روش اول (1

از را  ASPNETCORE_ENVIRONMENTمدقدددار   هدمدداندنددد تصدددویدر زیدر حدداالبدرگدزیدندیددد. 

Development  بهProuduction .تغییر دهید و سپس فایل را ذخیره کنید 
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 ➔Solution مسدددیردر را  launchSettings.jsonفدایدل توانیدد میشدددمدا بده راحتی  :دومروش  (2

Properties  این متغیر را ویرایش کنید  مقدار باز و: 
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های یک روش عالی برای تسدددت اپلیکیشدددن در محیط ها   Environment variable  اسدددتااده از این

جدید اضدافه نمایید و به سدرعت    Debuggingتوانید یک پروفایل  در اینجا  حتی میشدما  سدت.امختلف  

 های تستی مختلف سویچ کنید.بین محیط 

 !!نکته

 profilesدر حالی که بخش   ، اسرت  IISExpressشرامل تمام تنظیمات مرتبط به   iisSettingsبخش  

 باشد. می Kestrelشامل تنظیمات 

 یصفحه سفارش جادیا

 باید مراحل زیر را دنبال نمایید: یک صاحه ساارشی برای ایجاد

 . دیکن جادیا Controllersبه نام  Folder کی  Solutionدر •

 . افافه نمایید HomeControllerکالس به نام  کی Folderدرون این سپ   •

 

 :قرار دهید  Errorیک متد به نام  HomeControllerدر کالس حاال همانند کد پایین  

namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class HomeController 
    { 
        public string Error() 
        { 
          return "Error: An error occurred while processing your request."; 
        } 
    } 
} 

 این متد یک متن خطا برمی گرداند.
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 . اپلیکیشن را اجرا نمایید لطفا

 

توانید به جای نمایش جزییات کامل اکسدپشدن  خطا را می  شدما سداارشدیخطای  در صداحه  بینید   همانطور که می

 دهید. ارائهکاربران  در قالب یک پیام مناسب به

 : Githubانجام شده در  نمونه پروژه مسیر 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter2

/Sample1 

 StatusCodePagesMiddlewareمدیریت خطاها با استفاده از 

 و شدما باید ضدروریات اسدت  یی ازجز  هنگام توسدعه هر اپلیکیشدنیدر  اها مدیریت خطهمانطور که قبال گاته شدد  

ای تواند طیف گسدتردهاپلیکیشدن می  دانید کهمیهم  مطملنا شدما   به بهترین نحوه مدیریت کنید.ا را  انواع خطاه

 404خطای   :برای مثالرا برگرداند.    هسددتند انواع خاصددی از خطاها  نمایانگر  که  ییهاHTTP status codeاز  

 .را درخواست کند نامعتبر  URLیک افتد که کاربر است و املب زمانی اتااق می مرسومبسیار که 

  را هسدددتبسدددیدار گیج کنندده   کدهصددداحده خطدای عمومی یدک   انهدا  کداربرStatus Codeبددون مددیریدت این  

برنامه تر شددن این موضدوع   برای روشدن شدده اسدت. خرابشدما   اپلیکیشدنکه  کنند    ممکن اسدت تصدورو    بینند می

 وارد کنید: FAKEخود را اجرا کنید و مانند تصویر زیر یک آدرس 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src


48 

 

 

ی بده ندام Middlewareارائده داده و آن اسدددتاداده از  این مشدددکدلحدل برای یدک راه حدل خوب مدایکروسدددافدت 

StatusCodePagesMiddleware باشد.می 

توانید یک دهد که البته شددما میصدداحه خطا ارائه میها یک  Status Codeبرای مدیریت    Middlewareاین 

 .به کاربر نمایش دهید را  همخوانی داردتان اپلیکیشنهای که با سایر قسمتصاحه ساارشی 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
            services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 
         

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
 
            app.UseRouting(); 
 

هستید،  Developmentزمانی که در مد 

StatusCodePagesMiddleware    به

Pipeline شود.افافه می 
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            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
            }); 
        } 
    } 

} 

باشدد  5xxیا   4xxبین  آن    HTTP Status Codeی که  Responseهر   Middlewareبا اسدتااده از این متد  

 .کند می رهگیری را نداشته باشد  Response Bodyو هیچ 

 ارائه دهید. داینامیکصاحات برای انواع خطاها  دهد تا به شما امکان می العادهقابلیت فوق این

 نکته!!

 Developmentرا بره  ASPNETCORE_ENVIRONMENTقبرل از اجرای برنرامره، متغیر محیطی  

 تغییر دهید. 

 را وارد نمایید.  پایین FAKEرا اجرا و آدرس  اپلیکیشنحاال لطفا 

https://localhost:44342/Account/Login 

 

تددوانددیددد از مددی Productionدر مددد  StatusCodePageMiddlewareبددرای اسددددتددادداده از امددا 

UseStatusCodePagesWithReExecute  اسدددتاداده کنیدد. اینMiddleware  از تکنیدک مشددددابده بده

ExceptionHandlerMiddleware کند.استااده می 

https://localhost:44342/Account/Login
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app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/error/{0}"); 

UseStatusCodePagesWithReExecute   اکسددتنشددن متدStatusCodePageMiddleware    تنظیم را

یافت شدد  با اسدتااده از مسدیر خطایی که ارائه   5xxیا   4xx ی بینResponse Codeتا هر زمان که     کند می

 را دوباره اجرا کند. Pipelineشده  

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
          services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 

 public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
 
            app.UseMvcWithDefaultRoute(); 
        } 
    } 
} 

 را تغییر دهید: Errorمتد  HomeControllerحاال در کالس 

namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class HomeController 
    { 
        public string Error(int id) 
        { 

 return $"{id} Error: Oops! We couldn’t find the page you 
requested"; 

        } 

باشد،  Productionزمانیکه اپلیکیشن در مد 

StatusCodePagesWithReExecuteMiddleware   به

Pipeline .افافه خواهد شد 

گرداند.این متد یک متن خطا برمی  
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    } 
} 

 !!نکته

تغییر  Productionرا بره  ASPNETCORE_ENVIRONMENTمتغیر  ، قبرل از اجرای اپلیکیشررن 

 دهید. 

 اپلیکیشن را اجرا کنید. حاال 

 

 !!نکته

شود، است. هنگامیکه مسیر دوباره اجرا می  string token  ,{0}حاوی یک فرمت    "/ error/ {0}"مسیر  

Middleware نیا Token  عرددرا برا Status Code 404برای مثرال یرک خطرای  کنرد. یم نیگزیجرا ،

 کند. را اجرا می error/404/ مسیر 

 : Githubانجام شده در  نمونه پروژه مسیر 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter2

/Sample2 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ MVC ست؟یچ 

 کند؟چگونه کار می MVCسیستم  ✓

✓ Validation   و DataAnnotations attributeچیست؟ 

  



53 

 

Interview Questions 

 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: Explain Middleware in ASP.NET Core? 

Q2: What are the benefits of Middleware? 

Q3: What is the difference between middleware and HTTP module? 

Q4: Explain the purpose of Configure method. 

Q5: Explain Hosting Environment in ASP.NET Core? 

Q6: How does the ASP.NET Core handle the errors? 

Q7: What are cross-cutting concerns? 

Q8: What are different ASP.NET Core diagnostic middleware and how to do error 

handling? 

Q9: What is the role of IWebHostEnvironment interface in ASP.NET Core? 

Q10: What is launchsetting.json in ASP.NET Core? 

 

 

 

 

 

  

https://stackoverflow.com/questions/22910780/difference-between-http-module-and-owin-middleware
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Quiz 
 

Q1: Which of the following is executed on each request in ASP.NET Core application? 

1. Startup 
2. Middlewares 
3. Main method 
4. All of the above 

Q2: Middlwares can be configured in ___________ method of Startup class. 

1. Configure 
2. ConfigureService 
3. Main 
4. ConfigureMiddleware 

Q3: Which of the following is environment variable in ASP.NET Core application? 

1. ASPNET_ENV 
2. ENVIRONMENT_VARIABLE 
3. ASPNETCORE_ENVIRONMENT 
4. ENVIRONMENT 

Q4: Which of the following isn't Helper methods in ASP.NET Core application? 

1. IWebHostEnvironment.IsDevelopment() 
2. IWebHostEnvironment.IsStaging() 
3. IWebHostEnvironment.IsProduction() 
4. IWebHostEnvironment.IsTest() 

Q5: IWebHostEnvironment interface to checks value: 

1. ASPNET_ENV 
2. ENVIRONMENT_VARIABLE 
3. ASPNETCORE_ENVIRONMENT 
4. ENVIRONMENT 

Q6: Which of the following extension method allow us to configure custom error handling 
route? 

1. UseExceptionHandler 
2. UseDeveloperExceptionPage 
3. UseWelcomePage 
4. Run 
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Q7: Which of the following extension method allow us to configure status code error 
handling route? 

1. UseExceptionHandler 
2. UseWelcomePage 
3. StatusCodePagesMiddleware  
4. StatusCodePagesWithReExecute 

Q8:  Middlewares can be configured using instance of type ____________. 

1. IWebHostEnvironment 
2. ILoggerFactory 
3. IApplicationBuilder 
4. IMiddleware 

Q9: By default, Visual Studio uses ____________mode. 

1. Development 
2. Production 
3. Staging 
4. Testing 

Q10: Using ____________interface, you can switch back and forth between different 
environments during testing. 

1. IWebHostEnvironment 
2. ILoggerFactory 
3. IApplicationBuilder 
4. ILoggerProvider 
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Answers 
 

1-Correct Answer: Middlewares 

2-Correct Answer: Configure 

3-Correct Answer: ASPNETCORE_ENVIRONMENT 

4-Correct Answer: IWebHostEnvironment.IsTest() 

5-Correct Answer: ASPNETCORE_ENVIRONMENT 

6-Correct Answer: UseExceptionHandler 

7-Correct Answer: StatusCodePagesMiddleware  

8-Correct Answer: IApplicationBuilder 

9-Correct Answer: Development 

10-Correct Answer: IWebHostEnvironment 
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 خالصه فصل

✓ Middlewareتوانندشرارپی هسرتند که میسری هایها کالسHTTP Request   یاResponse 

HTTP   .را مدیریت کنند 

✓  Middleware  یک    اپلیکیشنکه زمانیکه    ندسرتههای کوچکی  کامپوننتHTTP Request  را

 شوند. اجر می 5کند به صورت پشت سرهمدریافت می

✓ Middleware Pipeline  دو طرفه است ،  Request  ها از طریق هرMiddleware  مسیر   یک  در

 ها به ترتی  در جهت معکوس از طرف دیگر خارج می شوند. Responseند و نکعبور می

✓ Middleware درخواسررت  کیر توانرد یمHTTP دهرد و رییرا پردازش کنرد، آن را تغ یورود 

 منتقل کند.  یبعد Middlewareرا به  آن سپ 

تواند اطالعات می  DeveloperExceptionPageMiddleware  ، هنگام توسرعه یک اپلیکیشرن ✓

اسرتفاده هرگر نباید   Productionاما فراموش نکنید که در مد  ، زیادی در مورد خطا به ما دهد

 شود. 

✓ ExceptionHandlerMiddleware  پیغام در زمان بروز خطا، دهد تا  این امکان را به شررما می

 را نمایش دهید.  خطای سفارشی

✓ StatusCodePagesMiddleware  دهرد ترا زمرانیکره بره شررمرا این امکران را میPipeline  یرک

Status Code گردانید. یک پیغام خطای سفارشی بربرای مدیریت خطا ، شما هم گرداندبرمی 
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MVC چیست؟ 

MVC و   شددودیاسددتااده م  یافزارنرم  یهاسددتمیاز سدد   یاریدر بسدد سددت که  ا  افزارنرم  یطراحمحبوب    یالگو  کی

 است. Separation of concernهدفش 

 سدتمیجنبه واحد از سد   کیمسدلول    هیکند که هر الیم  میتقسد   زیمتما  یهیرا به سده ال  یافزارماژول نرم   الگو نیا

 .ردیمورد استااده قرار گ UI د یتول یتواند برایم هااین الیه بیترک و است

 MVC یاجزا

• Model :Model   کیتواند  یمدل م  کیداده شدوند.  شینما د یکه بااسدت    ییهادادهنمایانگرObject  ای 

 باشد. Object چند  از یاهبا مجموع Type کی

• View: دهد.یم شنمای را مدل توسط  شده ارائه اطالعات که است قالبی 

• Controller :کند و می روز به را مدلView  نماید میمناسب را انتخاب. 

 

 کند؟چطور کار می MVCسیستم 

MVC ماهوم استااده ازرا با  های داینامیکتا وب اپلیکیشنسازد یما را قادر م Separation of concern  

 :نماید میصورت عمل  نید باین سیستم  .میبساز

1) Controller که   ، اسرت  کاربر با اپلیکیشرن  ورود تعامل  یبه عنوان نقطهRequest  افتیرا در 

 است.  ارتباطدر  Controllerبا  تنها کاربر ن، یکند. بنابرایم

 یهاداده   یا  ، کنترلرRequest تیشرود، بسرته به ماهیم  افتیدر Request  کیکه  یهنگام (2

 . نمایدمی Updateمدل را  ییهاداده  ای گیردمی Modelاز درخواست شده را 

بره آن  را و مردلرا انتخراب  View کیر اطالعرات،  شینمرا جهرت Controller بعرد،  یمرحلرهدر  (3

 . دهدانتقال می

 کند. یاز اطالعات موجود در مدل استفاده م UI دیتول یبرا View نیاحاال  (4
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 MVC Design Patternمزایای 

MVC آورده استرا به ارمغان  ریز یایمزا: 

جددا شدددده اسدددت   از یکددیگر Controllerو  View, Model  یطراح یالگو این در اولین مزیرت: .1

 یدهد تا اعضدددایاجازه ماسدددت که    Separation of concern  وجود ماهوم  تید مز  نیاول  ن یبندابرا

مربوط بده آنهدا  یهداکده بدا مجموعده مهدارت اپلیکیشدددناز  هداییبخش یبر رو   تنهدامختلف یهدامیت

 .تمرکز کنند  است هماهنگ 

 .یابد  بهبود  یریپذ تسدتشدود تا  باعث می  مزیت نیا  اسدت  Viewمسدتقل از    Model  :تیمز  نیدوم .2

قابل   یبه راحت   UIبه سدداختار  یوابسددتگ   چیبدون ه که مدل  نمودحاصددل  نانیتوان اطمیم نیبنابرا

 .باشد می تست

 ASP.NET Coreدر  وب اپلیکیشن  MVCسازی پیاده

ASP.NET Core  کی  Web Framework   هایماژولبا  Reusable    کهاسددت  MVC   یکی از پرکاربردترین

 باشد.می آن های ماژول

ASP.NET Core   ازMiddlewareی بده ندام هدایUseRouting   وUseEndpoints   سدددازی پیدادهبرایMVC 

 و  اسددت اپلیکیشددنارتباط با   یورود کاربران برا  ینقطه  تریناصددلی  هاMiddlewareاین کرده اسددت.اسددتااده  

 .د ندهبه شما ارائه میاپلیکیشن  مدترآتر و کارایجاد هر چه سری  جهت ی زیادی راهاتیقابل

 :دیدار ازیبه دو مرحله ن العاده شمابرای استفاده از این قابلیت فوق

 . ConfigureServices متددر  AddControllersWithViews  یسرو افافه کردن (1

 . Configure متددر  UseEndpoints و UseRouting افزودن (2

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
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namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
           services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IWebHostEnvironment env) 

         { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
 
            app.UseRouting(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

          }); 
        } 
    } 

} 

 

 !!نکته

ترریرن قسررمرت مرعرمروال پرایرانری ASP.NET Core ،MvcMiddlewareهرای اپرلریرکریشررن در وب 

Middleware  درPipeline ت. اس 

 Modelچیست؟ 

Model  دو نوع  اسدت.  اپلیکیشدن  یداخل  تیاصدالح وضدع  همچنین  و آپدیتو نحوه    بیزینستمام منطق   نگریامان

Model  :وجود دارد 

1) View Model: View Model اطالعات از انتقال  برایهاController  بهView شوند.استااده می 

 () AddControllersWithViewsشما باید 

 را در اینجا افافه نمایید.

 و  ()UseRoutingافزودن 

MapControllerRoute(). 
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2) Domain Model: Domain Model  جداد یا جهدتکده   هسدددتندد   بیزینسدر حوزه    ییهداداده  یحداوهدا 

 شوند. همراه میها Ruleو  عملگرها با هاداده تغییرو  یسازرهیذخ

 نکته!!

از هر کالس   دیتوانیشرما م  نیبنابرا  ، شرماسرت  یدامنه  فی، توصر هاDomain Model یعملکرد اصرل

 دیکن  جادیرا ا  ییهااما معموال بهتر اسرت کالس د، یاسرتفاده کن Domain Model  کینت به عنوان  دات

 . کنندایفا مینقش مدل را واقعا که 

پس   د یریدر نظر بگ   را  آن باید   اپلیکیشدنیهر ایجاد  در   اسدت و شدما یمهم  اریموضدوع بسد    یاز آنجا که اعتبارسدنج

 .کنیم صحبت هاداده یسنجاعتبار در مورد یکم د ی  اجازه دهModel نیاول جادیقبل از ا

Validation Attributeها 

Validation Attribute  تا د یمشددخص کن  ینیقوان   د ندهیبه شددما اجازه مها  Propertyبا آن مطابق    مدل  های

 .د نرفتار کن

را   Modelحالت مورد انتظار    همیشدده  هااسددت که آن نیاها  Validation Attributeدر مورد    انگیرنکته هیجان

 نمایید. Validateتوسط کاربران را های ارائه شده توانید دادههمیشه می   بنابراین شماکنند یاعالم م

 بهتر بگویم ایها  Attributes  ینحوه اسددتااده د یبا  یقبل از هر کار  ها Validationجهت درک چگونگی کارکرد  

DataAnnotation را بشناسیمدر مدل ها. 

 DataAnnotation چیسررت؟DataAnnotation   هداتدایمتدادکده این  کندد ی را مشدددخص مییهداتدایمتدادهدا 

 برعهده دارد.ند را کن یرویپ د یها باداده که یاتیو خصوص نیقوان تعیین و همچنین دادهتوصیف 

 نکته!!

DataAnnotation عنوان بره  شررود. یاسررتفراده مهم  گریاهرداف د یبرا ، یسررنج عالوه بر اعتبرار

 فی تعر و   (C#  یهاکالس  روی  از)قوانین زمان ایجاد جداول دیتابی   یبرا   Entity Frameworkمثال:

Type از  هاستونDataAnnotationکند. یاستفاده م ها 

 :بیان کردم ادامهرا در  ج یرا DataAnnotationsاز  یبرخ من
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✓ [EmailAddress]  : کید کندد کده یم اعتبدارسدددنجی  Property معتبر برخوردار  لید میاز قدالدب آدرس ا

 ؟یا خیر است

✓ [StringLength(max)] : ؟رشته حداکثر تعداد کاراکتر را دارد کیکند که یم اعتبارسنجی 

✓ [MinLength(min)] : ؟تعداد کاراکتر را دارد حداقلرشته  کیکند که یم اعتبارسنجی 

✓ [Phone]  :کیکند که یم اعتبارسنجی Property ؟قالب شماره تلان معتبر است یدارا 

✓ [Range(min, max)] : کید مقددار کندد کده یم اعتبدارسدددنجی Property مقددار نیب min  وmax 

 است؟

✓ [RegularExpression(regex)]  :کید کندد کده یم اعتبدارسدددنجی Property یبدا الگو regex 

 ؟مطابقت دارد

✓ [Url]  : کیکند که یم اعتبارسنجی Property  از قالبURL .معتبر برخوردار است 

✓ [Required] : کند که یم اعتبارسنجیProperty .حتما مقداردهی شده باشد 

 نکته!!

 نی گز یجا را  خود  یاعتبارسرنج   رسراختیز  دیتوانیم  د، یسرتین Attribute-based  کردیاگر طرفدار رو 

از کترابخرانره محبوب توانیرد هرا، میDataAnnotation یهرایژگیو جهرت بهروری از :مثرال ی. برادیر کن

FluentValidation دیاستفاده کن . 

------------------------------- 

 نکته!!

 دهد. یرخ م Model Bindingو بعد از متد اکشن یقبل از اجرا MvcMiddlewareدر  یسنج اعتبار

 Modelایجاد 

به   لدریوفخود را در  های  مدل بهتر اسدت  د یکنیم  جادیا د یجد  ASP.NET Core MVCپروژه    کیکه   یهنگام

 یو کالس   Employeeکالس به نام    کی  Models  مسیردر     خواهمیپروژه م  نیدر امن  .  د یقرار ده  Models  نام

 کنم: جادیا Departmentبه نام  گرید

 ایجاد نمایید.  Modelsبه نام  Folderیک  (1

 Departmentو سرپ  کالس دیگر با نام   Employeeیک کالس با نام  Folderسرپ  در این   (2

 افافه نمایید. 
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 :Employeeکالس 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Models 
{ 
    public class Employee 
    { 
        public int EmployeeId { get; set; } 
 
        [Required] 
       [MaxLength(64)] 
        public string FirstName { get; set; } 
 
        [Required] 
       [MaxLength(64)] 
        public string LastName { get; set; } 
 
        [Required] 
        public decimal Salary { get; set; } 
 
        public int? BossId { get; set; } 
 
        public Employee Boss { get; set; } 
 
        [Required] 
        public int DepartmentId { get; set; } 
 
        [Required] 
        public Department Department { get; set; } 
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    } 
} 

 :Departmentکالس 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Models 
{ 
    public class Department 
    { 
        public int DepartmentId { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name = "CompanyName")] 
        public string Name { get; set; } 
 
    } 

} 

اسدتااده   هاData Annotationاز     خاص  یهایژگیو  یاعمال برخ  جهتکالس  دو   نیدر ابینید   همانطور که می

 .شده است

از این به بعد کار ما   .ها اسددتااده کردچیسددت و چگونه باید از آن  Data Annotationتا اینجای پروژه آموختیم  

که   ModelState.IsValidبه نام   یProperty  از  میتوانیم   یشد  کی  Validate  یبراتر خواهد شدد  زیرا سداده

 استااده کنیم.شود یارائه م ControllerBaseتوسط کالس 

 :به مثال پایین دقت نمایید

  . ایجاد نمایید Controllersلدر ودر ف EmployeeControllerیک کالس  •

 آن قرار دهید. سپ  کدهای پایین را در  •

using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        [HttpPost] 
        public IActionResult CreateEmployee(Employee employee) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
شما  بیزینس  //                   

ی در صورتیکه نتیجه

ModelState.IsValid  برابرTrue 

 شود.، بیزین  اعمال میباشد
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                return View(employee); 
            } 
            else 
            { 
                return BadRequest(ModelState); 
            } 
        } 
 
 
    } 
} 

کنیم  در صدددورتی کده نتیجده متدد دریدافدت میاکشدددناز ورودی  Employeeدر مثدال بداال  مدا یدک مددل 

ModelState.IsValid   برابرTrue یعنی داده(هدایبداشددددModel   بیزینس مورد نظر اعمدال )مدا معتبر بداشدددد

 .  شودبرگردانده می BadRequestخواهد شد وگرنه یک 

 !!نکته

 کرد.  میخواه صحبت  APIدر فصل HttpPostما درباره  

Controller  چیست؟متد اکشن و 

Controller  هیدد کددالس پددا از تددوانددد یاسددددت کدده مدد مددتددد اکشددددن بددا تددعدددادیکددالس  کیدد 

System.AspNetCore.Mvc.Controller بری کند ارث. 

 Controllerمکان مدیریت  و    تعامل کاربران برای  ها نقطه ورودRequestسده ا هسدتند و  هRole   اپلیکیشدندر 

MVC  د:نکنیفراهم مرا 

1) View  ند. نکیرا انتخاب مموردنظر 

 . نمایندمیرا فراهم  Viewو  Modelواسطی بین  (2

 د. نکنیپردازش م قبل از انتقال،  ها راداده  (3

 هاآننام    و  رند یقرار گ  Controllersبه نام  Folder  کیها درون  Controller  یتمامبهتر اسدت براسداس قرارداد   

 . HomeController :به عنوان مثال خاتمه یابد. Controller با پسوند 

 نکته!!
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کره از  ییهراکالسبنرابراین  ، کنردبری میارث ControllerBase پرایره کالس از ، Controller پرایره کالس

Controller یکالس پرایره از در حقیقرت ، کننردیمبری ارث ControllerBase  نمراینردی میبرارثهم ،

 خواهند کرد.  افتی[ را درController] Attributeبه طور خودکار  هاپ  این کالس

 IActionResult  از نوع  یک شیمعموال  که    وجود دارد  متد چند    ای  کی  Controllerدرون  همانطور که گاته شد   

 یهدا از طرف کداربر و سدددپس انتقدال داده عملیدات یانجدام برخهم  Controller یاصدددل  هاد یوظ گردانندد وبرمیرا 

Model    بهAction Result  .اپلیکیشن  درونمنطق  توان نتیجه گرفت   پس می  است  Controller  شودیانجام م 

 . دهد در خود جای میرا  بیزینسبرنامه و منطق  تیوضع کند کهیم جادیا یمدل Controllerو سپس این 

 یک  و معموال شدددهاجرا   Request  کیسددت که در پاسدد  به  متدی  متد اکشددن  کی  چیسررت؟ اکشررن متد

IActionResult به  یدگیرس  یبرا ییهادستورالعمل یکه حاوRequest گرداند.را برمی است 

 HTTPو برای برگرداندن    شدودیشدما اجرا ممتد اکشدن  کند می  افتیدر  Request کی اپلیکیشدنکه   یهنگام

Response  یک بایدResult  کند.تولید 

 !!نکته

 Action Result کندیم لیتبد یرا به فرمت خروج هااین داده و  نموده  فراهممدل را  یها، داده . 

 . افافه نماییمساده  متدیک اکشن کردیمکه قبال ایجاد  HomeController دربیایید 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class HomeController: Controller 
    { 
 
        public IActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
 
        public string Error(int id) 
        { 

            return $"{id} Error: Oops! We couldn’t find the page you 
requested"; 

        } 
 
 

با  Viewمتد یک این اکشن

 گرداند. میبر Indexنام 
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    } 
} 
 

 تنها  به کاربر و قرار اسدت سداده اسدت متد   یک  چونبه پارامتر ندارد    یازین  چیه  Indexمتد   اکشدن  مثال  نیدر ا

دارای   یارسدددال یهداRequest یبرخچون  شدددودهمده چیز بده همین جدا ختم نمیامدا  .د اند گردبر View کید 

 بدایدد پدارامتر Request د کدارمند  یدک اتید جزئ نمدایش برای :بره عنوان مثرال .پدارامترهدایی هم هسدددتندد 

EmployeeId   هابیزینسبرای انجام برخی  تواند باید بمتد  اکشددن  کی   پس با توجه به این موضددوع.  را بارسددتد  

 .بپذیرددر ورودی خود  را ییپارامترها

افررافه   GetEmployeeبه نام مترد اکشررن  یک  EmployeeController پایین، درهمراننرد مثرال   لطفرا

 . نمایید

using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController : Controller 
    { 
        public List<Employee> Employees { get; private set; } 
 
        public EmployeeController() 
        { 
            Employees = new List<Employee> 
            { 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 100,  
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=1000000 
                   }, 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=1000000 
                }, 
            }; 
 
        } 
 
        public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 
        { 

لیستی از کارمندان که در سازنده این 

 کنترلر مقداردهی شده است.
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 var employee = Employees.FirstOrDefault(x => x.EmployeeId == 
employeeId); 

            return Json(employee);  
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult CreateEmployee(Employee employee) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
شما  بیزینس  //                   
 
                return View(employee); 
            } 
            else 
            { 
                return BadRequest(ModelState); 
            } 
        } 
 
    } 
} 
 

را  ASPNETCORE_ENVIRONMENT ری، متغاپلیکیشررن یقبرل از اجرا دیر توجره داشررتره براشرر 

 .دیده رییتغ Developmentبه ِ

 :نماییدرا در مرورگر وارد  ریز URLو  دیرا اجرا کن اپلیکیشن حاال

https://localhost:44342/Employee/GetEmployee?employeeId=100 

Request   متد باال GetEmployee  دهد پاس می متد  نیپارامتر به ا کیرا به عنوان  100را اجرا و. 

 

-یم در تصویر باال همانگونه که  : به عنوان مثال .کند   د یتول ی Responseچه  ردی گی م م یتصممتد اکشنحاال 

 شود.  HTML تولید   و Razor view سبب اجرای که   ی برگرداند ViewResultتواند یم متد اکشن کی د ینیب

برگرداندن اطالعات اولین کارمندی 

 که شناسه آن با ورودی یکی است.

https://localhost:44342/Employee/GetEmployee?employeeId=100
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 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter3

/Sample1 

 کرد.  می بحث خواه ViewResult بزودی درمورد ما  د، ینگران نباش

 نکته!!

 Controller[ بره عنوان Controller] Attributeتوانرد برا اسررتفراده از یم POCO معمولی یرا کالس 

 Attribute هسرتند "Controller"پسروند   یکه دارا  ییهاکالستوان به می  و همچنین. شرناخته شرود

[NonControllerرا اعمرال کن ] کالس  برای مثرال:. شررود ینف قرارداداین ترا  دیرDepartmant  یرک

 تبدیل شده است.  Controllerبه یک  Attribute [Controller]کالس معمولیست که با 

    [Controller] 

    public class Department 

    {  

     // ...  

    } 

بره یرک  Attribute [NonController]برا اسررتفراده از  EmployeeController کالس ریدر مثرال زو 

 . ردیمورد استفاده قرار گ Controller کیتواند به عنوان ینمکالس معمولی تبدیل شده و دیگر 

[NonController] 

 public class EmployeeController: Controller 

 {   

  // ...  

 } 

به عنوان تا   می[ محدود کنNonAction] Attribute  با اسرتفاده از هم را  متداکشرن  کی  میتوانیما م 

 ActionName]  میتوانیم  ، در زمان اجرا متداکشررننام   رییتغ  یبرا  نی. همچنعمرل نکنرد مترداکشررن

("Your Name")]  نماییمرا اعمال . 

 public class EmployeeController : Controller 

 { 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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   [ActionName("Employee Detail")] 

   public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 

   { 

       //Your business… 

        return View(model); 

    } 

 

    [NonAction] 

    public IActionResult CreateEmployee(int employeeId) 

   { 

    //Your business… 

     return View(model); 

   } 

 

 

 } 
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ Routing ست؟یچ 

 کند؟چگونه کار می Routingسیستم  ✓
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Interview Questions 
 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: Explain Middleware in ASP.NET Core? 

Q2: How does an MVC system work? 

Q3: What are the benefits of Middleware? 

Q4: What is the difference between middleware and HTTP module ? 

Q5: Can you explain Model, Controller and View in MVC? 

Q6: What are Actions in MVC? 

Q7: What are Validation Annotations? 

Q8: What is the use of ViewModel in MVC?  

Q9: What are the different validators in ASP.NET?  

Q10: What is Separation of Concerns in ASP.NET MVC? 

  

https://stackoverflow.com/questions/22910780/difference-between-http-module-and-owin-middleware


74 

 

Quiz 
 

Q1: MVC stands for ______. 

1. Model, Vision & Control 

2. Model, View & Controller 

3. Model, ViewData & Controller 

4. Model, Data & Controller 

Q2: ASP.NET Core implements MVC using a middleware called______. 

1. UseExceptionHandler 
2. UseRouting and UseEndpoints 

3. UseWelcomePage 

4. UseMvcWithDefaultRoute 

Q3: Which of the following is TRUE? 

1. The controller redirects incoming request to model. 

2. The controller executes an incoming request. 

3. The controller controls the data. 

4. The controller renders html to view. 

Q4: ______ are the main entry point and handle requests initiated from user interaction. 

1. Actions 

2. Controllers 

3. Views 

4. Program.cs 

Q5: Which of the following is TRUE? 

1. Action method can be static method in a controller class. 

2. Action method can be private method in a controller class. 

3. Action method can be protected method in a controller class. 

4. Action method must be public method in a controller class. 

Q6: The ______ uses the data contained in the model to generate the UI. 

1. Action 

2. View 

3. Controller 

4. Model 

Q7: ______ attributes can be used for data validation in MVC. 

1. DataAnnotations 

2. Fluent API 



75 

 

3. DataModel 

4. HtmlHelper 

Q8: ______ updates the model and selects the appropriate view. 

1. Action 

2. View 

3. Controller 

4. DataAnnotations 

Q9: ______ is the most important piece of middleware that serves as the main entry 

point for users to interact with your app. 

1. ExceptionHandlerMiddleware 

2. StaticMiddleware 

3. WelcomePageMiddleware 

4. Routing and Endpoints 
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Answers 
 

1-Correct Answer: Model, View & Controller 

2-Correct Answer: UseRouting and UseEndpoints 

3-Correct Answer: The controller executes an incoming request. 

4-Correct Answer: Controllers 

5-Correct Answer: Action method must be public method in a controller class. 

6-Correct Answer: View 

7-Correct Answer: DataAnnotations 

8-Correct Answer: Controller 

9-Correct Answer: MvcMiddleware 
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 خالصه فصل

✓ Model-View-Controller (MVC)  یبررااز آن  اسرررت کره افرزارنررم یطرراحر  یالرگرو کیر 

 شود. ها استفاده میاپلیکیشنوب  سازیپیاده 

✓  Design pattern MVC ی  اصرل  از سره کامپوننتModel, View, Controller  تشرکیل شرده

 است. 

✓ Model :Model دارندمینگه داده شوند را  شینما دیکه با ییهاها داده . 

 . باشد Complex Type کی ایساده  Object  کیتواند یم Model کی ✓

✓ View :ارائه شده توسط  یهاکه داده  قالبی استModel دهد. یرا نشان م 

✓ Controller :Model  کند و یم آپدیتراView نمایدیمناس  را انتخاب م . 

 کی تواند در پاسررخ به یشررده اسررت که م  لیتشررکمتد تعدادی اکشررناز   Controller  کی ✓

Request  شود.  یفراخوان 

✓ Controllerیهرا ASP.NET Core  از کرالس مرعرمروالController  ایر ControllerBase 

 شوند. یختم م Controllerکلمه  ها بهآنو نام  کنندمی بریارث

شررما قرار   اختیاردر  ActionResult  جادیا  یرا برا  یاریبسرر  متدهای Controller  هیکالس پا ✓

 دهد. یم

  Request  هایPropertyآنها از  ریداشرته باشرند که مقاد  ییتوانند پارامترهایم متدهااکشرن ✓

 شود. یگرفته م یورود

✓ DataAnnotationدیکن فیمورد انتظار را تعر رید مقادندهیبه شما امکان م ها . 

با اسرتفاده  دیاما شرما با ، افتدیاتفاق م Model Bindingپ  از به طور خودکار   یاعتبارسرنج  ✓

و مطرابق برا  دیر کن یبررسرر  یرا بره طور دسررت یاعتبرارسررنج  جرهی، نتModelState یژگیاز و

 . نماییدخود عمل  متداکشن

  



 Routingسیستم  :چهارمفصل 

 

 :آنچه خواهید آموخت

➢ Routing  ست؟یچ 

 Routing  ستمیس یایمزا ➢

 کند؟یچگونه کار م Routing ستمیس ➢

 ریمس یالگو کی هایقسمت ➢

  Mapping  هایروش ➢

➢ Conventional Routing  وAttribute Routing 

 ریمس نیبا چند MVC برنامه ➢

➢ Constraint  رهایمس یبر رو  

 م؟یها را اعمال کنConstraint چطور ➢
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Routing چیست؟ 

 Routing  ند یفرآ Mapping ک ی HTTP Request وظیاه  نیخاص است. بنابرا کنترلر -اکشن ک یبه  ی ورود-

 است.   متد در کنترلر  کی به  URL ک ی یها تطابق بخش Routing ی

 

   

 Routingمزایای سیستم 

 بر روی  قدرتمند  تیریمدیک   جادیاپایری در اپلیکیشرن و انعطاف  سرب  Routingسریسرتم   •

URLشود. ها می 

دلخواه متدهای اکشرنبه شردن  Map  جهترا  هاURL  دیتوانیم آسرانیشرما به  با این سریسرتم،  •

 . کنید جادیا

• Routing لیسراختار فایک طرح یا بدون اتصرال به  و ح یسرازد تا به طور صرریشرما را قادر م ،

URLنمایید فیتعر اپلیکیشن تیهدا جهت خود را نیازمورد یها . 

بدون دسررت زدن به   شررودو باعث می  کندیم جدا هاURLرا از   متدهااکشررن  این سرریسررتم،  •

 . دیده رییتغ یابیریمس ستمیس رییبا تغ تنها را نیاز اپلیکیشنمورد  یهاURL ، متدهااکشن

 . شوند میتر  User Friendlyها  URLاست که    نیا  ، یابیریاستفاده قاطع از مس  یبرا  گریمورد د •

 کند؟یچگونه کار م Routing ستمیس

 شدناخته شدده اسدت زیرا ASP.NET Coreدر   MVC  دیزاین پترناز   یبخش مهم  به عنوان  Routingسدیسدتم  

Request یک در خاص متد اکشن کیرا به  یورودController  نماید یمتصل م.  

            app.UseRouting(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

            }); 
 

این  شوند. یم پاس داده  UseEndpoints متد به  صورت آرگومان(به )عبارت المبدا  کیبا استااده از   رهایمس

 . کند یم  فیعرت   کرده  یساز ادهیرا پ IRouteBuilder  اینترفیسکه ی Object مسیرها را با استااده از  عبارت
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 های یک الگوی مسیرقسمت

  /  کاراکترهر بخش توسط به طور معمول که   کند تقسیم میبخش  ی را به تعداد  ریالگو مس کی  ابیریمس کی

 شود. یجدا م

 

 . شودمی Map ، انتخاب شده  Controllerنام  اب :بخش اول ✓

 . خواهد شد Map متد موردنظر، اکشننام با   :بخش دوم ✓

آن اجباری نیست  کردن  واردکه  کندیرا مشخص م idنام  به اختیاریپارامتر  کی سوم:بخش  ✓

 . کندیفبط م idپارامتر  یبرا مقداری Routerدر صورت وجود، اما 

 نکته!!

را قبل از   یاریپارامتر اخت  کی  دیتوانیشما نم  هستند و  یاجبار  {action}و  {controller}یپارامترها 

 و  کندیاسرتفاده مگیری  جهت تصرمیم  اجباری  ریاز مقاد مسریریاب  ، زیرادیقرار ده  اجباریپارامتر    کی

 وجود ندارد.  اجباریپارامتر  نییتع یبرا یراه چ یه

 

 ({controller}مکاندر  )را   URLکند تا متن یتالش م  یابیریشدود  موتور مسد یم  صددا زده URL  کیکه   یهنگام

تطبیق   چیزی براینتواند   یابیریمسد مطابقت دهد. اگر موتور     اپلیکیشدنشدده در وب    فیتعر  Controller  کیبا 

مرتبط با   Controller  و متد اکشدن  کی   یابیریمسد   جهینتدر میر این صدورت    .شدد خواهد  داده   نمایش  خطا  بیابد 

 آن خواهد بود.
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 نکته!!

متفاوتی از مسرریریابی   یالگوها مختلف، های URLمتدها به کردن اکشررن Mapبرای    دیتوانیشررما م

 . دیکن فیتعر

 Mappingهای روش

Mapping (ن یب URLها  Controllerمتدهااکشنو  ها) کالس در   یا  Startup.cs  با استااده از  ای وAttribute  

Route اپلیکیشن ک یدر  ریمس  جادیا ی دو راه برا نی. بنابراخواهد شد  ف یتعر ASP.NET Core MVC    وجود

 دارد: 

 . Conventional Routing از استفاده  (1

 .هاController روی بر Attribute Routing قرار دادن (2

 کنند.  ی م فیتعر ریمس  یهاالگورا با استااده از  شمامورد انتظار  یهاURL   ی فوقها کیکدام از تکن هر

Conventional Routing 

مدی تدا زمدانیشدما و  د نشدومدی فید تعر Conventionبدر  یمبتند  یرهایمسد ها  در بیشتر اپلیکیشن معموال

 .باشد مسیرهای تعریف شده  مطابق با ساختار کدهایتان  کهاستااده کنید از این روش توانید 

معموال از   HTML- MVCبر   ی مبتن یهاوب اپلیکیشنبسیاری از و  تر کرده ها را قابل فهمURLدرک  روش  نیا 

 کنند.ی استااده م یابیریمس  یروش برا  نیا

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
           services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IWebHostEnvironment env) 

         { 

شما باید  

AddControllersWithViews () 
 را در اینجا افافه نمایید.
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            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
 

            app.UseRouting(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

            }); 
        } 
    } 

} 

 .کند یتر مساده را هااپلیکیشنوب  گیری و نگهداریتصمیمها Convention نیا

 !!نکته

 داد.  میالگو به پروژه ادامه خواه نیاست، ما با اتر مسیریابی مرسوم الگوی نیاز آنجا که ا 

Attribute Routing 

 یهامتد اکشددن باالی  [ درRoute]  Attributeبا قرار دادن    د یتوانیم شددما  Conventional Routingعالوه بر 

به   د یتوانیشدما م  رای  زدارد  شدتریب  یریپذ انعطاف  روش  نی. اد یاسدتااده کن  Attributeبر    یمبتن  یابیریاز مسد    خود

 .د یکن فیتعر خاص متد اکشن کی یرا برا URL کیصراحت 

و معموال از این  اسدددت  Conventionبر   یمبتن  رویکرداز    ترد یاملدب ماتر و  ریپذ انعطداف   ترشددداداف  کردیرو نیا 

 .شوداستااده می ها APIWeb روش در

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.AspNetCore.Routing; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    [ApiController] 
    [Route("[controller]")] 

با عبارت  [controller]در زمان مسیریابی 

Employee .جایگزین خواهد شد 

  

 و ()UseRoutingافزودن 

MapControllerRoute(). 

 lambda عبارتاین  با استفاده از  رهایمس 

 .شوند یم جادیا
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    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        public List<Employee> Employees { get; private set; } 
        public EmployeeController() 
        { 
            Employees = new List<Employee> 
            { 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=1000000 
                   }, 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=1000000 
                }, 
            }; 
 
        } 
        public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 
        { 

var employee=  Employees.FirstOrDefault(x => x.EmployeeId == 
employeeId); 

            return OK(employee); 
        } 
 
        [Route("AllEmployee")] 
        public IActionResult GetAllEmployee() 
        { 
            return Json(Employees); 
        } 
 
       [HttpPost] 
        public IActionResult CreateEmployee(Employee employee) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
شما  بیزینس  //                   
 
                return View(employee); 
            } 
            else 
            { 
                return BadRequest(ModelState); 
            } 
        } 
 

  "URL--"/Employee/AllEmployeeزمانیکه 

 GetAllEmployee متدشود، درخواست می

 شد.خواهد اجرا
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    } 
} 

 :دیرا در مرورگر وارد کن ریز URLبرنامه را اجرا و  اکنون

https://localhost:44342/Employee/AllEmployee 

 

 نکته!!

  ی ترک Attribute Routing را با Routing Conventional  دیتوانیم  خود  یهااپلیکیشرندر  شرما 

 کنترلرهرانوشررتن  جهرت و Routing Conventional، از MVC یکنترلرهرا یبرا معموالامرا  ،دیر کن

Web API از Attribute Routing  خواهد شداستفاده .  

مناس    (دارند  HTMLکه خروجی  )های سنتیبرای اپلیکیشن  Routing  Conventional:  گیرینتیجه

 کند. را خواناتر می Web APIهای اپلیکیشن Attribute Routingاست و 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter4

/Sample1 

 ریمس نیبا چند MVC برنامه

 . با این مسدیرهاداشدته باشدد   یمتعدد یرهایمسد  باید   یورود یهاURLبرای پردازش    معموال MVCبرنامه    کی

و در زمان   د یکنکه نیاز اسدددت تعیین    Route Parameterهر تعداد    در تعریف الگوهای خود  توانید می شدددما

Binding Model  پارامترها دسترسی داشته باشید. نیابه 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

https://localhost:44342/Employee/AllEmployee
https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
           services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
 
            app.UseRouting(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 

name: "employee",    
pattern:"{controller=Employee}/{action=GetAllEmployee}/
{id?}"); 

             
 

                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

          }); 
 
        } 

    } 

} 

در و   دهد شددده مطابقت    فیتعر  یالگوبا اولین  را   URL کیکند تا  یتالش م  یابیریمسدد   سددتمیسدد در مثال فوق   

 .ابد یمیادامه این روند  یبعد  الگویبا  تطابق صورت عدم 

 و ()UseRoutingافزودن 

MapControllerRoute(). 

 

 اول ریمس

 دوم ریمس
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در نظر هم را   رهایمسر   ترتی و  قرار گیرد  ی این لیسرتابتدا درخاص    یرهایمسر  ، داشرته باشرید  توجه

 بگیرید. 

 نمایید.را اجرا  اپلیکیشنرا بردارید و  EmployeeControllerهای اضافه شده به Attributeحاال 

 شود. یم تیهدا Employee / GetAllEmployee ریبه مس اپلیکیشنبینید، همانطور که می

 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter4

/Sample2 

Constraint بر روی مسیرها  

Routing  دهد کاری که انجام می  تنهاندارد و  هیچ اطالعی     گیرند می  که پارامترهای مسیر  هایداده  نوع  در مورد

 فرضشیتوجده بده قدالدب پ بدا گادت:توان بندابراین می تطبیق دهدد. را ریمسددد  یپدارامترهدا این اسددددت کده 

"{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"    مطابقت دارند: یهمگ  ریز یهاآدرس 

• /Home/Edit/test 

• /Home/Edit/123 

• /1/2/3 

 دانید شدما میی  همه کامال معتبر هسدتند  اما   تعریف شدده  الگوی که در  syntaxها با توجه به  آدرس  نیاتمامی  

 .نخواهند داشت خروجی گونه هیچ هااز این آدرس  یبرخ

 پ  چاره چیست؟؟

 . نموداضافه  ریقالب مس کی به را هاConstraint توانیمشکل  م نیاز ا یریجلوگ یبرا

  چیست؟  Constraintیوظیفه

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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Constraintهدا   URLاز این پس  شدددمدا. بندابراین کندد میمحددود   د رارند دامطدابقدت  ریقدالدب مسددد  کید بدا کده   ییهدا

فرض شیپ  ریمقاد   ریپارامتر مسد  کی  بودن  Validجهت    بودمشدخص نشدده    Segment  کیکه    یزمان   د یتوانیم

 .د یکن نییتعرا 

 ؟نماییمرا اعمال ها Constraintچطور

محدودیت عدد  {id: int}  : مثالبه عنوان    .محدود کنید  رامسدددیر   توانید یک پارامترمیدو نقطه  با اسدددتااده از  

 تواند مقداری میر از عدد دریافت کند.نمی idو از این پس پارامتر  کند یاضافه م idرا به پارامتر  بودن

دودیت اضدافه کردن مح :به عنوان مثال  د یکن  یرا بررسد   یترشدرفتهیپ  یهاتیمحدود  د یتوانیم  نیهمچن شدما

 .یا حداکثر طول یک رشته عدد حداقل مقدار یک

در جدول پایین   .د یکن  بیترکبا استااده از کلون و عالمت ؟  را    تیمحدود  نیچند   د یتوانیم و در پایان اینکه  شما

 چند مثال ذکر شده است.

Typeaint  Constraint le  

Int {qty:int} 

Guid {id:guid} 

Decimal {cost:decimal} 

length(value) {name:length(6)} 

min(value) {age:min(18)} 

optional int {qty:int?} 

optional int 

max(value) 

{qty:int:max(10)?} 

 

کند تا همه  یبررسد را  ها  تیمحدودابتدا باید    دادمنطبق    ریقالب مسد   کی ارا ب  URL  کی   Router  حاال زمانیکه

 بیابد.مناسب  متد اکشن کی کند تامی تالش  Router پارامترها معتبر بودن  . در صورتمعتبر باشند  پارامترها

 :هاConstraintدرباره  ینکات

 Regex. نمداییدد اسدددتاداده  Regex توان ازمی  هداپدذیری بیشدددتر در اعمدال محددودیدتبرای انعطداف (1

  دهد.یمنظم مطابقت م یرا با عبارات Segment کیکه  ستا یتیمحدود

app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "employee", 

 pattern: 
"{controller:regex(^E.*)=Employee}/{action=GetAllEmployee}
/{id?}"); 

            }); 
 

 regexعبارت 



88 

 

 .خواهد شد   تطبیق داده د نشویآماز م Eبا حرف  هاآن Controllerکه  ییهاURL تنهادر مثال باال  

 . د یکن  متصل  به هم  نقطهدو    کیآنها را با    د یبا د چندگانه باش   یهاتیبه محدود  ازین  بخش  کی  یبرااگر   (2

app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 

                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "employee", 

  pattern: "{controller=Employee}/{action=GetAllEmployee} 
/{id:alpha:minlength(3)?}"); 

}); 

را هم به همین صددورت محدود کنید. در مثال پایین این مورد را  Attribute [Route]توانید  شددما می (3

 بینید.می

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.AspNetCore.Routing; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    [Route("[controller]")] 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        public List<Employee> Employees { get; private set; } 
 
        public EmployeeController() 
        { 
            Employees = new List<Employee> 
            { 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=1000000 
                   }, 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=1000000 
                }, 
            }; 
 
        } 
      [Route("[action]/{employeeId:int}")] 
 

 employeeId  .باید عدد باشد 

 

 محدودیت چندگانه
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        public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 
        { 

var employee = Employees.FirstOrDefault(x => x.EmployeeId == 
employeeId); 

            return Json(employee); 
        } 
 
        public IActionResult GetAllEmployee() 
        { 
            return Json(Employees); 
        } 
         
        [HttpPost] 
        public IActionResult CreateEmployee(Employee employee) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
شما  بیزینس  //                   
 
                return View(employee); 
            } 
            else 
            { 
                return BadRequest(ModelState); 
            } 
 
 
        } 
    } 

} 

 نتیجه  نباشدد اسدت و اگر عدد    درسدت  جهیعدد باشدد  نت  employeeIdپارامتر  اگر اپلیکیشدن را اجرا کنید و   حاال

 برمی گردد.خطا 

https://localhost:44342/employee/GetEmployee/100 

 

https://localhost:44342/employee/GetEmployee/test 

https://localhost:44342/employee/GetEmployee/100
https://localhost:44342/employee/GetEmployee/test
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 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter4

/Sample3 

  

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ Razor ست؟یچ 

 ؟کنیماستفاده  Razorچطور از  ✓
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Interview Questions 
 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: What is Routing in ASP.NET Core MVC? 

Q2: Where is the route mapping code written in Asp.NET Core? 

Q3: Can we map multiple URL's to the same action? 

Q4: Explain attribute-based routing in MVC? 

Q5: What is the advantage of defining route structures in the code? 

Q6: How to enable Attribute Routing? 

Q7: What are the components required to create a route in MVC? 

Q8: Can we add constraints to the route? 

Q9: How to apply Routing Constraints in ASP.net MVC? 

Q10: How to enable Convention Routing? 
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Quiz 
 

Q1: Which of the following is a default route pattern in MVC? 

1. "/{action}/{controller}/{id}" 

2. "{controller}/{id}" 

3. "{controller}/{action}/{id}" 

4. "{controller}/{action}” 

Q2: Which of the following default class is used to configure all the routes in MVC? 

1. FilterConfig 

2. RegisterRouteConfig 

3. RouteConfig 

4. MVCRoutes 

Q3: ______ is a key part of the MVC design pattern in ASP.NET Core  

1. Model 

2. RegisterRouteConfig 

3. Routing 

4. Controller 

Q4: Which middleware will attempt to match a request’s path to a configured route. 

1. ExceptionHandlerMiddleware 

2. StaticMiddleware 

3. WelcomePageMiddleware 

4. RoutingMiddleware 

Q5: Which method is equivalent to UseMvc(): 

1. UseExceptionHandler(); 

2. UseStatic(); 

3. UseWelcomePage(); 

4. UseRouting(); UseEndpoints(); 

Q6: The first segment of the URL maps to the name of the selected ______Model. 

1. Action 

2. View 

3. Controller 

4. Model 

Q7: Attribute routing for ______controllers where possible. 

1. Web API  

2. Conventional  
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3. All 

4. None of the above 

Q8: Constraints can be defined in a route template for a given route parameter using:  

1. (a colon) 

2. optional mark (?)  

3. regex 

4. All of the above 

Q9: Attribute routing is enabled when you call the ______method. 

1. UseExceptionHandler(); 

2. UseStatic(); 

3. UseRouting(); UseEndpoints(); 

4. UseIdentity(); 

Q10: The______based routes are defined globally for your application 

1. Convention 

2. Attribute 

3. MVC 

4. Option 1 and 2 
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Answers 
 

1-Correct Answer: "{controller}/{action}/{id}" 

2-Correct Answer: RouteConfig 

3-Correct Answer: Routing 

4-Correct Answer: Routing 

5-Correct Answer: UseRouting(); UseEndpoints(); 

6-Correct Answer: Controller 

7-Correct Answer: Web API 

8-Correct Answer: (a colon) 

9-Correct Answer: UseRouting(); UseEndpoints(); 

10-Correct Answer: Convention 
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 خالصه فصل

✓ Routing  ندیفرا  Map اسرت که در نتیجه یک  متداکشرن  کیبه   یدرخواسرت ورود کردن یک

Response شود. تولید می 

 . کنندیم فیتعراپلیکیشن را در  مشخص شده  یها URLساختار ریمس یالگوها ✓

 ایکرد   فیتعر  عمومیدر سرطح    Conventional Routingبا اسرتفاده از یا  توانیرا م رهایمسر  ✓

 .قرار داد متداکشن کی باالی در Attribute Routingبا استفاده از 

تالش   Routerدر این صرورت د کهداشرته باشر   متفاوتی یرهایمسر   دتوانیم  اپلیکیشرن  کی ✓

 .منطبق باشد را انتخاب کند یورود URL که بای ریمس نیخواهد کرد اول

 .کنندرا محدود    ورودی  ریداشته باشند که مقاد  ییهاConstraintتوانند  یم  ریمس  یپارامترها ✓

  



   Razor view با استفاده از  HTMLرندر کردن  :پنجمفصل 

 

 :آنچه خواهید آموخت

➢ View  ست؟یچ 

➢ Razor  ست؟یچ 

 Razor استفاده از نحوه  ➢

 View  انتقال داده به هایروش ➢

  Razor نتک یعبارات با س نوشتن ➢

➢ Layout  ست؟یچ 

 Layout  یایمزا ➢

 م؟یاستفاده کن Layout از چطور ➢

➢ Section   ست؟یچ 

➢ Partial view  ست؟یچ 

 Partial View  کی جادیا ➢

  Strongly Type  یهاPartial View از استفاده  ➢

➢ ViewStart  ست؟یچ  

➢ ViewImports  ست؟یچ  
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View چیست؟ 

 :شما دارند اپلیکیشنکاربران دو نو  تعامل با  ، یبه طور کل

 . خواننددهد را میمی شینما اپلیکیشنکه  یاطالعات یا •

  . کنندیارسال م به آن رایی هاداده  یا و •

شدامل   Razorزبان   سدت وهاView  برعهده  ASP.NET Core MVCدر    های اپلیکیشدننمایش داده  مسدلولیت

 Razorسدینتکس از   UIتولید   جهت ها Viewکند.یرا آسدان م اپلیکیشدنهر دو نوع   ایجاداسدت که   ییسداختارها

 کنند.استااده می

Razor چیست؟ 

Razor  یکView Engine  است که اطالعاتRazor templateکند.ها را پردازش می 

Razor template ؟چیست 

Razor template  از    ترکیبیHTML  اسدتااده از با  که  اسدت شدار سدی  هایو کد HTML مشدخص توان  می

  .های داینامیک استشار  هم برای تولید دادهو کدهای سیبه مرورگر ارسال شود  د یبا یزیچه چ نمود

 نکته!!

 دی تول را   یینها HTML  صرورت داینامیکبه   دیتوانیاسرت که شرما م یمعن  نیبه ا  شرارپسریاسرتفاده از  

 :. برای مثالنمایید

 یکاربر فعلنمایش  •

  . ندارند یبه آن دسترس یکه کاربران فعل ییهانکیپنهان کردن ل •

 . . و..  ستیلیک در  تمیهر آ یبرا Buttonتولید  •

  است؟ مهم Razor یادگیری چرا

این  شدار سدی عباراتاسدتااده از  با  Razor  و  سدتییضدرور  یامرمحتوای داینامیک    تولید   اپلیکیشدنوب  کدر ی

 شده است. ASP.NET Core MVCکار با و باعث سادگی  کرده هدف را محقق
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توان میبه طور قطع  که ، ترسرراده   یریادگی و  شررتریب  ییکارآ جادیاعبارتند از:  Razor  یطراح  اهداف

 به این اهداف رسیده است. : گفت

 Razorنحوه استفاده از 

 :میکن لیکتاب را تکم هیپروژه اول بیاید با هم  Razor نحوه کارکردنشان دادن  یبرا

 Controller درون Viewانتخاب یک  (1

Controllerکددهدای د ید بدا شدددهیهم  شدددمدا هدای HTML  را بدا اسدددتاداده ازView بندابرایند ند کن جدادیاهدا   

 کنند.استااده می ViewResultبه نام  ییاز ش  Viewیک برای ایجاد  متدهااکشن

یک   وکرده  عبور    View Modelگی از یک سدددادبه  قرار گرفته که    Controller هیدر کالس پا   Viewمتد 

از   Viewکردن داید پ یبراو گرداندد برمی ViewResult کید متدد  نی. اکندد متدد را انتخداب میاکشدددن

Convention نماید میاستااده ها. 

using System.Collections.Generic; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
public class HomeController : Controller 

    { 
        public IActionResult Index() 
        { 

var employeeNames = new List<string> { "Zahra", " Ali", " Sara" }; 
 

            return View(employeeNames); 
        } 
 
       public string Error(int id) 
        { 

 return $"{id} Error: Oops! We couldn’t find the page you 
requested"; 

           } 
    } 

 نکته!!

 کند. استفاده می Viewبه عنوان نام   Indexمتداکشننام  از،  Viewمتد مثال نیدر ا 

فرض شی  به طور پباشدد می  Indexمتد هم  اکشدن  اسدت و نام  HomeController  ما  کنترلرنام     نکهیبا توجه به ا

engine  Razor  دنبال مسددیر  Views / Home / Index.cshtml  به   توانید می شددما  با این حالاما    گرددمی

 Index  متد اکشددن  در :به عنوان مثال  .قرار دهید  View متد   ورودی  مورد نظر خود را در  View نام  صددراحت

 گرداند.برمی ViewResultیک  Viewمتد 

 

های لیسرت را هاردکد  من برای سرادگی، داده

 ی داینامیکی وجود ندارد.کردم و هیچ داده

توانید می Controllerارث بری از کالس پایه  با

 .استفاده کنید Viewمتد از 
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مسدتقیما   engine  Razor حاال   View ("EmployeeList") :این گونه بنویسدید را    Viewمتد   ورودیتوانید  می

 کند.ینگاه م EmployeeList.cshtml به فایل

 قرار دهید  اپلیکیشن  شهیر  مسیرنسبت به    را  View فایل  کامل  ریمس   Viewورودی متد  در     د یتوانیم  یحت شدما

متد را صددا از این پس هر زمان اپلیکیشدن این اکشدن  تا )  View ("Views / EmployeeList.cshtml")مانند  (

 .بگردد View / EmployeeList.chtml مکانبه دنبال زد  

 نکته!!

 نی اگر چن جا خکر کنید، همیندر  را   View  لیفا مسریر  به صرورت صرریح و    شروید  ممکن اسرت وسروسره

که به کد شرما  نیز،  بعدی اننویسر برنامه کار را انجام ندهید زیرا این رفتار بههرگز این    ، تصرمیمی دارید

 ح  خوبی را منتقل نخواهد کرد. دیگر  ، و کدهای شما ابدییم انتقال کندینگاه م

 Razor viewایجاد یک  (2

استااده   View  کاز ی د یبا  باشد به کاربر     Response  HTML  شیبه نما  ازی  هر بار که نASP.NET Coreدر  

ندام  ابد  همندام  یFolder کید در  و Views مسدددیرهدا در ASP.NET Core  Viewدر    بده طور قراردادی .د ید کن

Controller لی. نام فاگیرند قرار می View  پسوند کیبا  متداکشننام  به این شکل است:هم cshtml. 

 را  Add View… سددپسو   راسددت کلیک نماید   خودمتد اکشددن  یبر رو  د یتوانیم   Viewیک برای ایجاد   حاال

یک   Folderدرون این   در مسدددیر پروژه ایجاد و سدددپس Viewsبا نام    Folderانجام این کار یک    .د یکنانتخاب 

Folder  دیگر با نامHome  ایجاد و در پایان یکView  با نامIndex کند. اضافه می  
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 را ببینید.  Solution ساختارحاال  

 

 را تغییر دهید: Index.cshtmlمحتوای فایل مانند کد پایین 

@model List<string>  

<h1>EmployeeNames: </h1> 
<ul> 
    @for (int i = 0; i < Model.Count; i++) 
    { 
        <li>@i - @Model[i]</li> 
    } 
</ul> 

@model   یسررت یرک لstring  را

 .دهدنشان می

 

برای نوشررتن نام یک کارمند در خروجی  

HTML ،  از یک عبارتRazor   استفاده

 شود.می
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 کی  یی نها HTML  د یتول  یبرادهد که من  ینشددان م   View نیدر ا  @model  دسددتور  د ینیبیهمانطور که م

کدام   مکه انتظار دار  د یگویم  Razorبه    @model  اسدت که دسدتور  یمعنن یبد   نیا.  امدادهارائه    string  سدتیل

 (قابل دسترس است. Model پراپرتی قیطرمدل از  نیا )شود. داده View نیابه مدل 

 شار سی سداختار و HTMLاز   ترکیبی). داده شدده اسدتنشدان به وضدوح   Razorمختلف    یهایژگیمثال و نیادر  

 (شود.یاستااده م داینامیک HTML جادیا یکه برا

 را مانند کد زیر تغییر دهید: Stutup.csقبل از اجرای اپلیکیشن فایل 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
           services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
 

            app.UseRouting(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
 
                endpoints.MapControllerRoute( 

name: "employee",    
pattern:"{controller=Employee}/{action=GetAllEmployee}/{id?}"); 

 اول ریمس

 دوم ریمس
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          }); 
 
        } 
    } 

} 

 

 کنید:را اجرا اپلیکیشن حاال

 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter5

/Sample1 

 Viewانتقال داده به های روش

چند نمونه   ادامهوجود دارد که در    Viewمتد به  ها از اکشنبرای انتقال دادهچندین روش   ASP.NET Coreدر  

 ذکر شده است:

1) View Model :View Model   کید Object  بدا تعددادی  Propertyهدای موردنیداز کده داده  سدددتا  ی

View  با.  کند را فراهم می View Model  سدت یزیچ   همانمدل  یهادادهکه   شدوید مطملن    د یتوانیم

 .دارید که انتظار 

2) ViewData :ViewData  از    یکشدنرید  کیString   و برای انتقال داده اشداره دارد   اءیاسدت که به اشد

 .گیرداستااده قرار می مورد Viewبه  Controllerاز 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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3) ViewBag:  ViewBag   کید  Wrapper    یشددد بر روی ViewData بده  بوده و  دایندامیدک  کده  اسدددت

 یکشددنر یدیک    د یدهیم  حیاگر ترج  ن یبنابرا. داشددتآن اشدداره   هایPropertyبه  توانمی  یسددادگ

 .د یاستااده کن ViewBag زا ViewDataبه جای  د یتوانیمید  اش بداشته  کینامید

 View Modelانتقال داده با 

 View Modelاسددت.   View Model  کیاسددتااده از    Viewبه   Controllerروش انتقال اطالعات از   نیبهتر

 .باشد می View ازیمورد ن هایداده نگهداری جهت  یکالس ساارش  کی

 را اسدت  View Modelکه شدامل    ViewResult  یشد  کی  سدپسکند و  یرا انتخاب م View  کی   متد اکشدن  کی

 قرار  Razorقالب  اطالعات را در یک    Viewشدددود   یاجرا م  ViewResultکه   یهنگام حاال  .دهد به آن پاس می

  .دهد یم نمایشو محتوا را داده 

 نکته!!

 UI  رایرا ب  مقادیر View Model ، این بدین معنیسرت که، اسرت  طرفهکی View Model ،Bindingدر  

 . روداز بین می View Modelارسال شد،  Responseو  ساخته UIکه  یو هنگام فراهم کرده 

 View Model جادیا

 :دیرا دنبال کن زیرمراحل  View Model کی جادیا یبرا

 .د یکن جادیا ViewModelsبه نام  Folder کیدر مسیر پروژه   (1

  .ضافه نمایید ا EmployeeViewModelکالس به نام  کی Folderسپس درون این  (2
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 :EmployeeViewModelمحتوای کالس 

using System.Collections.Generic; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.ViewModels 
{ 
    public class EmployeeViewModel 
    { 
        public int EmployeeId { get; set; } 
 
        [Required] 
        [MaxLength(64)] 
        public string FirstName { get; set; } 
 
        [Required] 
        [MaxLength(64)] 
        public string LastName { get; set; } 
 
        [Required] 
        public decimal Salary { get; set; } 
 
        [Required] 
        public string BossName { get; set; }     
      
        [Required] 
        [MaxLength(64)] 
        public string DepartmentName { get; set; }   
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  } 
} 

 :را ویرایش کنید HomeControllerدر کنترلر موجود  Indexمتد اکشنحاال 

using System.Collections.Generic; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class HomeController: Controller 
    { 
        public IActionResult Index() 
        { 
            List<EmployeeViewModel> viewModel = new List<EmployeeViewModel> 
            { 
                new EmployeeViewModel{  
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=10000000 
                   }, 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = " Raveshmand ", 
                    Salary=10000000 
 
                },  
            }; 
 
            return View(viewModel); 
 
        } 
 
        public string Error(int id) 
        { 

return $"{id} Error: Oops! We couldn’t find the page you 
requested"; 

        } 
 
    } 
} 

 !!نکته 

 view modelایجاد یک 

 

و ایررجرراد  ViewResult یررکایررن مررتررد 

ViewModel   کندمنتقل میرا به آن.   
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، Viewو  Controller  نیانتقال اطالعات ب  جهتاسرتاندارد   سرمیمکانبه عنوان یک   View Modelاز  

 . شوداستفاده می

 را مانند کدهای پایین ویرایش نمایید: Index.cshtmفایل حاال 

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 

 

@model List<EmployeeViewModel> 
 
<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css"> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></scri
pt> 
<script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></s
cript> 
<div class="Container"> 
<h3>Employee list: </h3> 
    <table class="table"> 
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td>@item.FirstName</td> 
                <td>@item.LastName</td> 
                <td>@item.Salary</td> 
                <td>@item.DepartmentName</td> 
            </tr> 
        } 
    </table> 

</div> 

تعریف نام  فضدایرا در    هاآبجکتکه   اسدت  using new Namespace@  دسدتور  ج یرا  یهااز دسدتورالعمل  یکی

 پراپرتیبا اسددتااده از    د یتوانیم  د یدسددتورالعمل را اضددافه کرد نیکه ا یدهد. هنگامیدر دسددترس قرار م   شددده

Model موجود در  یهااز داده کی  به هرEmployeeModel  د یباش  اشتهد یدسترس. 

 نکته!!

Namespace .موردنظر را مشخص می کند 
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 کوچرک  mحرف  برا @modelعبرارت  و بزرگ Mبرایرد برا حرف  Viewدر هر نقطره از  Modelپراپرتی 

 . شرو  شود

 کنید: را اجرا اپلیکیشن لطفاحاال 

 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter5

/Sample2 

 ViewDataانتقال داده با استفاده از 

View Model  بین    داده  برای انتقالLayoutت یوضدع نیا  یبرا  مرسدوم  کردیرو  کی نی  بنابرانیسدتمناسدب    ها  

 است. ViewData استااده از

ViewData  یکشدددنرید کی  String   اشددداره به    کهاسدددتObject  آنچه هر  د یتوانیم  آنبا اسدددتااده از    و  دارد

 پاس دهید. Viewبه یک   خواهید می

using System.Collections.Generic; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class HomeController: Controller 
    { 
        public IActionResult Index() 
        {  
            ViewData["Title"] = "Employee list:"; 
            List<EmployeeViewModel> viewModel = new List<EmployeeViewModel> 

توان داده  می ViewData با اسرتفاده از

 د.پاس دا Viewبه را به

 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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            { 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=10000000 
                   }, 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = " Raveshmand ", 
                    Salary=10000000 
 
                }, 
            }; 
 
            return View(viewModel); 
 
        } 
 
        public string Error(int id) 
        { 

 return $"{id} Error: Oops! We couldn’t find the page you 
requested"; 

        } 
 
    } 

} 

 . تغییرات پایین را اعمال نمایید Index.cshtmدر فایل حاال 

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
@model List<EmployeeViewModel> 
 
<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css"> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></scri
pt> 
<script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></s
cript> 
 
<div class="Container"> 
<h3> @ViewData["Title"]</h3> 

بازیابی  های خود را این طورو شما می توانید داده

 :کنید
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    <table class="table">  
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td>@item.FirstName</td> 
                <td>@item.LastName</td> 
                <td>@item.Salary</td> 
                <td>@item.DepartmentName</td> 
            </tr> 
        } 
    </table> 

</div> 

 کنید: را اجرا اپلیکیشن لطفاحاال 

 

 :ViewDataدرباره  ینکات

 :تنظیم کنید Viewخود  قیرا از طر ViewData یکشنریموجود در د ریمقاد دیتوانیشما م •

@{ 
         ViewData["Title"] = "About";  

} 
 

      <h2>@ViewData["Title"].</h2> 

 

بره  ViewDataتواننرد برا اسررتفراده از هرا میداده

View .پاس داده شوند 
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 د یدارد، با فاصرله  کیبه  ازیاسرت که ن  یزیچ د، یاجرا کن  دیخواهیکه م  یشرارپسری  عبارت اگر •

 متوقف و  C#داند کجا ب  engine  Razorتا   ، نماییداستفاده    ()@عالمتاز  C#  کدهای قبل از

 شود. یشرو  م HTML کجا

      <p>The sum of 15 and 2 is: <i>@(15 + 2)</i></p> 

در   نیمعتبر باشرد، بنابرا C#  دیبا ، دهیدقرار میکد   یهارا درون بلوک  هایتانکه کد یهنگام •

 کنید. افافه سمی کالن را  باید پایان دستور

@{ 
    ViewData["Title"] = "About"; 
} 

 ViewBagانتقال داده با استفاده از 

 داینامیک اسدت یشد   کی  ViewBag اسدت.  ViewBag  اسدتااده از   هابه داده  View  یدسدترسد   یبرا  یگرید  روش 

 .دسترسی داشتآن  هایPropertyبه  توانیم راحتیکه به 

ViewBag  به   کالس کنترلررا از طریق    دایندامیدک یشددد   کدهد تا ید این امکدان را میView  دهیدد و یکی از   ارائه

 را آسان کرده است. Viewهای آن این است که ارسال چندین شی به مهمترین مزیت

 و مقداردهی کردم. ینامگذار Messageنام  با  ViewBagدر Propertyیک من  ر یمثال ز در

Public Iactionresult Test() 
      { 
         Viewbag.Message = "Hello"; 
         return View(); 
      } 

 :Test.cshtmدر فایل 

 کنم.یم افتیدر را شده میتنظ متد اکشندر یی که View  Propertyها در خواندن داده یبراحاال 

>p</ViewBag.Message@The message is: >p< 

  Razorبا سینتک   عبارات نوشتن 

 متغیرها  ✓

 

 .د قرار دهی رینام متغ از را قبل @عالمت است  کافیست ساده بسیار View کیدر  ریاضافه کردن متغ

<P>It is now @DateTime.Now</P> 
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 .نمودیموارد  @ عالمتبا استااده از    را  یتارفرمت    کیو سپس    میرا باز کرد  HTMLمثال  تگ   نیدر ا

 !!نکته

 . مینام یم Implicit Expression کینو  کد را  نیما ا 

 شرطی عبارات  ✓

که در   یشدرطعبارت کند  هر  یخود اسدتااده م  پتیبه عنوان زبان اسدکر C#  از زبان Razorاز آنجا که  

#C  توان در یموجود دارد راRazor  کرداستااده. 

@if (Model.Department!=null) 
{ 
   <span>Depatment Name: @Model.Department.Name </span> 
} 
else 
{ 
    <span>This Depatment is not valid</span> 
} 

 6هاحلقه ✓

 حلقه یساختارها  یاز تمام  Razorاست و    Razor  در سینتکساستااده  موارد    نیترجیاز را  یکیها  حلقه

از   ییهابخش  د یتوانیها مکند. با حلقهیم یبانیپشدت(  for   foreach   do   whileاز جمله شدار  )سدی  در

UI  ایرا پنهان HTML د یکن جادیا ستیل یک در تمیهر آ یرا برا . 

 اسددتااده  @عالمت    از د یبا تنهااسددت  شددما  کسددانی C#با    بایتقر  Razorدر قالب  ها  حلقهاسددتااده از 

 .د یکن

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
@model List<EmployeeViewModel> 
 
<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css"> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></scri
pt> 
<script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></s
cript> 
<div class="Container"> 

 
6 Loops 
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<h3> @ViewData["Title"]</h3> 
 
    <table class="table">  
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td>@item.FirstName</td> 
                <td>@item.LastName</td> 
                <td>@item.Salary</td> 
                <td>@item.DepartmentName</td> 
            </tr> 
        } 
    </table> 

</div> 

 کد هایبلوک ✓

ی markup  گونههیچ بدون شدار سدی هایکد شدامل که تنها  هسدتند  Viewاز    ییهابخش  کد   یهابلوک

 . باشند می

@{ 
var title = "Code Blocks"; 
} 
<h1>@title</h1> 

 نکته!!

 د یدر نظر داشته باش . را دنبال کرد  یسینوزبان برنامه  نیقوان  یتمام  دیبلوک کد، با  کیدر داخل  

در  و تغییرات مدل را محاسربات  دیشرما نبا و  افرافه شرود  Viewدر منطق   دیتنها باکه کد شرما 

 . دیریدر دست بگ Viewزمان 

 7کامنت ✓

 syntax  شدما از  Razor. در  ها داردکامنتاضدافه کردن    یبرا  روش   کیبه    ازین  یسد ینوهر زبان برنامه

 .د یکنیاستااده مکامنت  کی جادیا یبرا ریز

 
7 ommentC 

نرحروه اسررترفراده از حرلرقره 

foreach    در سرریرنرترکر

Razor 

وع یم  {…}@بلوک های کد با  شوود و و ای ن  دشوو    شر

 گد ه محوودیت  وجدد  و رد. هی تعو د خط کو، هیچ
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*@This is my comment.  @* 

 

 نکته!!

 . دیاستفاده کن کد یهابلوکاز  های خود، برای قرار دادن کامنت دیتوانیشما م 

@{ 

    // this is a comment inside of a code block 

    /* 

    * This is a multi-line comment inside a code block 

    */ 

} 

 

Layout چیست؟ 

 >و    html >  <head ><  :هایتگ  ) به طور مثال .المان اسدت یتعداد مشدخصد   یدارا  HTML documentهر  

body > )ییهااملب بخش  در یک اپلیکیشدن  نیهمچن(  مانندHeader    وFooter)   وجود دارد که در هر صداحه

 .کند نگهداری کد برای آینده را دشوار  موضوع تواند بنابراین این تکرار می. د نشویاز برنامه شما تکرار م

دهد تا یبه شدما اجازه م    این ماهومکند یم  یبانیپشدت  Sectionاز ماهوم    Razor view engine  خوشدبختانه

 .نمایید ارائه  (Layoutتنها در یک مکان)به نام را  جیرا هایالمان

Layout سرت؟یچ  Layout  ی  صدداحه  کیHTML   تمامی صدداحات در آنجا قرار مشددترک    هایاسددت که کد

آن را توان ینم شدددود و بده تنهداییمی Render  یمعمول یهداView Razorدر ارتبداط بدا   صددداحده نی. اگیردمی

 نمود. استااده

 Layout یایمزا

 Layout    شودیباعث م  عمل  نیدهد. امی  را کاهش  اپلیکیشندر    کد   ریتکثکدهای عمومی صاحات   با استخراج : 

 . تر شودساده  راتییتغ •

• Viewشود یو نگهدار تیریمد یشما به راحت یها . 

 است!یک حرکت فوق العاده  یو به طور کل •

هرر کرد یرا عربرارتری کره بریرن دو عرالمرت 

قرا بگیرد به عنوان کامنت درنظر   @*…*@

 شود.گرفته می
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 نکته!!

 باشد.  دیمف اریصفحه بس کیدر  یکپارچگیتواند در کاهش یها مlayoutاستفاده دائم از  

 :بیندازیمها Layout به خیلی سریع نگاهی دییایب

 

 استفاده کنیم؟ Layoutچطور از 

. را صددا بزند   ()RenderBody  تاب  د یبا که حتمااسدت   Razor  یمعمول  یصداحه  کی  هیشدب  Layout لیفا  کی

 .بگیرند ها قرار Child View هاییچه مکان در که د یگویم Template engineبه  تاب  نیا

 Layoutمعموال فدایدل پدایده و  گیرندد میقرار  Views / Shared مسدددیردر هدا Layoutی ده صدددورت قراردابد 

 .شود نامگذاری _Layout.cshtmlاپلیکیشن با نام 

فدایلی بدا ندام   فولددرایجداد نمداییدد و سدددپس درون این   Sharedبده ندام   فولددریدک   Views  فولددرحداال شدددمدا درون  

Layout.cshtml_:همراه با محتوای پایین( اضافه نمایید ( 

_Layout.cshtml: 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 

<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.c
ss"> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></
script> 
<script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"
></script> 

    <title>@ViewData["Title"]</title> 
</head> 
<body> 
    @RenderBody() 
</body> 
</html> 

باشد. یم(<head>و    <html>مانند    هر صاحه)  ازینمورد هایالمنتشامل    Layout  لیفا  د ینیبیهمانطور که م

مشدددخص را    Layoutلید توانندد فدایم  Razor کدد   بلوک کید در داخدل   Layoutپراپرتی   میهدا بدا تنظView حداال

 .کنند 

Index.cshtml: 

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
@model List<EmployeeViewModel> 
 
@{ 
    Layout = "_Layout"; 
} 
<div class="Container"> 
    <h3> @ViewData["Title"]</h3> 
 
    <table class="table"> 
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td>@item.FirstName</td> 
                <td>@item.LastName</td> 

در   RenderBodyمرترد 

Layout .الزامیست 

بررای  Layoutترنرظریرم 

View 
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                <td>@item.Salary</td> 
                <td>@item.DepartmentName</td> 
            </tr> 
        } 
    </table> 
</div> 

 نکته!!

های تکراری و تگ  Bootstraptهای  بینید، دیگر نیاز به وجود اسکریپتهمانطور که در کدهای باال می

هرا در فرایرل نریسرررت، زیررا ایرن ترگ Index.cshtmlدر فرایرل (..,<HTML>, <Head>)مرثرل 

_Layout.chtml  .وجود دارد 

فراخوانی RenderBody متدد کده    ییجدا در  و  Layoutدر داخدل    View  ایمحتو  تمدام ی اپلیکیشدددن بعدد از اجرا

 خواهد شد. رندر شودمی

 نکته!!

توانید میاسرت که شرما    یمعن  نیدب  نیا  شرود، میرندر  Layoutفایل  قبل از    View  فایل ، Razorدر 

در از این مقادیر   و سررپ  تنظیم   View Dataهای  پراپرتی  قیاز طر را مانند عنوان صررفحه  یریمقاد

Layout  نمایید استفاده . 

Section  چیست؟ 

Layout  یمحتوا د ید توانبکده در آن سدددت یمکدان View هنگدام فراخوانیدر  را @RenderBody  امدا .د ید رنددر کن 

 این اسدت کهمشدترک    مندیازین  کیکنید   ها میlayoutخود شدروع به اسدتااده از  اپلیکیشدنکه شدما در   یهنگام

 .د یکنها هندل Child Viewدر  و...( Header, Footer مثل:) از مطالب خود را ییهابخش د یتوانب

به شدما امکان   Section  .کند یم یبانیپشدت  هاSectionاز ماهوم    Razor view engineمشدکل    نیحل ا  یبرا

 .د یقرار ده Layout کی جاهای مختلف را در ی خودمحتواتا دهد یم

Section که عناصر  هایستمکان برای یسازمانده روش  کیView کیدر  د یبا Layout د نریقرار گ. 

 :Sectionنحوه استفاده از 

• Section  با اسدتااده از ها@section  ایتوان در هر نقطه یم  شدوند. این کلمه کلیدی رامی  فیتعر 

 (.که مناسب است ییهر جا و یا نییپا  باال )قرار داد Viewاز 

 شوند.رندر میها Sectionاین  ()RenderSection@با صدا زدن  Layoutدر و  •
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Section توانندیمهاrequired   یاoptional باشند: 

 .را تعریف کند  section@ د یبا View کیباشند  پس   requiredاگر •

  در این آن را پر کند   Layout  تا   نمودحذف  Viewاز را    sectionتوان  یباشددند  م  optionalاگر  و   •

 شوند.یظاهر نم HTMLشده در رندر  Skip یهاSection صورت 

 :ند نکیکار مها Sectionکه چگونه  نینشان دادن ا برای 

 را باز و کدهای پایین را درون آن قرار دهید.  Layout.cshtml_فایل  (1

_Layout.cshtml:  
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.c
ss"> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></
script> 
<script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"
></script> 

    <title>@ViewBag.Title</title> 
    
</head> 
<body class="panel-body"> 
<nav class="navbar navbar-inverse"> 
    <div class="container-fluid"> 
        <div class="navbar-header"> 
            <a class="navbar-brand" href="#">Microdev</a> 
        </div> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
            <li ><a href="#">Home</a></li> 
            <li><a href="#">Employee</a></li> 
            <li><a href="#">Department</a></li> 
        </ul> 
    </div> 
</nav> 
 
   
    @RenderBody() 
     
 
    @RenderSection("Footer", required: false)  
 

ی بره نرام Sectionایرن مرترد رنردر 

Footer  دهد. از آنجایی که  را انجام می

 optionalبره صررورت  Sectionایرن 

همچین   Viewدر   تعریف شررده، اگر

Section ی وجود نداشررته باشررد، این

 متد اجرا نخواهد شد.

با فراخوانی این متد تمام محتوای 

View  به غیر از محتوایSection ها

 .شوندرندر می
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</body> 
</html> 

 متدد توسدددط متدد  Viewدر  Section اتید کندد  محتویم Layoutی شدددروع بده تجزیده  Razorکده  یهنگدام

RenderSection  شود.رندر می 

 نکته!!

کنرد. اگر شررمرا تالش   فیتعر  د راانر خکر شررده  Layoutکه در    ییهاSectionتواند  یمتنهرا   View  کیر  

وجود   Layoutمربوط بره RenderSectionکره در  ، تعریف کنیرد View را در ییهراSection دیر کن

 . شودیاجرا م Exception کی، آن وقت ندارد

 افافه کنید: Footerی به نام Sectionباید  Index.cshtmlحاال به  فایل  (2

Index.cshtml 

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
@model List<EmployeeViewModel> 
 
@{ 
    Layout = "_Layout"; 
} 
 
<div class="Container"> 
  <h3>@ViewData["Title"] </h3> 
    <table class="table"> 
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td>@item.FirstName</td> 
                <td>@item.LastName</td> 
                <td>@item.Salary</td> 
                <td>@item.DepartmentName</td> 
            </tr> 
        } 
    </table> 
    @section Footer { 
    <div class="bg-dark text-white"> 
        © 2019 Microdev.ir. All Rights Reserved. 
    </div> 

 – Sectionتمام محتوای درون آکوالد قسمتی از 

Footer  هستند و به عنوان محتوایBody  در

 شود.نظر گرفته نمی
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    } 

</div> 

 :دیرا اجرا کن اپلیکیشن حاال

 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter5

/Sample3 

Partial view چیست؟ 

طور کده همدان. داریدد   HTMLو یداRazor تکراری قطعدات کردن  Copy/Paste بده ازید ندر اپلیکیشدددن   گداهی

 خواهد کرد. شود و در آینده نگهداری کد را سخت دانید  این کار باعث ازدیاد کدهای تکراری میمی

 کیاز    یبخشدد  ها Partial View.اسددتهPartial Viewاز   راه حل این مشددکل  اسددتااده  پ  چاره چیسرت؟

View  نیب کد به اشتراک گذاشتن  یبرا توان گات یک روش عالیمیهستند و Viewباشند میمختلف  یها.  

 کید در  یدگید چیپ این کدار بدا تبددیدل کرد بده قطعدات کوچکتر را بزرگتر  Viewتوان یدک هدا می Partial Viewبدا

View کیاز  یبخش توانمی ویابد تر کاهش میبزرگ View  درون راView دادمورد استااد قرار  گرید. 

 شود.یرندر م هاViewتوسط که  د یریدر نظر بگ  Viewدر یک   Child کیرا به عنوان    هاPartial  د یتوانیشما م 

 Partial Viewایجاد یک 

Partial View  کید View  لید فرمدت فدا بدا  معمولی cshtml  گیری در  برای قرار  کده دقیقدا  اسدددتView   همدان از

 کند.میها استااده View یاستراتژ

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 MVC View Page  یبا استااده از الگومعمولی    View کی  افزودن   Partial View  کی  جادیا  روش   نیترساده

item  .با نام   لیفا  کی  من همین منظور  یبرا اسدتFooterPartial.cshtml_    فولدربه  Views / Home   اضدافه

 نمودم.

_FooterPartial.cshtml: 

 <div> © 2019 Microdev.ir. All Rights Reserved.</div> 
 
 

 !!نکته

 . شوندمی ینامگاار Underline کیبا  ، هاLayoutمانند هم  هاPartial View به طور معمول

 Partial Viewاستفاده از 

اسدددتاداده   Html.PartialAsync  بدایدد از متددی بده ندام Viewدرون یدک  Partial Viewبرای اسدددتاداده از یدک 

توصدددیده البتده هم وجود دارد کده Html.RenderPartial و Html.Partialمدانندد   گرید نمداییدد  البتده متددهدای

 شود.نمی

 را ویرایش کنیم: Index.cshtml حاال بیایید فایل

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
@model List<EmployeeViewModel> 
@{  
   Layout = "_Layout"; 
 } 
 
 
<div class="Container"> 
  <h3> @ViewData["Title"]</h3> 
 
    <table class="table">  
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td>@item.FirstName</td> 
                <td>@item.LastName</td> 
                <td>@item.Salary</td> 
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                <td>@item.DepartmentName</td> 
            </tr> 
        } 
    </table> 
@await Html.PartialAsync("_FooterPartial") 
 </div> 

 نکته!!

 ندارید.  Viewدر هر  →Footer Sectionنوشتن  با روش باال دیگر نیاز به

 لطفا اپلیکیشن را اجرا کنید:

 

 Strongly Typeهای Partial Viewاستفاده از 

. در اسددتااده کنند   View Modelهای  شدددن از آبجکت  Render  زماندر    هاPartial View  گاهی نیاز اسددت

 .نماییماستااده  Strongly Type هایPartial Viewگونه موارد باید از این

 Partialتااوت کهبا این    اسددتاندارد اسددت  Viewیک   شددبیه کدهای  Razor  هایکد   هاPartial Viewاین در  

View به عنوان  اینکه  یبه جامعموال  ها  Result  یک    باشدند  مسدتقیما درون  متد اکشدن کیView   دیگر صددا زده

 .شوند می

 EmployeePartial.cshtml_بدا ندام   View کید   Views / Home فولددر  وندر   یژگیو نینشدددان دادن ا یبرا

 .نمایید اضافه آن در  پایین را کدهای سپس و جادیا

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 

توانرد برا اسررتفراده از  می Partial Viewیرک 

@await Html.PartialAsync().  .رندر شود 
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@model EmployeeViewModel 
 
<table class="table"> 
    <tr> 
        <td>@Model.FirstName</td> 
        <td>@Model.LastName</td> 
        <td>@Model.Salary</td> 
        <td>@Model.DepartmentName</td> 
    </tr> 
 

</table> 

 قرار است اطالعات کارمند در یک جدول نمایش داده شود. Partial Viewدر این 

 .نمودم همانند کد پایین آپدیترا  Index.cshtml لیمن فا  Partial View نیاستااده از ا یبراحاال 

  :Index.cshtml ویرایش فایل

@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
@model List<EmployeeViewModel> 
@{ 
    Layout = "_Layout"; 
} 
 
<div class="Container"> 
    <h3> @ViewData["Title"]</h3> 
    <table class="table"> 
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
 
        <tr> 
            @foreach (var item in Model) 
            { 
                @await Html.PartialAsync("_EmployeePartial", item) 
            } 
        </tr> 
 
    </table> 
 
    @await Html.PartialAsync("_FooterPartial") 
 
</div> 

 View Modelتا   فرسدتادم  PartialAsyncمتد به    یآرگومان اضداف  کیاسدت که من   نیا  یقبل با  مثال اینتااوت  

 کند.  آماده EmployeePartialبرای  را
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 . را اجرا کنید  اپلیکیشن، Strongly Typed Partial Viewی برای دیدن نتیجه

 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter5

/Sample4 

ViewStart چیست؟  

به  ازیاگر ن به طور مثال:  .مجبورید که مرتبا برخی کدهای خاص را تکرار کنید ها  شدما View تیبا توجه به ماه

 موردنظر را  راتییو تغ بیابید   د راکنیکه به آن اشداره م  ییViewهر   د ی  باداشدته باشدید   Layout لینام فا  رییتغ

 اعمال نمایید.

اندازد. اما به نظر ر میطکد را به خ یگهدارشددود و موضددوع نیخطا مباعث بروز   ند یفرا  ایندانید  همانطور که می

 راه حل این موفو  چیست؟شما 

 _ViewStart.cshtml  لیبا افزودن فا  این مشددکل را  توانیاسددتااده کنند  م  Layout  یکها از Viewتمام    اگر

 حل نمود.

ViewStart  چیسررت؟  ViewStart  کدهای مشدددترک     آن  که در فایلیسدددتViewمانند نام گیرد  قرار می ها(

این کدها   به این فایل نگاه و  MVC  و بعد از اجرای اپلیکیشدددن  ها قرار دارد(Viewکه در تمام    Layoutتکراری  

 کند.میاجرا  Viewهر  یابتدادر را 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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  ViewStartایجاد فایل

 :ViewStart لیفا کی جادیا یبرا

را انتخاب   Add ➤New Item باز شرده   یاز منو راسرت کلیک کنید و  Views  فولدر  بر روی •

 . دیکن

 

 . دیکن کلیک Addو بر روی  را انتخاب Razor View Startهمانند تصویر زیر، حاال  •

 

 نکته!!
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 در یکند و هر کدیم  میتنظ  _ ViewStart.cshtmlرا به   لیبه صرورت خودکار نام فا  ویاسرتود  ژوالیو 

 نام این فایل را تغییر ندهید.  نیشود. بنابرایاجرا م Viewقبل از  قرار بگیرد،  لیفا این

ی هداViewتمدام  یبرا  Layout میتنظ جهدتبداشدددد  امدا معموال  یRazorهر کدد  یتواندد حداویم لید فدا نیا

 گیرد.قرار میاستااده مورد   اپلیکیشن

در هیچ را   Layout عبدارتهمدانندد کدد پدایین اسدددت بندابراین دیگر نیداز نیسدددت کده  ViewStart یدلمحتوای فدا

View قرار دهید یی. 

@{ 
    Layout = "_Layout"; 
} 

 نکته!!

نیسررت بنرابراین این عبرارت را در این فرایرل    Layoutدیگر نیرازی بره عبرارت Index.cshtmlدر فرایرل 

 پاک نمایید. 

بده ندام  یلیاز فداخود   Template در بدداندد کده مدا Razorتدا   دهدد یسدددداده اجدازه م Assignment نیا

Layout.cshtml _ میکنیاستااده م . 

 نکته!!

 ViewStart.cshtml _  یتنها برا  Viewو برایشرود  یاجرا م  ها  Layout یا و  هاPartial View  اجراها 

  . نخواهد شد

ViewImports چیست؟ 

_ViewImports.cshtml  از  د یجد   یژگیو  کیASP.NET Core MVC  تا  دهد یمامکان  که به شددما   اسددت 

 .نمایید مشخص   موردنیاز است راها View یهمه یکه برا تیدستورا

. شدددود می  تکرار هاViewدر خیلی از  وجود دارد که  هایی  Namespaceدر پروژه شدددما مطملنا   به طور مثال:

 .د یاستااده کن _ ViewImports اهرم از د یتوانیم  Viewبه هر  این عباراتاز اضافه کردن  یریجلوگ یبرا
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 ViewImportsایجاد فایل 

تمدام  یبرا تنهدا . در این صدددورت این فدایدلقرار داد یفولددرتوان در هر یرا م ViewImports.cshtml_ لید فدا

Viewآن    یهاFolder  فولدر  ریشدهدر   این فایل را   معموال اما  شدود.یاعمال م  Views    تمامیتا به    دهند میقرار 

Viewاعمال شود.  اپلیکیشن های 

 نکته!!

 . نوشته شود Razor راتدستو دیبادر این فایل تنها که  دیتوجه داشته باش

 :ViewImports لیفا کی جادیا یبرا

را انتخاب   Add ➤New Item ی باز شرده از منو راسرت کلیک کنید و  Views  فولدر  بر روی •

 . نمایید

 

 . دیکن کلیک Addو بر روی  را انتخاب Razor View Importsحاال همانند تصویر زیر،  •
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 فایل را از عبارتاین   در پایانو افررافه   ViewImports  فایل دررا    ریز  Namespace  سررپ  •

Index.cshtml دیحاف کن . 

@{ 
  @using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 

} 

 :Index.cshtmlاز  Namespaceحاف 

@model List<EmployeeViewModel> 
 
<div class="Container"> 
    <h3> @ViewData["Title"]</h3> 
    <table class="table"> 
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
 
        <tr> 
            @foreach (var item in Model) 
            { 
                @await Html.PartialAsync("_EmployeePartial", item) 
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            } 
        </tr> 
 
    </table> 
 
    @await Html.PartialAsync("_FooterPartial") 
 
</div> 

 برای دیدن نتیجه کار لطفا اپلیکیشن را اجرا کنید:

 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter5

/Sample5 

  

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ Tag Helperست؟یچ 

 ؟کنیماستفاده  Tag Helperچطور از  ✓
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Interview Questions 
 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: What is Razor View Engine? 

Q2: What is the difference between ViewBag and ViewData in MVC? 

Q3: What are HTML Helpers in MVC? 

Q4: What is Layout in MVC? 

 Q5: Explain Sections in MVC? 

Q6: Can you explain RenderBody in MVC? 

Q7: What is ViewStart Page in MVC? 

Q8: What are Code Blocks in Views? 

Q9: Why to use Html.Partial in MVC? 

Q10: What is PartialView in MVC?  
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Quiz 
 

Q1: Which of the following is a type of view in MVC? 

1. Partial view 

2. Executable view 

3. Data view 

4. Designer view 

 

Q2: What are partialviews in MVC? 

1. It’s the resource file for a view 

2.  View that has strongly-type models 

3.  Reusable view 

4.  All of the above 

 

Q3: HtmlHelper class _________. 

1. Generates html elements 

2. Generates html view 

3. Generates html help file 

4. Generates model data 

 

Q4: Which of the following view contains common parts of UI? 

1. Partial view 

2. Html View 

3. Layout view 

4. Razor view 

 

Q5: Which of the following methods are used to render partial view? 

1. Html.Partial() 

2. Html.RenderPartial() 

3. Html.RenderAction() 

4. All of the above 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Q6: How to transfer data from controller to view? 

1. Using model object 

2. Using ViewBag 

3. Using ViewData 

4. All of the above 

 

Q7: _________is a dictionary of strings pointing to objects. 

1. View model  

2. ViewData 

3. ViewBag 

4. HttpContext 

 

Q8: It adds a section where form validation errors will be displayed. 

1. Html.ValidationSummary 

2. Html.BeginForm 

3. Html.Validation 

4. All of the above 

 

Q9: A _________ in Razor is a template that includes common code. 

1. Layout 

2. View 

3. PartialView 

4. None 

 

Q10: Every layout must call the _________ function. 

1. @RenderPartialView () 

2. @RenderBody() 

3. @RenderSection() 

4. @RenderView() 
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Answer 
 

1-Correct Answer: Partial view 

2-Correct Answer:  All of the above 

3-Correct Answer: Generates html elements 

4-Correct Answer: Layout view 

5-Correct Answer: All of the above 

6-Correct Answer: All of the above 

7-Correct Answer: ViewData 

8-Correct Answer: Html.ValidationSummary 

9-Correct Answer: Layout 

10-Correct Answer: @RenderBody() 

 

  

javascript:void(0);
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 خالصه فصل

✓ Razor از   یبیبا اسرتفاده از ترکتا  دهد یسرت که به شرما امکان میزبانHTML   شرارپ، سریو

HTML دیکن دیتول داینامیک . 

 یرا و ب داده پراس   Viewرا بره هراداده ، View Model کیر برا اسررتفراده از تواننرد یهرا مرکنترل ✓

نو   model@از برا اسررتفراده  دیر برا View Model ،View  این یهراPropertyبره  یدسررترسرر 

Model  .را اعالم کند 

  Viewرا به  key-value، یک لیسرت  ViewData  دیکشرنریتوانند با اسرتفاده از  یم  هارکنترل ✓

 . پاس دهند

 . کندرندر می HTML یبه خروج )(@ ای @را با استفاده از شارپ سی ریمقاد Razorعبارات  ✓

 . شودمیتعریف  Razorدر  @{}شارپ با استفاده از عبارات سی ✓

کالن را سررمی حتما  نیباشررد، بنابرا یعبارات کامل دیبا، Razorکد   یهادر بلوک شررارپسرری ✓

 فراموش نکنید. 

 . شودیاستفاده م داینامیک HTML جادیا جهتها ها و شرطاز حلقه ✓

 Layout. دیقرار ده Layout  کیدر را، مختلف   View  نیچند درمشررترک   HTML  دیتوانیم ✓

 کند. یم یفراخوان RenderBodyبا استفاده از متد را  Viewی محتوا

✓ ViewStart.cshtml _  کد مشرترک   یاجرا  یبراViewقبل از   شرود و همیشرهاسرتفاده می  ها

 . خواهد شد یفراخوان Viewهر  یاجرا

✓ _ViewImports.cshtml   از  دیر جرد یژگیو  کیرASP.NET Core MVC کره بره شررمرا  ، اسررت

 . دیمشخص کنموردنیاز است را، ها View یهمه یکه برا تیدستورا تا دهدیمامکان 

  



  ها چیست؟Tag Helper :ششمفصل 

 

 :آنچه خواهید آموخت

➢ Tag Helper ست؟یچ 

 شنیکیدر اپل Tag Helper کردن فعال ➢

 هاTag Helperاز استفاده  ➢

 یسفارش Tag Helper کی جادیا ➢
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Tag Helper چیست؟ 

 در این بین  اما  بود  داینامیک  یهاداده شینما  هاوب اپلیکیشدنمهم    اریبسد   هایجنبه  ی ازکیهمانطور که دیدید  

 کی  هاFormمشدکل    نیحل ا  یارسدال کند. برا اپلیکیشدنبه    را  ییهاداده  باید بتواند    اپلیکیشدن شدما هم  کاربر

را به   Tag Helperبده ندام   یژگیو  کید   برای رسدددیددن بده این راه حدل ASP.NET Coreو  سدددت ید ید کل  حدلراه

 ارمغان آورده است.

Tag Helperیاجزا  ها Razor   کردن یسدداارشدد   یآنها را برا  د یتوانیکه م  هسددتند  HTMLاپلیکیشددن های  

 اضافه نمایید.  > < input  تگمانند   HTMLعنصر    کیتوان به  یرا م  هاTag Helper برای مثال:  .د یاستااده کن

 Helperها نسدبت به  Tag Helper  با این تااوت که  اسدت Helper  HTMLشدبیه به    Tag Helper  یهایژگیو

HTMLکها ی  Syntax  توان به قطعیت گاتاسدت. میشدار  ها بر روی سدیی دارند و فوکوس آنترسداده:Tag 

Helperواقعیه  نیجانش هاHTML Helperهستند  ها.  

 HTML نوشدته شدده که یکی با  Homeدر کنترلر    Indexبرای ایجاد یک لینک به اکشدن متد  در پایین دو مثال

Helper  یک دیگری باو Helper Tag  .است 

1) @Html.ActionLink("Go to home page", "Index", "Home", null, new { @class 

= "h4" }) 

2) <a asp-controller="Home" asp-action="Index" class="h4">Go to home 

page</a> 

 ترفهمو قابلتر  سداده  Tag Helper  مثال   به طور قط    امامعادل هم هسدتند هر دو مثال    د ینیبیهمانطور که م

 است.

باشدد اما   ترتواند مختصدریم  HTML Helper  ندارید   نکیل  کیبه    Styleبه اضدافه کردن   یازیکه ن  یموارد  در

کمتر قابل   HTML Helper سدینتکس  د یدار HTML  یکردن خروج یبه سداارشد   ازیکه ن  یمتاسداانه در موارد

 .باشد  هم کننده جیگشاید کمی  یو حت است فهم

داینامیک)براسداس   HTML  تولید   یبرا  د یتوانیشدما مبسدیار کاربردی هسدتند.    هاTag Helper   هاکار با فرم  یبرا

Property هدایModel)  جدادیا Id ندام  وAttribute بده مقددار  هداالمندتمقددار هدا  تنظیمPropertyهدای Model 

 دهد.یرا کاهش م HTMLکد  مقدار یقابل توجه زانیبه م ویژگی نی. اد یکنها استااده Tag Helper از

 نکته!!
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Tag Helperندارند شررمامدل  یهابه داده  یبه دسررترسرر  ازین ، اسررتفاده از عبارات المبدا یبرا  ها ،

 . نخواهید داشت فیبه تعر یازین هم شمابنابراین 

نوشرتن   یبه جا و هسرتندسراخت فرم  مکانیزم  نیترسراده   هاTag Helperطور خالصره  بهنتیجه گیری: 

HTML کنند. می اپلیکیشن یشما را مجبور به تمرکز بر طرح کل تودرتو، های 

 در اپلیکیشن Tag Helperفعال کردن 

Tag Helperالمنتد  نتوانیم  ها  HTMLبا اضدافه کردن عباراتی مانند     را که به آن متصدل شدده  ییasp-  ریی تغ 

 د. نده

 

<li> 
    <a asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a> 
</li> 

 نکته!!

 هرایHTML attributeرا برا  هراTag Helper نیا ASP.NET Coreرنردر شررود،  Viewاینکره قبرل از  

 کند. یم نیگزیجا یواقع

 Tag Helper لید فدا در  را عبدارت کید   د ید شدددمدا بدا ن یشدددوندد. بندابرا رجیسدددترقبدل از نوشدددتن هر کددی   د ید بداهدا 

ViewImports.cshtml _  به  تا اضافه نماییدMVC یهاکالس  د یگوب Tag Helper  جستجو کند.را 

 :نمایید آپدیت  ریز یمحتوا را با _ ViewImports.cshtml لیفا  Views فولدردر  لطاا

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers  

امدا در ادامده  اسدددت ASP.NET Coreداخلی  هدایTag Helper فعدال کردنبرای    addTagHelperعبدارت 

 .خواهد شد ساارشی هم توضیح داده  Tag Helperایجاد یک 

 نکته!!

پروژه هرای  Templateهمراه اسررت و در تمرام  Microsoft.AspNetCore.Mvc پکیج برا  تیر قرابل نیا 

 گنجانده شده است. 

Tag Helper  
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 هاTag Helperاستفاده از 

Tag Helper هاAttributeهایالمنتی هسدتند که به  یها  HTML  ها اضدافه و باعث تغییر در عملکرد این المنت

 نمود:استااده ها آن برای موارد زیر ازتوان می و کنند میتر شما را ساده کدنویسی هاTag Helper. شوند می

 . View Modelاز  ریخودکار مقادپر کردن  •

 اطالعات.  شینما یبرا ح یصح  ینو  ورودانتخاب  •

 . یسنج اعتبار یهر گونه خطا شینما •

ASP.NET Core MVC  از    یاریهمراه با بسددTag Helper؛ اکثر آنها همانآمده اسددت  هاHelper Razor 

HTML   از  یموارداما ند   د شد یاسدتااده مها که برای ویرایش فرمهسدتند  Tag Helperیبراهم هسدتند که    ها 

وجود ب  CSS یهالیفا  ای  script fallbackو     environment اس بر اسدد   HTMLمختلف    هایالمنترندر کردن  

 .آمدند 

 کنم. یو نحوه استااده از آنها را معرف جیرا هایTag Helper از یتعداد در اینجا خواهمیم من

Environment Tag Helper  

 یبرا  کنید.  رفعالیم ایبطور خودکار فعال  را  رفتار   کی  محیط فعلی بر اسدداس مطملنا همه شددما دوسددت دارید  

و در    CSS minified لیاز فا  Productionو    Staging  ط یدر مح بخواهید اپلیکیشدنشدما ممکن اسدت  :مثال

 .د استااده کن non-minifiedی از نسخه Developmentمحیط 

Environment tag helper  کد را   یهادهد بلوک  یبه شدما اجازه م  انجام این کار اسدت  که  یراه آسدان برا کی

 .د یمشخص کنهای مختلف در محیط 

<environment names="Development"> 

    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" /> 
</environment> 
<environment names="Staging,Production"> 
    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.min.css" /> 
</environment> 

 !!نکته

 Environment Tag Helper به همراه  شتریبLink   وScript Tag Helperشود. استفاده می ها 

 یرا Stagingهرای ایرن لریرنرک فرقرط در مرحریرط

Production شود.اجرا می 

  Development این لینرک فقط در محیط

 شود.اجرا می
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Tag Helper Script وLink Tag Helper 

Script     وLink     دوTag Helperیبسدیار کاربردی در مجموعه  Tag Helper  که رفتاری شدبیه به  هسدتند ها

های اسددکریپت  کند تااین امکان را فراهم میدارند که    Properyدو     Tag Helper  دوکدام از این    هرهم دارند. 

  (CDNو دیگری  Localیکی  طور مثال:به مکان مشخص شود. )دو شما در 

  دیگری جایگزین خواهد شد. به طور مثال مزیت این کار این است که  اگر یکی از مسیرها به مشکل برخورد کند 

 شود. خوانده می Localاز کار بیاتد  اسکریپت از مکان  CDNاگر 

<environment names="Development"> 
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" /> 
    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" /> 
</environment> 
<environment names="Staging,Production"> 
    <link rel="stylesheet" 

href="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.
css" 

          asp-fallback-href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" 
          asp-fallback-test-class="sr-only" asp-fallback-test-property="position" 
          asp-fallback-test-value="absolute" /> 

    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.min.css" asp-append-version="true"  
/> 
</environment> 

ه خوانرد  ASPNET_ENVIRONMENT ریاز متغ environment داشررتره براشرریرد، در مثرال براال توجره

در محیط کنرد کره یفرض مASP.NET Core نشررده براشررد،  میتنظ ریمتغاین و اگر  شررودمی

Production  هستید . 

   asp-fallback-test-class  یهداProperty شدددامدل LinkTag Helper  بینیدد همدانطور کده در کدد بداال می

asp-fallback-test-property    وasp-fallback-test-value   اسدت. اینPropertyد ن دهیبه شدما امکان م  ها

مقددار موردانتظدار برای یدک بدایدد   داشدددتاگر وجود  ؟یدا خیر وجود دارد CSSکالس یدک کده بررسدددی کنیدد  تدا

Propertyاین با هم  ادامه. در را داشته باشد  شده مشخص یPropertyکنیم:ها را بررسی می 

• href:  لینک به  جهتآدرس مشخص شدهCSS .مرتبط 

• asp-fallback-href  :  در صدورتی کهURL    مشدخص شدده درhref   این آدرس جایگزین    از کار بیاتد

 خواهد شد.

• asp-fallback-test-class:  کالس کند که آیا ی میبررسCSS   ؟دارد یا خیر وجودمشخص شده 
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•  asp-fallback-test-property  وasp-fallback-test-value: دارو مقد  ندام کنندد کده تداییدد می 

Property CSS با مقدار مورد انتظار تنظیم شده است یا خیر. 

 نکته!!

Script Tag Helper  از همPropertyی هراasp-fallback-src  وasp-fallback-test  اسررتفراده

 است.  Linkو کارکردش شبیه  نمایدمی
<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-

3.3.1.min.js" 

        asp-fallback-src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js" 

        asp-fallback-test="window.jQuery" 

        crossorigin="anonymous" 

        integrity="sha384-

tsQFqpEReu7ZLhBV2VZlAu7zcOV+rXbYlF2cqB8txI/8aZajjp4Bqd+V6D5IgvKT"> 

</script> 

Form Tag Helper 

 است. <form>عنصر  د یدار ازیخود ن HTMLساختن فرم  یکه برا یزیچ نیاول

<form asp-action="Index" asp-controller="Home"> 

-asp  می. تنظاضدافه شدود یینها HTMLبه    کنترلرو    اکشدنهای  Attribute شدود تاباعث می  Tag helper نیا

action    وasp-controller  ارسدال  در زمانمتد و کنترلر موردنظر خود را  اکشدندهند تا  این امکان را به شدما می

 فرم مشخص کنید.

Label Tag Helper 

 نیاهای  Attributeسددایر  نام و  توانید میمرتبط دارد. شددما   label  کیبه    ازین  <input> لد یهر فدر اپلیکیشددن  

Labelتر  برای انجام این کار  اسددتااده از  اما روشددی سدداده  نمایید   میتنظ  به صددورت دسددتی  را  هاLabel Tag 

Helper .است 

Label Tag Helperسدایر  و    عنوان Attribute  تگهای  <label >بر اسداس   راPropertyهای  View Model 

 وکندد بدایندد می Property FirstNameرا بده   Labelدر کدد پدایین asp-for  برای مثرال:. نمدایدد تنظیم می

مشدخص شدده باشدد  به صدورت خودکار این تغییرات   Property  یک نام فارسدی برای این  View Modelاگر در  

 اعمال خواهد شد. Labelبه این در زمان نمایش 
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<label asp-for="FirstName"></label> 

 سفارشی Tag Helper ایجاد یک

Tag Helperکالس پایه ازباید که    )با هر نامی که دوسدت دارید(سدتمعمولی  کالس   کی  TagHelper  و بری  ارث

 .کند  فیتعرش را هایرفتار  ProcessAsync ای Processمتد  در

 :است ازین ، یسفارش Tag Helper یک جادیا یبرا نیبنابرا 

 بری کند. ارث TagHelper هیکالس پا از که دیکن جادیکالس ا کی (1

2) Attribute ای Tag نماییدمشخص  را دیارتباط برقرار کن آنبا  دیخواهیکه می . 

 کنید.   overrideرا    ProcessAsync  ای  Processمتد   ، سفارشی  یافافه کردن محتوا  یبرا (3
• public virtual void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput 

output) 

• public virtual Task ProcessAsync(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output) 

 :هستند ورودی آرگوماندو  یها دارامتد نیا

1. context :ی فعل ینحوه اجرا  در مورد یشامل اطالعاتcontext .است 

2. output :مدل از تگ  کی یحاوHTML توسط  د یکه با  آن است یو محتواTag Helper کند. رییتغ 

ها HTMLاز    یکند و برخ  ینیرا بازب  یفعل  TagHelperContextقادر است تا    Process   Tag Helper  متد   در

 دهد. رییرا تغ TagHelperOutput یبه نوع ای د یرا تول

 نکته!!

 فولردردرون  ، سررفرارشرری Tag Helper لیر فراکره  اسررت نیا، Tag Helperبرای ایجراد قرارداد  کیر 

TagHelpers تگ ، نام این فایلدر  فرضبه صورت پیش و افافه شود HTML  قرار گیرد. هم موردنظر 

 :مثال

به   یکالسد   فولدرسدپس درون این   و  جادیا  TagHelpers ی به نامفولدر   Microdev.ASPNETCoreپروژه    در

 .نمایید اضافه  CustomBottonTagHelper.csنام 

 microdev-custom-buttonبه نام    Attribute  کی قرار اسدتاسدت و    Button  کالس  المنت نیهدف ا  عنصدر

 .را به این المنت اضافه کند 

using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers; 
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namespace Microdev.ASPNETCore.TagHelpers 

{ 
    [HtmlTargetElement("button", Attributes = "microdev-custom-button")] 
    public class CustomBottonTagHelper : TagHelper 
    { 
        
       [HtmlAttributeName("microdev-custom-button")] 
       public string BottonName { get; set; } 

public override void Process(TagHelperContext context, TagHelperOutput 
output) 

        { 
 
            output.Attributes.SetAttribute("type", "submit"); 
            output.Attributes.SetAttribute("value", $"Microdev{BottonName}"); 
            output.Attributes.SetAttribute("name", $"Microdev{BottonName}"); 
        } 
    } 

} 

 بینید:همانطور که در مثال باال می

 TagHelperی  ایجاد کردیم که از کالس پایه  CustomBottonTagHelperما کالسرری با نام  •

 کند. بری میارث

 )که در باالی این کالس نوشرته شرده(  HtmlTargetElementدر  Attributes  تنظیم پراپرتی •

انجام  Attribute    microdev-custom-buttonتوسرط  Tag-Helper کند کهتضرمین می

 شود. می

این   Property  BottonName در باالی    Attribute     HtmlAttributeNameقرار دادن   •

 . شود تنظیم Razor markupدهد تا مقدار امکان را می

را اجرا  Tag Helper بتوانرد engine Razor، ترا نمراییرد overrideرا  Processحراال برایرد مترد  •

 کند. 

بعرد از کلیرک بر روی آن نوشررتره شررده  Buttonدر بردنره این مترد، فراینرد تغییر نرام   ، ندر پرایرا •

 است. 

با اسدتااده از  د یابتدا با  د یخود اسدتااده کن  یهاViewدر   یسداارشد   TagHelper از امکان  د یبتوان  نکهیاز ا  قبل

ایدن دسددددتدور  کدالس اعدمددال  ی. بدراد یدد دهد  رفدرندس کیدد خدود بدده پدروژه   addTagHelperدسددددتدور 

_ViewImports.cshtml   را باز و سدپس عبارت*, Microdev.ASPNETCore @addTagHelper  را به آن

 اضافه نمایید.

در باالی  Attributeقرار دادن این 

Property   ها، این امکان را می دهد تا

 را تنظیم کنیم.  Razor markupمقدار 

   توسط   Tag-Helperکند کهمین می ض ت Attributesتنظیم 

Attribute     microdev-custom-button شود. انجام می 

engine Razor  با فراخوانی این متدTag 

Helper   .را اجرا می کند 
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@using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers 
@addTagHelper *, Microdev.ASPNETCore 

 کیو    د یرا بخوان  المنت  یمحتوا د یکار  شما با  نیا  تکمیل  یاست. برا  دهیفا  ی  بTag Helper  نیادر حال حاضر 

Attribute   کنترلر  در   بیایید با هم  نی. بنابراد یکن  جادیا  د یجدEmployeeController    متدCreateEmployee 

 :نماییم اضافهرا 

EmployeeController: 

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        public List<Employee> Employees { get; private set; } 
 
        public EmployeeController() 
        { 
            Employees = new List<Employee> 
            { 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=10000000 
                   }, 
                new Employee{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    Salary=10000000 
                }, 
            }; 
 
        } 
        public IActionResult CreateEmployee() 
        { 
            return View(new EmployeeViewModel()); 
        } 
        public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 
        { 

 CreateEmployeeافزودن متد 
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 var employee=  Employees.FirstOrDefault(x => x.EmployeeId ==    
employeeId); 

            return Json(employee); 
        } 
 
        public IActionResult GetAllEmployee() 
        { 
            return Json(Employees); 
        } 
 
    } 
} 

 نکته!!

 نمایید.  Buildحتما پروژه را  Viewبه  Tag Helperقبل از افافه نمودن این 

 

 ایجاد نمایید: Views/Employeeدر مسیر  CreateEmployee.cshtmlبا نام  Viewسپس باید یک 

CreateEmployee.cshtml: 

@model EmployeeViewModel 
<div class="Container"> 
    <h2>Employee </h2> 
    <form asp-action="SaveEmployee" asp-controller="Home"> 
        <div class="form-group"> 
            <label asp-for="FirstName"></label> 
            <input class="form-control" asp-for="FirstName" /> 
            <span asp-validation-for="FirstName"></span> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <label asp-for="LastName"></label> 
            <input class="form-control" asp-for="LastName" /> 
            <span asp-validation-for="LastName"></span> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <label asp-for="DepartmentName"></label> 
            <input class="form-control" asp-for="DepartmentName" /> 
            <span asp-validation-for="DepartmentName"></span> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <label asp-for="Salary"></label> 
            <input class="form-control" asp-for="Salary" /> 
            <span asp-validation-for="Salary"></span> 
        </div> 
 
        <button microdev-custom-button="Save">Save</button> 
    </form> 

 سفارشی   Tag Helperاستفاده از  
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</div> 

 و وارد آدرس پایین شوید.  لطفا اپلیکیشن را اجرا کنید

https://localhost:44342/Employee/CreateEmployee 

 را انتخاب کنید. Inspectی راست کلیک نمایید و گزینه Saveحاال بر روی 

 

 مقداردهی شده است. MicrodevSaveبا  Buttonبینید  نام و مقدار این همانطور که در تصویر پایین می

https://localhost:44342/Employee/CreateEmployee
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 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter6

/Sample1 

  

و   nameستااشیت   Tag Helperبا استفااه  ا  

value  اینbutton .تغییر کره  است 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ DI ؟و چرا مهم است ستیچ 

 ؟را پیکربندی نمود Dependency Injectionتوان می ASP.NET Coreدر  چطور  ✓
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Interview Questions 
 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: What are Tag Helpers? 

Q2: What are the ways of use Tag Helpers? 

Q3: How to define custom Tag Helpers? 

Q4: What are Form Tag Helpers? 

 Q5: What are Environment Tag Helpers? 

  

https://codingblast.com/asp-net-core-mvc-custom-tag-helpers/
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Quiz 
 

Q1: Tag Helpers can be added to _________. 

1. A standard HTML element  

1. A C# code 

2. Data view 

3. Designer view 

Q2: What is @addTagHelper? 

1. The @addTagHelper statement enables the built-in Razor View. 

2. The @addTagHelper statement enables the built-in tag helpers. 

3. The @addTagHelper statement enables the built-in HTML Helper. 

4.  All of the above 

Q3: The _________tag helper provides an easy way to render different sections of HTML 

depending on the current environment. 

1. Form  

2. Link 

3. Label 

4. Environment  

Q4: Which of tag helper is most often used with the link and script tag helpers. 

1. Label 

2. Form  

3. Environment  

4.  All of the above 

Q5:  _________Tag Helpers expose two bounded properties, which allow you to specify 

the URL for the local copy of the script, and fallback test. 

1. The Link  

2. The Script  

3. The Environment 

4. Both 1 and 2 

Q6: The _________Tag Helper uses the bounded properties asp-fallback-src and asp-

fallback-test. 

1. Link  

2. Script  

3. Environment 

4. Both 1 and 2 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Q7: Which of tag helper allowing you to test that a CSS class? 

1. Environment  

2. Form  

3. Link 

4. Script 

 

Q8: Which of tag helper is used to generate the caption? 

1. Label 

2. Form  

3. Link 

4. Script 

 

Q9: A Tag Helper is a class that inherits from_________.  

1. TagHelper  

2. Process  

3. TagHelperContext  

4. Both 1 and 3 

 

Q10: Which of method define Tag Helpers behavior? 

1. ProcessAsync 

2. Process  

3. TagHelperContext  

4. Both 1 and 2 
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Answer 
 

1-Correct Answer: A standard HTML element  

2-Correct Answer:  The @addTagHelper statement enables the built-in tag helpers. 

3-Correct Answer: Environment  

4-Correct Answer: Environment  

5-Correct Answer: Both 1 and 2 

6-Correct Answer: Script  

7-Correct Answer: Link 

8-Correct Answer: Label 

9-Correct Answer: TagHelper  

10-Correct Answer: Both 1 and 2 

 

 

  

javascript:void(0);
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 خالصه فصل

• Tag Helper  هایتگ هدهند تا مدل خود را بیم  امکانبه شررما ها HTML   ومتصررلHTML  

 .نمایید تر تولیدراحترا  داینامیک

• Tag Helper  با اسررتفاده از   یا  توانندیمهاAttribute بهها HTML و یا اینکه   دمتصررل شررون

 .مستقل باشند هایالمنت

• Tag Helperو  یرا سرفارشر   هاالمنتتوانند  یم  ها Attributeنی . انمایند افرافه هابه آن  را هایی 

 .کاهش دهد یادیز زانیبه م کدنویسی راتواند یم کار

 تا  دیافرافه کن <form> تگرا به  asp-controller و  asp-actionهایAttribute  دیتوانیم •

 .شود میتنظ مسیریابیبا استفاده از  URL اکشن درون

 نی . ااتصرال دهید  <label>تگ را به   asp-for  ،Label Tag Helperبا اسرتفاده از  دیتوانیم •

Tag Helper شرود تا بتوانید  باعث میLable  یک را به  Propertyمدل خود متصل نمایید و   ی

 Labelاین  در  ، نوشرته شرده   Propertyاین    DataAnnotation [Display]که دررا هر آنچه 

 نمایش دهید. 

• Environment Tag Helper  دهد تا براسراس محیط فعلی اپلیکیشرن به شرما این امکان را می

HTML  خود را با شرایط مختلفRender  .نمایید 

  



  تزریق وابستگی چیست؟ :هفتمفصل 

 

 آنچه خواهید آموخت

➢ DI ست؟یچ  

 ست؟یچ DI یایو مزا اهداف ➢

  ASP.NET Coreدر  یوابستگ قیتزر  ➢

  یوابستگ قیاز تزر استفاده  ➢

 loosely coupled یکدها جادیا مراحل ➢

 ست؟یچ  یعمر سرو طول ➢

  یسرو کیمختلف از  هایسازیاده یپ ➢
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DI چیست؟  

 یاریبسد   یهااز کالس  یک اپلیکیشدن معموال .اسدت ریاجتناب ناپذ     امریبرنامه  کی یاجزا  نیب  یداشدتن وابسدتگ 

به در هر کالس  اگر    دانید گی دارند و همانطور که میوابسدت  دیگری  هایها به کالس از آن  کیسداخته شدده که هر 

 قابل کنترل شوند. ریتوانند میم اءیاش  نیا  کنیم جادیارا  اءیاش  یدستصورت 

 پ  چاره چیست؟

 کمک کند. یوابستگ  رهیزنج نیتواند به کاهش ایشود و میم یوارد باز یوابستگ  قیست که تزرجانیا

DI  د. به یمنتقل کن  گرید اءیبه اشد  در زمان اجرا  را ایاز اشد   8ییاهدهد نمونهیاسدت که اجازه م  یطراح  یالگو کی

 .نمود جادیرا ا ایاز اش  یادهیچیپ اریگراف بستوان به راحتی می ب یترت نیا

 چیست؟  DIاهداف و مزایای

و گسددترش  د یجد   یهاFeatureبه اضددافه کردن    ازیشددما ن نید بنابرانباشدد   رییقادر به تغ د یموفق با  هایافزارنرم

Featureنی. همچندارید   موجود  یها  Component  هایTightly Coupled   تسدت و   یرا برااپلیکیشدن   بایتقر

 newعملگر کالس را با اسددتااده از   کی  یهاInstanceاگر شددما   :به عنوان مثالد.  نکنیم رممکنیمنگهداری 

 .اید شده Couplingو باعث ایجاد  دادهلینک  دیگر هایخود را به کالس  هایکد  د یکن جادیا

 ی ازکی.  ند ارائه دهباال   9ا کاراییبد   ییافزارهانرمحد امکدان   تا   اسدددت که  نیا یسددد ینوبرنامه متددهایاز اکثر   هدف

 .نگهداری باشد کد قابل   که ستا نیا این کارجنبه 

 DIو  اسددت   Loose Couplingهای کد   افزار  نوشددتننگهداری نرم  یبرا یعال  یک روش   د یدانیکه م  همانطور 

 باشد.این قابلیت می برای فراهم کردن کیتکن کی

 نکته!!

Coupling کالس   کیاشراره به این دارد که عملکرد   و  گراسرتیشر   یسر ینومفهوم مهم در برنامه  کی

گسرترش، و قابل  قابل شرود کدیباعث م Loose coupling. باشردمی دیگر  یهابه کالس  چطور وابسرته

و با این   بسرازید  قطعات الکترونیکیدهد تا نرم افزار را شربیه  این امکان را می  و به شرما  باشرد ینگهدار

 افزار را باال ببرید. مدی نرمآپایری و کارروش انعطاف

 
8 Instances 

9 Efficiently 
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  Loosely Coupled  کند تا کدهایبه شرما کمک این اسرت که   : هدف تزریق وابسرتگیگیرینتیجه

 . بنویسید  Testableو

 عبارتند از: DI یایمزا

 . کرده استتر ساده  اریرا بس Unit Testingاست که  نیا کردیرو نیا یدیکل تیمز کی •

 تعویض کرد.  یکدیگررا با  هاServiceتوان یم ، مجددکد  نوشتنبه  ازیبدون ن •

  مجدد نمود.  یقابل استفاده  توان گسترش داد ویکد را م •

 توسعه داد.  یتوان به صورت موازیرا م هاکد •

، ترکیر  کنیرد اپلیکیشررندر  هرا راکرامپوننرت چطور قرایدق هاینکر انتخراب  یبرا یریانعطراف پرا •

 است.  DI قوتنقاط  مهمترین از یکی

  ASP.NET Coreدر 10تزریق وابستگی 

 پلتارم باکه   اسددت  Loosely Coupledهای  کامپوننت  جادیا جهت نیگزیجا  کردیرو  کی( DI)  یوابسددتگ   قیتزر

ASP.NET Core   خودکار توسدط   صدورتشدده و به    تجمیMVC که  یسدتمعن  نید ب این.  شدودیاسدتااده م

 .ندارند  خود ازیمورد ن هایType دانستنبه  یازین  هاکامپوننت ریو سارها کنترل

 ASP.NETرا به  Testability و   Flexibilityقدرتمند اسددت که    Design Pattern  کی DIبه طور خالصدده   

Core MVC    این    .نموده استاضافهDesign Pattern  دهد تا  به شما امکان میInstance   ها را از طریق کالس

Configuration  انجام دهید و با این روش ازDependency Coupling .استااده نمایید 

کند یشود. هر کالس اعالم میم  واگذار  Container  کیبه    هاکالس   Instance  تیریو مد   جادیا  تیمسلول  DI  با

و   فراهمها را در زمان اجرا یتواند آن وابسدتگ یم  Containerسدپس    دارد  یبسدتگ وا  های دیگریکالس که به چه  

 .پاس دهد ها را در صورت لزوم آن

 IoCبه عنوانرا   DI  یهایسددازادهیپبنابراین احتماال   اسددت  11IoCفرمی از    onDependency Injecti  یالگو

Container  د یبشدنو  هم. IoC Container  که  دهد  یبه شدما امکان مInterfaceمرتبط به   سدازیها را با پیاده

 Interfaceدرخواسددت    کی  برای را  مرتبط   Instance  کیتواند  یم  Container. سددپس  د یکنرجیسددترخودش  

 .کند فراهم 

 
10 Dependency Injection 

11 Inversion Of Control 
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ASP.NET Core  کید IoC container  از  البتده کده دارد توکدارIoC Containerمدانندد  )دیگر  هدایAutofac 

 . کند یم یبانیپشتهم (

 نکته!!

کردن   رجیسرتر، نماییدثالث اسرتفاده   نریکانت  کیاز   چه ، اسرتفاده کنیدداخلی    IoC containerچه از

 انجام شود.  Startup.csدر  ها بایدکالس

  استفاده از تزریق وابستگی

 یکربندد یپ یبرا ASP.NET Coreو بدا اهمیدت اسدددت. سددداده  ارید ماهوم بسددد  کید ( DI) یوابسدددتگ  قیتزر

Componentاز   شدما  یسداارشد  هایسدرویسو  خود    یداخل  هایDI نکهیا  یبرا  به همین منظور  کند.یاسدتااده م 

 ازیمورد ن  یهااز کالس  د یبا  DI container   د یدر زمان اجرا اسدتااده کن هاها و سدرویسکامپوننت نیاز ا  د یبتوان

 :د یدار ازیبه چهار کالس ن هاتزریق وابستگیاستااده از  یبرابنابراین  داشته باشد. یآگاه شما

1) Interface: به عنوان مثال: . یخارج سیسرو برای تعریفIEmployeeService.cs . 

2) Concrete Class: سازیبرای پیاده Interface به عنوان مثال: . باالEmployeeService.cs . 

 برای پیکربندی سرویس. :Startup.cs کالس (3

4) Consumer Class:  مرثرالبره عرنروان  شددددده. رجدیسدددتدربدرای اسدددتدادداده از سدددرویدس: 

EmployeeController.cs . 

 loosely coupledمراحل ایجاد کدهای 

 .ببینیم ASP.NET Core MVCبرنامه  کیدر   را DIاز نحوه استااده  یانمونه با هم د ییایب

 Interfaceتعریف  (1

به آن وابسدته اسدت   Consumerکالس  تنها جهت مشدخص کردن سدرویسدی که    Interface  یک د یابتدا با

 و متدهای موردنظرتان را در آن قرار دهید.تعریف 

برا نرام  Interface کیر  در آن و سررپر  جرادیر ا Servicesبره نرام  یFolder نیر برنرابررا 

IEmpoyeeService  نماییدافافه . 

IEmployeeService.cs: 

using System.Collections.Generic; 
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using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
namespace Microdev.ASPNETCore.Services 
{ 
    public interface IEmployeeService 
    { 
        IEnumerable<EmployeeViewModel> GetAllEmployee(); 
        EmployeeViewModel GetEmployee(int employeeId); 
        EmployeeViewModel CreateEmployee(); 
    } 

} 

 Concrete Classپیاده سازی اینترفی  در یک  (2

 Abstraction  کیمعموالً    سیسدرو  کی.  میکنیصدحبت م  هاسدرویس  ما املب در مورد  DIاصدطالحات    در

 دهد.یرا ارائه م ما سیکه سرو است

 Interfaceایجاد و سدپس   را انجام دهد اصدلی کار   قرار اسدت  که  کالسدی د ی  شدما باInterface  فیاز تعر پس

 .د یکنسازی پیاده در آن تعریف شده باال را

 . دیافافه کن EmpoyeeServiceکالس به نام  کی Services لدروفدر  نیبنابرا

EmpoyeeService.cs 
 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
namespace Microdev.ASPNETCore.Services 
{ 
  public class EmployeeService : IEmployeeService 
  { 
    public IEnumerable<EmployeeViewModel> Employees { get; } 
     public EmployeeService() 
     { 
        Employees = new List<EmployeeViewModel> 

            { 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=1000000 
                   }, 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = " Raveshmand", 

 اینترفی پیاده سازی 
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                    Salary=1000000 
                }, 
            }; 
      } 
 
   public IEnumerable<EmployeeViewModel> GetAllEmployee() 
   { 
       return Employees; 
   } 
   public EmployeeViewModel GetEmployee(int employeeId)  

        { 
           return Employees.FirstOrDefault(x => x.EmployeeId == employeeId); 
        } 
 
        public EmployeeViewModel CreateEmployee() 
        { 

      return new EmployeeViewModel (); 
        } 

 } 

} 

 ASP.NET Coreدر  DIپیکربندی  (3

 .نمایید  یکربند یرا پ چطور آنکه  د یبدان د ی  باد یرا درک کرد DIاستااده از  تیاکنون که اهم

 ایجداداز  بعدد  د  بندابراینشدددوند یم رجیسدددتر Containerدر  هداسدددرویس  اپلیکیشدددنبدا شدددروع 

IEmployeeService    وEmployeeService یکربندد یپ  ی  مرحلده بعدد IoC Container  اسدددت .IoC 

Container   هر   یبرا  ییهابداند چه کالس بایدInterface    چقدرد و طول عمر هر کالس  نشدددواسدددتااده 

 و  جادیها را ااز کالس   ییهاInstanceتواند بطور خودکار  یم  IoC Containerکار     نیا انجاماز   پساسدت. 

 .کند  قیدر زمان اجرا تزر

توانید با داخلی دارد که شددما می  Container  کی  ASP.NET Coreاشدداره شددد    زیکه قبالً ن  همانطور

 از آن بهرمند شوید.  Startupکالس  ConfigureService متد استااده از 

را   EmployeeService دیبا  اکنون  نی، بنابراشردیدآشرنا   ConfigureServices متدقبالً با  شرما

 . دیکن رجیستر DI containerدر 

  public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
            services.AddTransient<IEmployeeService, EmployeeService >(); 

            services.AddControllersWithViews(); 
        } 

این متد لیست تمام کارمندان را 

 گرداندبرمی

را براساس این متد کارمند موردنظر 

Id گرداند.یابد و سپ  برمیمی 

از    Instanceاین متد یک 

EmployeeViewModel   ایجاد   جهترا

 گرداند. یک کارمند برمی

رجیستر کردن سروی   

EmployeeService 
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 نکته!!

Namespace  پایین را در کالسStartup :افافه کنید 

using Microdev.ASPNETCore.Services; 

بده ندام  کدامپوننتیی برعهدده  ASP.NET Core درهر کالس مربوط بده  یهداInterfaceکردن  Map ادهیوظ

Service Provider  کالس  اسددت .IServiceCollection   تیریمد   وهنحاسددت که    یاریبسدد   یهامتد شددامل 

Instanceکردن رجیسترکار  تر ورا ساده ها Typeدر  هاIoC container کند.را مشخص می 

 دهد:یارائه م DI containerسه قطعه اطالعات را به  AddTransient متد   فوق عبارات در

 Dependencyبه عنوان  ی  Interface  ایاز چه کالس    کند این پارامتر مشدددخص می  سررروی :نو    (1

 شود.و گاهی هم یک کالس معمولی استااده می Interface معموال در اینجا یکشود. یاستااده م

 ایجاد کند. باید آن رابرای تحقق وابستگی  Containerکه  است کالسی :یسازاده ینو  پ (2

. کند را مشدخص می اسدتااده شدود د یبا   سیاز سدرو  Instance کی  مدت زمانی که طول عمر :طول عمر (3

 باشد.می Transient, Singleton, Scoped ارامتر یکی از سه مقادیرپمقدار این 

 نکته!!

نمایید، در فراموش   باشرد رااپلیکیشرن می  ای که مورد نیاز فریم ورک یسر یسررو کردن  رجیسرتراگر  

 کرد.  دیخواه افتیدر InvalidOperationException زمان اجرا

 طول عمر سروی  چیست؟

 دیگر د ینمونه جد   کی  جادیقبل از ا   سددرویساز   Instance کزمان زنده ماندن یمدت    سیسددرو  کیطول عمر 

 است.

  هر نیبنابرا. د یکن  نییرا تع  آن  طول عمر DI  سیسدروشددن  رجیسدتردر طول   د ی  شدما باد ینظر داشدته باشد   در

 دهد: میر   اتااق پایین  از دو    یکی   کند درخواست  شده را    رجیستر  خاص  سیسرویک    DI Containerزمان که  

1) Instance شودمی دو بازگردان جادیا سروی از  یدیجد . 

 . بازگشت داده خواهد شد  یموجود از سرو Instance کی (2

 :د یکن نییتعمختلف را  طول عمرسه    ASP.NET Core در سیسروشدن  رجیسترهنگام  د یتوانیم شما
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• Transient  :   ،کی،  شروددرخواسرت     یسررو  کی که بار هربا این چرخه عمر Instance  د یجد 

مکرر حافظه شرود و در   کیو تفک  صیممکن اسرت باعث تخصر   عمرچرخه  نیاشرود.  می جادیا

 بگاارد.  یمنف ریتواند تأثی، مادیدر صورت استفاده ز جهینت

services.AddTransient<TService,TImplementation>(). 

 نکته!!

نگره  خودرا در  یتیوفررع چ یکره ه statelessو  lightweight هرایسررروی  یچرخره عمر برا نیا

 مناس  است.  شوندیم Instantiate عیدارند و سرینم

• Scoped  : هرایی برا طول عمرسررروی Scoped درخواسررت ایجراد ، تنهرا یکبرار در طی هر

  .شوندمی

services.AddScoped<TService,TImplementation>(). 

دو برار یرک سررروی  ، Requestاگر در یرک  Transient: در Transientباو  Scopedتفاوت  

 Requestبابت هر    Scoped، اما در خواهد شردایجاد    دیجد  Instance، هر بار درخواسرت شرود

جدید   Instanceهیچ  Requestپایان    تاایجاد خواهد شرد و   Instanceتنها یک بار از سرروی   

 . دیگری ایجاد نخواهد شد

• Singleton ،یک  شررود، باری که سررروی  درخواسررت میاولین: در این چرخه عمرInstance 

یا به عبارتی، شرما در طول  . دشرویم  قیتزر  هاسرروی  به  Instanceهمان   شرهیو هم شرده  جادیا

 تنها یک نمونه از سروی  را دریافت خواهید کرد. کل حیات اپلیکیشن 

services.AddSingleton<TService,TImplementation>(). 

 

 نکته!!

 است.  دیندارند مف یمناسب تیوفع ایهستند و  با اهمیتکه  ییایاش یبرا singleton یالگو 
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 Controllerتزریق سروی  در  (4

 یروش برا   نیترکند. متداول  قیتزر  جاییرا به هر   سدرویستواند  یم  DI container  شددن  رجیسدترپس از  

به ها  آبجکتدر این روش  .اسددت  Constructor Injectionبه نام    یکیاسددتااده از تکن   هایوابسددتگ   قیتزر

 شوند.میو از این طریق تزریق  شدهپاس داده به سازنده کالس   عنوان پارامتر

تنها    الگو اینشددوند.  یم  سدداختهکالس    جادیها هنگام ای  تمام وابسددتگ Constructor Injection  یالگو با

 شود.یم یبانیپشت Container ASP.NET Core IoCاست که توسط  یمورد

 یک مصددرف کننده باید   کالس   بدین صددورت اسددت که  Constructor Injection  یالگو نحوه اسددتااده از

 .و سپس سرویس را از ورودی این سازنده دریافت نماید  کند  تعریف publicسازنده 

 

  اضددافه کردن رییتغ  نی. مهمتردهیم  رییتغ  یرا کم  EmployeeController حال برای اسددتااده از این الگو باید 

 است. یخارج یوابستگ  رفرنسنگه داشتن  یبرا Private ریمتغ کیسازنده و  کی

 . باشدمی CreatEmployeeو  GetAllEmployee  ،GetEmployeeمتدهای رییتغ یقدم بعد و

EmployeeController: 
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using Microdev.ASPNETCore.Services; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        private readonly IEmployeeService _service; 
 
        public EmployeeController(IEmployeeService  service) 
        { 
            _service = service; 
        } 
        public IActionResult CreateEmployee() 
        { 
            var model = _service.CreateEmployee(); 
            return View(model); 
        } 
 
        public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 
        { 
          var model =_service.GetEmployee(employeeId); 
            return View(model);  
        } 
 
        public IActionResult GetAllEmployee() 
        { 
            var model = _service.GetAllEmployee(); 
            return View(model); 
        } 
         
    } 

} 

 تیاهم  یوابسدتگ   ی  به نحوه اجرا  EmployeeController  های درونکد    که این موضدوع این اسدت  ینکته اصدل

 .شده استمستقل  سازیپیادهاز  اپلیکیشنکد حاال . د ندهینم

 است:بدین صورت  Dependency Injection یروند اصل ، در مثال باال

1) MVC  یرکRequest  مترداکشررنبره GetAllEmployee کنترلر در Employee افرتیر در 

 کند. یم

2) MVCاز کالس  یدیر جرد ، نمونرهEmployeeController  کرامپوننرتاز را Service Provider 

ASP.NET Core کند. درخواست می 

درون   سروی ی از  Instanceریختن 

 Readonly یک فیلد

 

با  را لیست کارمندان توانید حاال می

 . برگردانیداستفاده از سروی  

 

 تزریق وابستگی از طریق سازنده 

کارمند  توانید می  با این سروی 

با استفاده از سروی   را  موردنظر خود

 بیابید. 

 

جدید از   Instanceتوانید حاال می

EmployeeViewModel   از  را

 . برگردانیدسروی   
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3) Service Provider  سرازنده کالسEmployeeController   این   دیگویکند و میم  بررسریرا

 دارد.  IEmployeeService اینترفی به  یوابستگ کالس یک

 ، سرازی کرده را پیاده   IEmployeeServiceی که اینترفی   کالسر   Service Provider سرپ  (4

 کند. یم جادیا (EmployeeService) کالساین از  دیجد Instanceو یک  یابدمی

 پاس  EmployeeController سررازنده  به  به عنوان آرگومانرا   دیر جد  Instanceسررپ  این   (5

 . دهدیم

 براز MVCشررده را بره  جرادیا EmployeeController ءیشرر  Service Provider در پرایران،  (6

 استفاده کند.  یورود HTTPبه درخواست  یدگیرس یاز آن برا تاگرداند، می

 

 نکته!!
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پراپرتی   کیاسرت که وجود دارد    Property Injection به نام  یگرید  نهیگز،  هایوابسرتگ  قیتزر  یبرا 

public  کیر برا Attribute در زمران اجرا توسررط  دیر برا  پراپرتی نیدهرد کره ایو نشرران مشررده   نیتزئ

Container شرود.   میتنظProperty Injection   ازConstruction Injection  شرودکمتر اسرتفاده می 

 شود. ینم یبانیپشت هم هاIoC containerو توسط تمام 

را در  GetEmployee.cshtmlو  GetAllEmployee.cshtmlفرایرل ، لطفراً برنرامره یاز اجرا قبرل

View/Employee دیافافه کن . 

GetAllEmployee.cshtml: 

 

@model List<EmployeeViewModel> 
 
<div class="Container"> 
    <h3> Employee List:</h3> 
    <table class="table"> 
        <tr> 
            <th>First Name</th> 
            <th>Last Name</th> 
            <th>Salary</th> 
            <th>Department Name</th> 
        </tr> 
 
 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td>@item.FirstName</td> 
                <td>@item.LastName</td> 
                <td>@item.Salary</td> 
                <td>@item.DepartmentName</td> 
            </tr> 
        } 
 
    </table> 
 
</div> 
 

GetEmployee.cshtml: 

@model EmployeeViewModel 
 
<div class="Container"> 
    <h3> @ViewData["Title"]</h3> 
    <table class="table"> 
        <tr> 
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            <th>First Name</th> 
            <td>@Model.FirstName</td> 
 
        </tr> 
        <tr> 
            <th>Last Name</th> 
            <td>@Model.LastName</td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <th>Salary</th> 
            <td>@Model.Salary</td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <th>Department Name</th> 
            <td>@Model.DepartmentName</td> 
        </tr> 
 
    </table> 
 

</div> 

 حاال اپلیکیشن را اجرا و وارد مسیرهای پایین شوید:

https://localhost:44342/Employee/GetAllEmployee 

 

https://localhost:44342/Employee/GetEmployee?employeeId=101 

https://localhost:44342/employee/GetallEmployee
https://localhost:44342/Employee/GetEmployee?employeeId=101
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 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter7

/Sample1 

 های مختلف از یک سروی سازیپیاده

به  سدازی داشدته باشدید.پیاده نیچند   از یک سدرویس  د یتوانیاسدت که م  نیها ااینترفیس اسدتااده از  یایاز مزا  یکی

 د ید تدا بتوان د ید کن جدادیا IEmployeeServiceاز  ورژن عمومی کید  د ید خواهیکده م د ید تصدددور کن :عنوان مثرال

 د.یکن یابیمختلف باز یهادر حالت  Productionیا   Testمحیط  کیها را در داده

 

 دی داشرت  IEmployeeService.csبا نام   اینترفیسریشرما قبالً .  میریمثال سراده را در نظر بگ  کی  دییایب

 :سازی شده بودپیاده  EmployeeService.csکه توسط کالس 

IEmployeeSevice.cs: 
using System.Collections.Generic; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
namespace Microdev.ASPNETCore.Services 
{ 
    public interface IEmployeeService 
    { 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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        IEnumerable<EmployeeViewModel> GetAllEmployee(); 
        EmployeeViewModel GetEmployee(int employeeId); 
        EmployeeViewModel CreateEmployee(); 
    } 

} 

 
EmployeeSevice.cs 
 

public class EmployeeService : IEmployeeService 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
namespace Microdev.ASPNETCore.Services 
{ 
  public class EmployeeService : IEmployeeService 
  { 
    public IEnumerable<EmployeeViewModel> Employees { get; } 
     public EmployeeService() 
     { 
          Employees = new List<EmployeeViewModel> 
            { 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayta", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=1000000 
                   }, 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=1000000 
                }, 
            }; 
      } 
 
   public IEnumerable<EmployeeViewModel> GetAllEmployee() 
   { 
       return Employees; 
   } 
 
   public EmployeeViewModel GetEmployee(int employeeId)  

        { 
           return Employees.FirstOrDefault(x => x.EmployeeId == employeeId); 
        } 
 
        public EmployeeViewModel CreateEmployee() 
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        { 
      return new EmployeeViewModel (); 

        } 
 } 

} 

با   یگریکالس د  Services  لدروفدر  سددازی دیگر از این اینترفیس داشددته باشددیم. بنابراین حاال بیایید یک پیاده

سدددازی جدید از این اینترفیس قرار و سدددپس همانند کد پایین یک پیاده  جادیا  TestEmployeeServiceنام  

 :دهید 

TestEmployeeService.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Services 
{ 
     
     public class TestEmployeeService : IEmployeeService 
    { 
        public IEnumerable<EmployeeViewModel> Employees { get; } 
        public TestEmployeeService() 
        { 
            Employees = new List<EmployeeViewModel> 
            { 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 100, 
                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=1000000 
                   }, 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 101, 
                    FirstName = "Ali", 
                    LastName = "Bayat", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=3000000 
                }, 
                 new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 102, 
                    FirstName = "Sara", 
                    LastName = "Sadeghi", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=2500000 
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                   }, 
                new EmployeeViewModel{ 
                    EmployeeId = 103, 
                    FirstName = "Amin", 
                    LastName = "Eshaghi", 
                    DepartmentName = "Raveshmand", 
                    Salary=5000000 
                }, 
            }; 
        } 
 
        public IEnumerable<EmployeeViewModel> GetAllEmployee() 
        { 
            return Employees.Where(x=>x.Salary>2500000).ToList(); 
        } 
 
        public EmployeeViewModel GetEmployee(int employeeId) 
        { 
            return Employees.FirstOrDefault(x => x.EmployeeId == employeeId); 
        } 
 
        public EmployeeViewModel CreateEmployee() 
        { 
            return new EmployeeViewModel {DepartmentName= "Raveshmand" }; 
        } 
    } 

} 

 ؟؟سؤال کی

 ؟میکن رجیستر Containerدر را ها یسازاده یپ نیاچگونه اکنون  

 فولدردر  پ   . شرود  فیخاص تعر enum  کی، بهتر اسرت   یسررو  کیشررط بازگشرت   یاز همه، برا  اول

Models  یک کالس به نامEnviromentServiceType نمایید:  افافه 

EnviromentServiceType.cs: 

namespace Microdev.ASPNETCore.Models 
{ 
    public enum EnviromentServiceType 
    { 
        ProductionEmployeeService, 
        TestEmployeeService 
    } 

} 

 داشته باشد.Testو  Productionچک کردن حالت  باید دو مقدار جهت Enumاین 
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 :کنیم رجیستررا  IEmployeeService اینترفی  از شده بری ارث سروی هر دو  باید حاال

ConfigureServices method: 

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
      { 
          services.AddTransient<EmployeeService>(); 
          services.AddTransient<TestEmployeeService>(); 
          services.AddControllersWithViews(); 
           
      } 

 باشد: شرط همراه با هاسروی  نیبازگشت ا دیبا درنهایتو 

ConfigureServices: 

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
{ 
  services.AddTransient<EmployeeService>(); 
  services.AddTransient<TestEmployeeService>(); 
 services.AddTransient<Func<EnviromentServiceType,   
IEmployeeService>>(serviceProvider => key => 

  { 
    switch (key) 
    { 
      case EnviromentServiceType.ProductionEmployeeService: 
        return serviceProvider.GetRequiredService<EmployeeService>(); 
      case EnviromentServiceType.TestEmployeeService: 
        return serviceProvider.GetRequiredService<TestEmployeeService>(); 
      default: 

     throw new NotImplementedException($"Service of type {key} is not   
implemented."); 

    } 
  }); 
  services.AddControllersWithViews(); 
} 

 د؟یکن قیخود تزر EmployeeControllerها را به یسازاده یپ نیا دیتوانیچگونه م حاالب، وخ

 کمی تغییر دهیم.  هم را EmployeeControllerبیایید 

EmployeeController.cs: 

using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microdev.ASPNETCore.Services; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 

ریجستر شدن دو سروی   

EmployeeService , 

TestEmployeeService    برای

 های مختلف. اجرا در محیط

های   اعمال شرط برای اجرا شدن سروی 

EmployeeService وTestEmployeeService   در

 های مختلف. محیط
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using System; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        readonly Func<EnviromentServiceType, IEmployeeService> _service; 
 
        public EmployeeController(Func<EnviromentServiceType, 

IEmployeeService> enviromentServiceType) 
        { 
            _service = enviromentServiceType; 
        } 
 
        public IActionResult CreateEmployee() 
        { 
            var service = 
_service(EnviromentServiceType.TestEmployeeService); 
            var model = service.CreateEmployee(); 
            return View(model); 
        } 
        public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 
        { 

var service = _service(EnviromentServiceType.TestEmployeeService); 
            var model =service.GetEmployee(employeeId); 
            return View(model); 
        } 
 
        public IActionResult GetAllEmployee() 
        { 

var service = _service(EnviromentServiceType.TestEmployeeService); 
            var model = service.GetAllEmployee(); 
            return View(model); 
 
 
        } 
 
    } 
} 

واکشری   TestEmployeeServiceاطالعات از سررروی     اینبار را اجرا کنید و ببینید که  اپلیکیشررن

 شود. می

https://localhost:44342/Employee/GetallEmployee 

 ، سروی متدسه اکشناین 

TestEmployeeService   از راDI 

Container  و سپ  کنندمیدرخواست 

   .شودتزریق می این سروی 

 EmployeeService هم 

   TestEmployeeService و هم

 شوند. هربار به سازنده تزریق می

https://localhost:44342/employee/GetallEmployee
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 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter1

/Sample2 

  

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ Entity Framework Core ست؟یچ 

 ؟خخیره کنیم Entity Framework Coreداده را با  چطور  ✓

✓ Web API چیست و چه زمان باید از آن استفاده کرد؟ 
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Interview Questions 
 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: What is IoC container? 

Q2: What is dependency injection? 

Q3: Which of the pattern can be used to implement IoC? 

Q4: What are the types of Dependency Injections? 

Q5: What IoC containers for .NET application? 

Q6: What is the Autofac container? 

Q7: How to register a type with Autofac container? 

Q8: Which of the lifetime manager is used to create singleton object? 

Q9: What ConfigureServices() method does in Startup.cs? 

Q10: How to define the lifetime of a service during DI service registration? 
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Quiz 
 

Q1: DI stands for __________. 

1. Dependency Injection  

2. Dependency Inversion  

3. Dependency Interface  

4. All of the above 

Q2: IoC stands for ________. 

1. Inversion of Class 

2. Invert Object Class 

3. Inversion of Control 

4. Inversion of Concept 

Q3: IoC and DI are aimed to achieve ____________. 

1. Tight coupling 

2. Loose coupling 

3. Unit testing 

4. Performance 

Q4: IoC is a ___________. 

1. Design Pattern 

2. Design Principle 

3. Framework 

4. None of the above 

Q5: Dependency Injection is a __________. 

1. Design Principle 

2. Design Pattern 

3. Code snippet 

4. All of the above 

Q6: What are the types of Dependency Injections? 

1. Constructor Injection 

2. Method Injection 

3. Property Injection 

4. All of the above 

Q7: IoC Container is the __________. 

1. Framework 

2. Design Pattern 

3. Design Principle 
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4. Third-party framework 

Q8: Which of the following lifetime is definition: one instance is created per application? 

1. Transient 

2. Singleton 

3. Scoped 

4. None of the above 

Q9: The _________ method in Startup class is used to registering services with IoC 

container. 

1. ConfigureService 

2. Configure 

3. Main 

4. All of the above 
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Answer 
 

1-Correct Answer: Dependency Inversion  

2-Correct Answer: Inversion of Control 

3-Correct Answer: Loose coupling 

4-Correct Answer: Design Principle 

5-Correct Answer: Design Pattern 

6-Correct Answer: All of the above 

7-Correct Answer: Framework 

8-Correct Answer: Singleton 

9-Correct Answer ConfigureService 
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 خالصه فصل

 است.  ASP.NET Core یدر طراح یعنصر مهم معمار کی( DI) یوابستگ قیتزر ✓

 .نماییدافافه  Startup را در ورکفریم یهایتمام وابستگ دیشما با  ✓

✓ IoC container جرادیمسررشول ا Instanceهرایی از سررروی  اسررت .DI  چطور دانرد کره یم

Instanceها پاس دهد. سازنده بسازد و به  را های آنی از سروی  و تمام وابستگی 

فراخوانی اکسررتنشررن متردهرایی کره بر برا ،  ConfigureServiceمترد در دیر توانیمشررمرا  ✓

 رجیستر نمایید.  Containerون را درها سروی  ، قرار دارد  IServiceCollectionروی

و طول   سرازیپیاده ، نو   سرروی نو     برای رجیسرتر شردن یک سرروی  به سره چیز نیاز دارید: ✓

 .عمر

 .شودخواسته  یبه عنوان وابستگ اینترفی  ایکند که کدام کالس یم مشخص سروی نو   ✓

را باید برای درخواسرت وابسرتگی   یکالسر  چه Containerکند که سرازی مشرخص میپیاده نو    ✓

 ایجاد نمایید. 

 .استفاده شود سروی از  یInstance کی دیبااست که  یمدت زمان، طول عمر ✓

 . دیکنیم فیتعر  یسرو رجیستررا هنگام  عمر سروی طول  شما ✓

 . Singletoneو  Transient ،Scopedطول عمر سروی  سه حالت دارد:  ✓

✓ Transient   کی  شرود، یدرخواسرت م   یسررو  کی: هر بار که  Instance  شرود.  جادیا  دیجد

در صرورت   جهیمکرر حافظه شرود و در نت  کیو تفک  صتخصری  باعث  اسرت ممکن  عمرطول  نیا

 بگاارد.  یمنف ریتأث تواندیم اد، یاستفاده ز

✓ Scoped برا طول عمر  ییهرا ی: سررروScoped جرادیهر درخواسررت ا یدر ط کبراری، تنهرا 

 . شوندیم

  



   ASP.NET Coreدر   WebAPIایجاد  :تمشهفصل 

 

 آنچه خواهید آموخت:

➢ Web API د؟یاز آن استفاده کن دیبا یو چه زمان ستیچ 

➢ REST  و ستیچ HTTP کند؟یچگونه کار م 

  Web API شنیکیاپل نیاول جادیا ➢

➢  Entity Framework Core  و Dapper 

➢ Data Seeding  ست؟یچ  

  CQRS یسازاده یپ ➢

 PowerShell  ها با استفاده از APIتست ➢
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Web API د؟یاز آن استفاده کن دیبا یو چه زمان ستیچ 

Web API   که معموال اسدتااده کنندگان نهایی    سدرور کی  درها  داده  رییتغ ای یدسدترسد  جهت  اسدت  تعدادی متد

 هستند.  لیموبا و SPAنویسان این متدها  برنامه

در    اپلیکیشدن رادسدترسدی به    زیرا  د نها دارسدتمیسد  یکپارچگیدر   ینقش اسداسد ها  API  امروزی  مدرن  یایدن  در

ای نویس حرفهبرنامه  کیتوسدط    APIیمهم اسدت که طراح  اریبسد  د. بنابرایننکنفراهم میهای مختلف  سدیسدتم

 . انجام شود

 

REST و  ستیچHTTP کند؟یچگونه کار م 

Web API قیاز طر  ها  HTTP شدوند.  یم  یفراخوانHTTP کالینت برای   بر متن اسدت که در آن  یمبتن  یپروتکل

 :ارتباط با سرور

  کند. می بازرا   TCP Connectionیک  •

  نموده.  را به سرور ارسال یدرخواست •

  . کرده  افتیرا از سرور در یسپ  پاسخ  •

 بندد. یرا م  Connection در نهایت و •
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REST  پروتکل    برقراری ارتباط بین کالینت و سرور را از طریق  است که  یسبک معمار  کیHTTP  آسان نموده

 است.

 نکته!!

HTTP اتیاز عمل CRUD کندیم یبانیدر سرور پشت .  

یک اپلیکیشدن   تواند کالینت هم میو    د یکنیم  کدنویسدی   که شدما برای آن باشدد میبیزینسدی    شدامل منطق  سدرور

 باشد. گرید یهاAPI یحت ای Angular  موبایل

 شود:یاستفاده م RESTکه در  HTTP یهامتد نیترمتداول

✓ GET :سرور یهاداده  رییها بدون تغداده  یواکش یبرا . 

✓ POST :یک  جادیا یبراResource  .جدید 

✓ DELETE :منبع  کیحاف  یبراResource . 

✓ PUT: سرور یداده ها یبه روزرسان یبرا . 

Controller  متدهاو اکشن 

Web APIیها  ASP.NET Core   دیزاین پترناز     12های سدنتیاپلیکیشدنوب همانند  MVC کنند. می  یرویپ

شدود. همانطور که میاسدتااده   اه Controllerاپلیکیشدن از  یمنطق  بندیدسدته  یبرا  Web APIهای در اپلیکیشدن

که هر  اسدتمتد  تعدادی اکشدن    دارایجهت تشدکیل زیرسداخت قسدمتی از اپلیکیشدن  Controllerدانید  هرمی

 برگرداند.    Responseتولید  جهتهایی را داده IActionResultتواند با استااده از متد میاکشن

 
12 Traditional 
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 Web APIایجاد اولین اپلیکیشن 

 را ایجاد کنیم. API Webاپلیکیشن  نیاول هم با د ییای  بتا اینجا همه چیز خیلی عالی بود

 :د یرا دنبال کن ریمراحل زباید   API Webی برای ایجاد یک پروژه Visual Studio 2019 در

 کلیک کنید.  Create a new projectرا باز کنید و بر روی  2019ویژوال استدیو  •
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 . نماییدکلیک   Nextرا انتخاب و بر روی    ASP.NET Core Web Applicationکادر بعدیدر  •
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را وارد   Solutionسرازی و ناممکان خخیره و سرپ    بگااریدMicrodev.API حاال نام پروژه را   •

 کلیک نمایید.  Createو بر روی 

 

 کنید.  کلیک Createو بر روی  را انتخاب Asp Net Core 3.1و  APIدر کادر بعدی  •
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 فولددردر  WeatherForecastController کنترلر بده ندام کید   ASP.Net Core د ید پروژه جدد  در این حداال

Controllers وجود دارد. 

 . دیرا فشار ده F5برنامه،  یاجرا یبرا

 

نمایش  JSONرا در قالب یک   یبازگشدت  APIفرض مدل شیبه طور پ  ASP.NET Core  بینید همانطور که می

 بینید.های موردنیاز را می  تنها دادهHTML UIدهد. شما در این صاحه بجای دیدن یک می
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 Stringیک لیسدت    Web APIفرسدتید  می  weatherforecast/به آدرس    Requestدر این مثال زمانیکه یک  

 گرداند.میبر

JSON    شدبیهAnonymous Object  در      با این تااوت کهاسدت شدار سدیهایJSON  را با   یمسداو عملگر د یبا

Colon و نام د یکن نیگزیجا Propertyد یچیبپ عالمت دابل کوتیشنرا با  ها.  

C# anonymous object: 

var departments = new [] { 
    new  
    { 
        Id=1, 
        Name="Programming" 
    }, 
    new 
    { 
        Id=2, 
        Name="Fasico" 
    }, 
    new 
    { 
        Id=3, 
        Name="BFC" 
    }, 

}; 

 :دهدیم نمایشها را اده ای از دزیر آرایه  JSONءیش

[ 
    { 
        "id": 1, 
        "name": "Programming" 
    }, 
    { 
        "id": 2, 
        "name": "Fasico" 
    }, 
    { 
        "id": 3, 
        "name": "BFC" 
    } 

]  

 هاDomain Modelافزودن 

( مپ شددوند و   MicrodevDBدیتابیس)ول  اکه به جد   د یکن  جادیا ییهاEntity Classبخش قرار اسددت  نیدر ا

  ند.نکآماده  را ییهاجدول  هاEntitiy نیاز ا  هاEF Migrationسپس 
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 مراحل زیر را دنبال نمایید:  ها به پروژهDomain Modelبرای اضافه کردن 

 را انتخاب نمایید.  Add > New Projectراست کلیک کنید و سپ   Solutionبر روی  (1

 
 کنید. کلیک  Next بر روی را انتخاب و سپ  Class Libraryکادر باز شده در  (2
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 . نماییدکلیک  Createبگاارید و سپ  بر روی  Microdev.Domainنام پروژه را  (3
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را انتخاب   Add > New Folderراسرت کلیک کنید،   Microdev.Domainحاال بر روی پروژه  (4

یرک کالس بره نرام  Entities فولردردر  هم در پرایران بگرااریرد.  Entitiesرا  فولردرو نرام 

Employee افافه نمایید . 

 

 . کنیدحاال کد پایین را درون این کالس افافه 

using System; 
 
namespace Microdev.Domain.Entities 
{ 
    public class Employee 
    { 

public Employee(string firstName,string lastName, int? bossId, decimal 
salary) 

        { 
FirstName = firstName ?? throw new    
ArgumentNullException(nameof(firstName)); 
LastName = lastName ?? throw new 
ArgumentNullException(nameof(lastName)); 

            BossId = bossId; 
            Salary = salary; 
        } 
 

 public Employee( string firstName, string lastName, int? bossId, 
decimal salary, int departmentId) : this(firstName, lastName, bossId, 
salary) 

        { 
            DepartmentId = departmentId; 
        } 

 
public Employee(int id, string firstName, string lastName, int? 
bossId, decimal salary, int departmentId):this(firstName, lastName, 
bossId,salary,departmentId) 
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        { 
            Id = id; 
        } 
 
        public int Id { get;private set; } 
        public string FirstName { get;private set; } 
        public string LastName { get;private set; } 
        public int? BossId { get;private set; } 
        public decimal Salary { get;private set; } 
        public int DepartmentId { get;private set; } 
    } 
 

} 

 بار دیگر:یک

 و سپ  کدهای پایین را به آن افافه نمایید.  ایجاد Departmentیک کالس با نام   Entities  فولدردر 

using System.Collections.Generic; 
 
namespace Microdev.Domain.Entities 
{ 
    public class Department 
    { 
        public Department(string name) 
        { 
            _employees = new List<Employee>(); 
            Name = name; 
        } 
        public Department(int id, string name):this(name) 
        { 
            Id = id; 
        } 
 
        public int Id { get;private set; } 
        public string Name { get; private set; } 
        private readonly List<Employee> _employees; 
        public IReadOnlyCollection<Employee> Employees => _employees; 
        public void UpdateName(string name) 
        { 
            //Domain rule 
            Name = name; 
            //Raise domain event 
        } 
 

 public void AddEmployee(string firstName,string lastName, int? 
bossId,  decimal salary) 

        { 
            // Domain rules for adding the Employee to the Department 
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            var employee = new Employee(firstName,lastName, bossId, salary); 
 
            _employees.Add(employee); 
        } 
    } 

} 

 : Solutionساختار 

  

 :د کردنخواه ساختار پایین را در دیتابی  تولیدEmployee و   Departmentهایکالس تیدر نها

 

 :باال هایدر کد
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 که  شرده اسرت  فیتعر  Departmentکالس  کدر دیتابی ، ی  اطالعات دپارتمان ره یخخ  یبرا •

 شود. یاستفاده م یاصلکلید به عنوان   Idپراپرتیطبق قرارداد، از 

)بره منظور لود کرارمنردان مرتبط برا هر  Employeesبره نرام  Navigation Property کیر  •

 Property  Navigationشرده اسرت. با بودن این    فیتعر  Departmentکالس دردپارتمان(  

 . نیست Employeesکوئری مستقیم در کالس دیگر نیاز به 

 است.  ل اطالعات مربوط به کارمندانشامهم  Employeeکالس  •

Entity Framework Core  و Dapper 

Entity Framework Core   کید  ORM د ید ارتبداط برقرار کن  دیتدابیسبا  تا دهد یاسدددت که به شدددمدا امکدان م .

Entity Framework Core  را به جداول  های شددما کالسProperty جداول و   یهاسددتونها را به  های کالس

Instance ولاجد  یهافیرد را به هاهای کالسMap  کند.می  

 

 افافه کنیم: Solutionبه  Microdev.Infrastructureبیایید با هم یک پروژه به نام 

 را انتخاب نمایید.  Add > New Projectراست کلیک کنید و سپ   Solutionبر روی  (1
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 را کلیک کنید.  Nextرا انتخاب و سپ   Class Libraryدر کادر باز شده  (2

 
 کلیک کنید.  Create بگاارید و بر روی Microdev.Infrastructureنام پروژه را   (3
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در پرروژه نرمرایریرد و سرررپر   Buildرا  Solutionیرکربرار در مررحرلره برعردی  (4

Microdev.Infrastructure  بر رویDependencies   راست کلیک وAdd Reference   را

 . انتخاب کنید

 

 کنید.  OKرا انتخاب و  Microdev.Domainپروژه  ، Reference Manager در کادر حاال  (5
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 :Solutionساختار 

 

دسددترسددی به   قبل از هر کاری  باید برایکه    وجود دارد  NuGet package  کی  EF Coreاسددتااده ازبرای  

  داشدته باشدیم  یدسدترسد  SQL Server داده گاهیبه پا  میخواهیما م نجای. در اشدودنصدب    دیتابیس موردنظرمان

 .میرا نصب کن Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer NuGet بسته د ی  بانیابنابر

 : NuGet packageاین نص   یبرا
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 Package Manager را از مسددددیدر Tools> NuGet Package Manager> Console Manager 

Package  باز کنید و سپس روبروی دستور PM>  نمایید  اجراپایین را به ترتیب دستورات: 

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 3.1.1 -

ProjectName Microdev.Infrastructure 

 

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 3.1.1 -

ProjectName Microdev.Infrastructure 

 

باید   DbContextبرای ایجاد یک  بنابراین .کند یاسدتااده م  DbContextاز   اپلیکیشدن برای فراخوانی دیتابیس

بری کند. سدپس در این کالس یک پراپرتی از نوع ارث  DbContext  هیکالس پا یک کالس داشدته باشدیم که از

DbSet<Department>  و یدک پراپرتی از نوعDbSet<Employee> تدا  مقرا دهیEF Core  بتواندد کالس

Department  را بیاید و عملیاتMap .کردن را انجام دهد 

 به پروژه: DBContextمراحل افزودن 

 Add > Newراسرت کلیک کنید و از مسریر   Microdev.Infrastructureبر روی پروژه   •

Folder  با نام  فولدریکData  .ایجاد نمایید 

 . ایجاد نمایید MicrodevAppDbContextیک کالس با نام  فولدراین درون  •
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توانید آن را درون اپلیکیشررن نوشررته شررده که می MicrodevAppDbContextدر کد پایین کالس  

 نمایید.  خود کپی

using Microdev.Domain.Entities; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
 
namespace Microdev.Infrastructure.Data 
{ 
    public class MicrodevAppDbContext : DbContext 
    { 
        public MicrodevAppDbContext(DbContextOptions options) : base(options) 
        { 
        } 
        public DbSet<Department> Departments { get; set; } 
        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 
    } 
 
} 
 

 نکته!!

هم نرام   MicrodevAppDbContextدر کالسموجود  <DbSet<T یهراپراپرتیول برا نرام انرام جرد

 هستند. 

 DbContextرجیستر 

MicrodevAppDbContext    موجود    هایسدرویس ریمانند سداهمASP.Net Coreدر   د ی  باContainer  DI 

 . نمایید  رجیستر

 باید: DbContextرجیستر از  قبل
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 Addراسرت کلیک نمایید و سرپ    Dependencies، بر روی  Microdev.APIدر پروژه   •

Reference  .را انتخاب نمایید 

 
و    Microdev.Domainهایدر آن پروژه   ه، بنابرایمشررد زبا Reference Managerحاال  •

Microdev.Infrastructure  را انتخاب و بر رویOK  .کلیک نمایید 

 
 ساختار پروژه:
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 است: appSetting.jsonدر  Connection Stringمرحله بعد تغییر 

 
"ConnectionStrings": { 

"MicrodevAppDbContext": 
"Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=MicrodevAppDbContext;Trusted_Co
nnection=True;" 

  }, 

 :appsetting.json نتیجه نهایی در 



202 

 

 

 افافه کنید: Startup.cs پایین در usingعبارت باید در پایان 

using Microdev.Infrastructure.Data; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

EF Core    برای رجیسدتر کردنDbContext    یک اکسدتنشدن متد جنریک به نامAddDbContext<T>   آماده

 یپروژه  Startupکالس   ConfigureServicesتوانیدد همدانندد کدد پدایین آن را بده متدد کده شدددمدا میکرده 

Microdev.API :اضافه کنید 

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
{ 
 

var applicationConnectionString = 
Configuration.GetConnectionString("MicrodevAppDbContext"); 
 
 
services.AddDbContext<MicrodevAppDbContext>(options =>  
options.UseSqlServer(applicationConnectionString)); 

   services.AddControllers(); 
    } 

Data Seeding چیست؟  

فرضدی مقداردهی برخی از جدوال دیتابیس با اطالعات پیش تانیاز اسدت  با اجرای اپلیکیشدن   در بسدیاری از مواق 

 دیتابیس است.  Seed. راه حل این مسأله شوند اولیه 

Seed  اجرای اپلیکیشدددن  اطالعداتی را بده جدداولی از دیتدابیس دهدد تدا در حین دیتدابیس  این امکدان را بده مدا می

 اضافه نماییم.

 به اپلیکیشن:  Seedبرای اعمال قابلیت

connection string  از بخشConnectionStrings  درون

Configuration شود.گرفته می 

 database providerمشخص کننده 

 است.

DbContext شود.اپلیکیشن با استفاده از پارامتر جنریک رجیستر می 
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را بده عنوان   ModelBuilderاز   یاInstanceدارد کده    OnModelCreatingبده ندام  متددی  DbContextکالس 

  متد  نی  اشدودیم  جادیآن در حافظه ا  یهاMappingمدل و    جادیا  یبرا  ورکفریم  ی. وقتردیگیپارامتر در نظر م

در  Employeeو   Departmentیرا برا  Seed Dataری. مثدال زخواهدد شدددد  یفراخوان ورکفریمتوسدددط 

OnModelCreating کند:یم بندیپیکر 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microdev.Domain.Entities; 
namespace Microdev.Infrastructure.Data 
{ 
    public class MicrodevAppDbContext: DbContext 
    { 

public MicrodevAppDbContext(DbContextOptions options) : base(options) 
{  
} 

        public DbSet<Department> Departments { get; set; } 
 

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder 
modelBuilder) 

        { 
            base.OnModelCreating(modelBuilder);  
 
            modelBuilder.Entity<Department>().ToTable("Department"); 
 
            modelBuilder.Entity<Department>().HasData( 
                new Department(id: 1, name: "Programming"), 
                new Department(id: 2, name: "Fasico"), 
                new Department(id: 3, name: "IT"), 
                new Department(id: 4, name: "BFC") 
                ); 
           modelBuilder.Entity<Employee>() 
                .Property(p => p.Salary).HasColumnType("Decimal(10,2)"); 
                 
 
            modelBuilder.Entity<Employee>().HasData( 

new Employee(id: 1, firstName: "Zahra", lastName: "Bayat", 
bossId: 2, salary: 2000, departmentId: 1), 
new Employee(id: 2, firstName: "Ali", lastName: "Bayat", 
bossId: 1, salary: 3000, departmentId: 1), 
new Employee(id: 3, firstName: "Sara", lastName: "Masoodi", 
bossId: 1, salary: 3000, departmentId: 1), 
new Employee(id: 4, firstName: "Mehdi", lastName: 
"Mohamadi", bossId: 1, salary: 3000, departmentId: 1), 
new Employee(id: 5, firstName: "Amin", lastName: "Sadeghi", 
bossId: 1, salary: 1000, departmentId: 1), 

برای  Seed Dataپیکربندی 

Department 

 Seed Dataپیکربندی 

 Employeeبرای ٍ
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new Employee(id: 6, firstName: "Shadi", lastName: "Sohbati", 
bossId: 2, salary: 1000, departmentId: 1), 
new Employee(id: 7, firstName: "Somaye", lastName: 
"Mahdavi", bossId: 2, salary: 1000, departmentId: 2), 
new Employee(id: 8, firstName: "Maryam", lastName: "Zahedi", 
bossId: 2, salary: 1000, departmentId: 2), 
new Employee(id: 9, firstName: "Mary", lastName: "Zibayee", 
bossId: 2, salary: 1000, departmentId: 2) 

                ); 
        } 
    } 

} 

 Migrationایجاد و آپدیت دیتابی  با 

Migration  موجود   یهاتواند همزمان با حاظ دادهکه میاسدت   دیتابیس  یو به روزرسدان  جادیا  یآسدان برا  یراه

 همگام کند.های اپلیکیشن را با مدل جداول  دیتابیسدر 

 :دیاجرا کن Console Package Managerرا در  ری، دستور ز Migration جادیا یبرا

Add-Migration Init -Project Microdev.Infrastructure 

 

 :باالدر دستور 

• Init ، نیانام Migration    .است 

 کند. یم را مشخص  Migration جادیمکان اهم  project- نهیگزو  •

برنامه   Update-Databaseدسدتور    یاجرا بنابراین شدما اعمال نشدده اسدت  دیتابیسهنوز در    Migrationنیا

متصل   دیتابیسبه     appsettings.jsonدر    موجود  connection String  کند و با استااده ازیم  لیشما را کامپا

 شود. یم

Update-Database  
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 جادیا د یجد   دیتابیس  نداشدته باشدد ی که دیتابیس وجود    در صدورتUpdate-Databaseدسدتور   یپس از اجرا

خواهد اسدتااده    دیتابیس  یبروزرسدان  یبرا  Migrationپتی  از اسدکروجود داشدته باشدد   دیتابیسدیاگر  و  شدود  یم

  شد.

 نکته!!

دیتابی ، حتما نام پروژه را بر   قبل از اجرای دسرتور آپدیت  Package Console Managerدر کادر 

 بگاارید.  Microdev.Infrastructureروی 

را   SQL Server Object Explorerیگزینه  Viewیاز منوباید   Visual Studioدر    دیتابیس برای مشدداهده

 .د یانتخاب کن

 

 .کنید را انتخاب   …Add SQL Server یو سپس گزینه نمایید راست کلیک  SQL Serverحاال بر روی 
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 نهی. گزد یکن  پیرا تا  mssqllocaldb\(localdb)  عبارت  Server Nameقسددمتدر کادر ارتباط با سددرور  در  

Authentication  بر روی راWindows Authentication  و در پدایدان  .قرار دهیددDatabase Name  را

 نمایید. کیکل Connect یرومشخص و بر 

 

 SQL Server Objectموجود خود را در  یهادیتابیسشددود و  یمتصددل م  LocalDBبه    ویاسددتود  ژوالیوحاال 

Explorer  شده توسط  جادیتا جداول ا باز کنید ها را نود د یتوانیدهد. مینشان مEF Core د ینیرا بب. 

 

 .د یرا انتخاب کن View Dataو  نمایید  کیجدول راست کل کی یها  رومشاهده داده یبرا
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برنامه  یها Featureارائهآموختیم  بیایید از این اصدددول برای  را    Entity Framework Core  هیما اصدددول اول

Microdev  نماییماستااده. 

 Commandسازی پیاده 

موضدوع مهم  نیا  کنیم.جدا   Writeرا از مدل    Read  تا مدل  میاسدتااده کن  MediatRاز کتابخانه    میخواهیما م

 MediatRبه حداکثر برسدداند.   یواقع یهااپلیکیشددن  را در  Securityو  Performance, Scalabilityتواند  یم

 کند.را برقرار می ما اپلیکیشنمختلف  یهابخش نیارتباط باینترفیسی است که 
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 اجرا کنید: Package Manager Consoleپایین را در  دستور MediatRبرای نصب 

Install-Package MediatR -Version 7.0.0 -ProjectName Microdev.API 

  

MediatR  کیها به  امیپ  مدیریت و لینک بین  یبرا  IoC Container  نیابرای  دارد. شدما  ازین  Container  دیبا 

Package   د یرا نصب کنپایین: 

Install-Package MediatR.Extensions.Microsoft.DependencyInjection -Version 7.0.0 -ProjectName 
Microdev.API 

 

 ، بنابراین:دیدار دستور کیبه  ازین اطالعات ارسال یدر مرحله بعد، برا

 . دیکن ایجاد Applicationبه نام  دیجد فولدر کی Microdev.API پروژه  شهیدر ر •

 ایجاد نمایید.  Commandsدیگر با نام  فولدریک  فولدرسپ  درون این  •

کره حتمرا اینترفی   (CreateDepartmentCommand)کالسرری ایجراد کنیرد برایرد در پرایران •

IRequest → MediatR  سازی کند.)همانند کد پایین(را پیاده 
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using MediatR; 
 
namespace Microdev.API.Application.Commands 
{ 
    public class CreateDepartmentCommand : IRequest<bool> 
    { 
        public CreateDepartmentCommand() 
        { 
             
        } 
 
        public CreateDepartmentCommand(string name) 
        { 
            Name = name; 
        } 
 
        public string Name { get; set;} 
    } 
 
} 
 

ندام  ایدک کالس بد  Commands فولددردر  بندابراین هسدددتیم هدایی Handlerنیدازمندد در مرحلده بعدد  مدا 

DepartmentCommandHandler  که باید(از اینترفیس IRequestHandler بری کند ارث ) ایجاد کنید. 

using MediatR; 
using Microdev.Domain.Entities; 
using Microdev.Infrastructure.Data; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Microdev.API.Application.Commands 
{ 
    public class CreateDepartmentCommandHandler : 

IRequestHandler<CreateDepartmentCommand, bool> 
    { 
        private readonly MicrodevAppDbContext _context; 
 

public CreateDepartmentCommandHandler(MicrodevAppDbContext 
microdevAppDbContext ) 

        { 
            _context = microdevAppDbContext; 
        } 

public async Task<bool> Handle(CreateDepartmentCommand request, 
CancellationToken cancellationToken) 

        { 
            var department = new Department(request.Name); 
 
            await _context.AddAsync(department); 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
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            return true; 
        } 
    } 
} 

 در کد باال:

• Instanceاز  یMicrodevAppDbContext در  راConstructor کرررالس 

CreatDepcaseCommandHandler  .تزریق کردیم 

 جادیا  یتابید  Transactionکی  Asynchronouslyصرورت  به   Handleسرپ  با متد  •

 نماییم. می

 دررا  Department ی ازدیر جرد ءیشرر  SaveChangesAsync یبرا فراخوانو در پرایران  •

 . کنیمخخیره می دیتابی 

 نکته!!

انجرام  موفق بره صررورت ایر شررود، بنرابراین عملیرات انجرام می  Transactionموجود در اتیر تمرام عمل

 شود. شود یا تمام عملیات انجام نمیمی

  خدروجدی boolکدده ندوع   کدرد بدریارث  <IRequest<boolاز  CreateDepartmentCommandکدالس 

Command  دادمیرا نشان. 

 نددام  ابدنددابدرایدن مددا کدالسدددی بدد   مدخصدددوص بدده خدود اسددددت Handler یدارا Commandندوع  هدر

CreateDepartmentCommandHandler   از ایجداد کردیم کده بدایددIRequestHandler<T,U> بری ارث

 را برگرداند. <Task<Uو  کند 

 Constructorبه   باید   دارد که  MicrodevAppDbContextبه    یبه دسددترسدد   ازین  CommandHandler نیا

 شود.یم  Resolveیداخل  Dependency Injectionها توسط یوابستگ  نیشود. ا پاس داده

 متدد را در  ریکدد ز د ید بدا بندابراین د ید کن یکربندد یپ Startupرا در کالس  MediatR د ید   بدااین کدارهدا از همده پس

ConfigureService  اضافه نمایید. 

services.AddMediatR(typeof(CreateDepartmentCommandHandler)); 

 : Startupکالس 

using MediatR; 
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using Microdev.API.Application.Commands; 
using Microdev.Infrastructure.Data; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.API 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            Configuration = configuration; 
        } 

 
        public IConfiguration Configuration { get; } 
 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 

var applicationConnectionString = 
Configuration.GetConnectionString("MicrodevAppDbContext"); 

         
            services.AddDbContext<MicrodevAppDbContext>(options => 
            options.UseSqlServer(applicationConnectionString)); 
            services.AddMediatR(typeof(CreateDepartmentCommandHandler)); 
            services.AddControllers(); 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
 
            app.UseHttpsRedirection(); 
 
            app.UseRouting(); 
 
            app.UseAuthorization(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllers(); 
            }); 
        } 

 MediatRسروی  
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    } 
} 

 UpdateDepartmentCommandافزودن 

UpdateDepartmentCommand    شددبیهCreateDepartmentCommand  درون   اسددت با این تااوت که

 دارد. وجود هم Idیک پراپرتی  Commandاین 

 اضافه کنید: Commands فولدررا به  UpdateDepartmentCommandحاال کالس 

using MediatR; 
 
namespace Microdev.API.Application.Commands 
{ 
    public class UpdateDepartmentCommand : IRequest<bool> 
    { 
 
        public UpdateDepartmentCommand() 
        { 
 
        } 

 
        public UpdateDepartmentCommand(int id, string name) 
        { 
            Id = id; 
            Name = name; 
        } 
 
        public int Id { get; set;} 
        public string Name { get; set;} 
    } 
 
} 

 :نماییدافافه  هم را UpdateDepartmentCommandHandlerکالس  فولدردر این  حاالو 

using MediatR; 
using Microdev.Infrastructure.Data; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Microdev.API.Application.Commands 
{ 

public class UpdateDepartmentCommandHandler : 
IRequestHandler<UpdateDepartmentCommand, bool> 

    { 
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        private readonly MicrodevAppDbContext _context; 
 

public UpdateDepartmentCommandHandler(MicrodevAppDbContext 
applicationDbContext) 

        { 
            _context = applicationDbContext; 
        } 

public async Task<bool> Handle(UpdateDepartmentCommand request, 
CancellationToken cancellationToken) 

        { 
            var department = _context.Departments.Find(request.Id); 
            department.UpdateName ( request.Name); 
 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
 
            return true; 
        } 
    } 
 
} 

 DeleteDepartmentCommandافزودن 

اضدددافده   Commands فولددررا در   DeleteDepartmentCommandکالس حدذف   Commandبرای انجدام 

 کنید:

using MediatR; 
 
namespace Microdev.API.Application.Commands 
{ 
    public class DeleteDepartmentCommand : IRequest<bool> 
    { 
 
         public DeleteDepartmentCommand() 
        { 
 
        } 

 
        public DeleteDepartmentCommand(int id) 
        { 
            Id = id; 
        } 
 
        public int Id { get; set; } 
    } 
 
} 

 افافه نمایید: فولدررا در این  DeleteDepartmentCommandHandlerحاال کالس 
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using MediatR; 
using Microdev.Infrastructure.Data; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Microdev.API.Application.Commands 
{ 

public class DeleteDepartmentCommandHandler : 
IRequestHandler<DeleteDepartmentCommand, bool> 

    { 
        private readonly MicrodevAppDbContext _context; 
 
        public DeleteDepartmentCommandHandler(MicrodevAppDbContext  

microdevAppDbContext) 
        { 
            _context = microdevAppDbContext; 
        } 

public async Task<bool> Handle(DeleteDepartmentCommand request, 
CancellationToken cancellationToken) 

        { 
            bool isDeleted = false; 
            var department = _context.Departments.Find(request.Id); 
 
            if (department != null) 
            { 
                _context.Remove(department); 
                await _context.SaveChangesAsync(); 
                isDeleted = true; 
            } 
 
            return isDeleted; 
        } 
    } 
} 
 

 Queryسازی پیاده

Dapper  یک ORM اینوظیاه  . کوچک  سددبک و سددری  می باشددد که دارای محبوبیت زیادی اسددتORM   

توانید به سددادگی می Dapper باشددد. شددما با کمکنویسددی و دیتابیس میمدیریت ارتباط بین محیط برنامه

کمک  Dapper .اجرا نمائید  SQL و یا دسددتورات مسددتقیم Stored Procedure را در قالبخود   دسددتورات

ای و همچنین تبدیل نتایج  SQLایهCommand  یها  اجرا Connectionهایی مانند مدیریتکند قسدمتمی

 .بسیار ساده و سری  انجام شود ViewModel به (Select Result) درخواست
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 اجرا کنید: Package Manager Consoleدستور پایین را در  Dapperبرای نصب 

Install-Package Dapper -Version 2.0.30 -ProjectName Microdev.API 

 

ایجاد و سدپس به   Queriesدیگر با نام   فولدر  یک  Application  فولدردر   د ییای. بمیدار  کوئری  کیبه    ازیاکنون ن

سدددازی یدک اینترفیس دارد کده اضدددافده کنیم. این کالس نیداز بده پیداده  DepartmentQueries کالس  یدک آن

 نظر را در خود داشته باشد.بیزینس مورد

شدددده را بدا و اینترفیس ارث بری DepartmentQueriesارتبداط بین   ASP.NET Core درونتوانیم مدا می

Dependency Injection  میکن هندل. 

هرای بیزین  نیرازمنردی بیراییرد نگراهی بره  DepartmentQueriesی درون قبرل از نوشررتن کردهرا

 :بیندازیم

 به همراه کل حقوق در آنجا.  دپارتمان ها هیکل نمایش •

 خود دارند.   یاز رئ یشتریکه حقوق ب انیکارمند تمامی یاسام نمایش •

 خود دارند.  دپارتمانحقوق را در  نیشتریکه ب یکارمندان تمامی نمایش •

 نفر در آن حضور داشته باشند.  2که کمتر از  هاییدپارتمان تمامی نمایش •

 ندارند.   یکه در همان اداره رئ یکارمندان تمامی نمایش •

 . عضوبه همراه تعداد افراد  هادپارتمان تمامی نمایش •



216 

 

هدا بده عنوان تکلیف بده شدددمدا داده دهیم و بداقی آنهدا را انجدام میمدا در این قسدددمدت تنهدا دو نمونده از این بیزنس

 شود.می

 نکته!!

 نص  کنید.  Console Pakage managerدر را  System.Data.SqlClient قبل از شرو  کار باید

 

 رو: نیا از

 Queries  فولردردر   DepartmentWithSalaryDTOهرا یرک کالس برا نرام سررازی کوئریقبرل از پیراده 

 ایجاد کنید. 

namespace Microdev.API.Application.Queries 
{ 
    public class DepartmentWithSalaryDTO 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public decimal Sum { get; set; } 
    } 
 
} 

 . نماییدایجاد  IDepartmentQueriesیک اینترفی  با نام  Queries فولدرسپ  در 

using System.Collections.Generic; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Microdev.API.Application.Queries 
{ 
    public interface IDepartmentQueries 
    { 
       Task<IEnumerable<DepartmentWithSalaryDTO>> 

GetAllDepartmentsWithSalaryAsync(); 
        Task<IEnumerable<string>> GetExpensiveEmployeesAsync(); 
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        //ToDo: Implement these queries at home 
        //Task<IEnumerable<EmployeeDTO>> GetMostExpensiveEmployeesAsync(); 
        //Task<IEnumerable<DepartmentDTO>> GetThinDepartmentsAsync(); 
        //Task<IEnumerable<>> GetOutsiderEmployeesAsync(); 
        //Task<IEnumerable<DepartmentWithCountDTO>> 

GetAllDepartmentsWithCountAsync(); 
    } 
} 

 Dapperاسددتااده از    انجام این کار  یروش برا  نیتر. سددادهسددازی کنیمهای خود را پیادهکوئری  میتوانیاکنون م

 اکسدتنشدن متد .  ارسدال کرد  Dapperدر  QueryAsyncاکسدتنشدن متد به  را   SQLعبارت   کی  تواناسدت که می

QueryAsync    درDapper  آبجکتها را در  داده سددپس  و  یابیباز  دیتابیسها را از دهد دادهیبه شددما امکان م 

 :میشروع کن بیایید با هم این موضوع جذاب را .د یکن پرمدل خود 

 افافه نمایید.  DepartmentQueries.csیک کالس با نام  Queries فولدردر  •

 بری کند. ارث IDepartmentQueriesاینترفی  سپ  این کالس باید از  •

 سازی شود. در پایان هم باید متدهای درون این اینترفی  درون این کالس پیاده  •

using Dapper; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Microdev.API.Application.Queries 
{ 
    public class DepartmentQueries : IDepartmentQueries 
    { 
        private readonly string _connectionString; 
 
        public DepartmentQueries(string connectionString) 
        { 
            _connectionString = connectionString; 
        } 
        /// <summary> 
        /// List all departments along with the total salary there 
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 

public async Task<IEnumerable<DepartmentWithSalaryDTO>> 
GetAllDepartmentsWithSalaryAsync() 

        { 
            using (IDbConnection connection = new 
SqlConnection(_connectionString)) 

            { 
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                connection.Open(); 
 

return (await 
connection.QueryAsync<DepartmentWithSalaryDTO> 

                (@"SELECT  d.Name , 
                    ISNULL(g.Sum, 0) AS Sum 

            FROM    Department AS d 
                    LEFT OUTER JOIN ( SELECT    e.DepartmentId , 
                                                SUM(e.Salary) AS Sum 
                                        FROM      Employees AS e 
                                        GROUP BY  e.DepartmentId 
                                    ) AS g ON d.id = g.DepartmentId 

            ORDER BY Sum DESC")).ToList(); 
            } 
        } 
        /// <summary> 

          /// List employees (names) who have a bigger salary than their boss 
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 

public async Task<IEnumerable<string>> 
GetExpensiveEmployeesAsync() 

        { 
using (IDbConnection connection = new 
SqlConnection(_connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 
 
                return (await connection.QueryAsync<string> 
                (@"SELECT  e.FirstName+' '+e.LastName 
                    FROM    Employees AS e 
                            JOIN Employees AS b ON e.BossId = b.Id 
                    WHERE   e.Salary < b.Salary")).ToList(); 
            } 
        } 
 
    } 
} 

 در کد باال: 

• Constructor injection  کیconnectionString   کند. یفراهم م  یسرورا برای 

هرا را بره همراه کرل حقوق در دپرارتمران تمرامی  GetAllDepartmentsWithSalaryAsync مترد •

 هرایجرکرتآبر از  سررپر  لریسررتریو  ره یر کرنرد، آنرهرا را در حرافرظره خخر یمر  یابر یر آنرجرا براز

DepartmentWithSalaryDTO گرداندیرا برم . 
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هم نرام تمرام کرارمنردانی کره حقوق بیشررتری از  GetExpensiveEmployeesAsyncمترد  •

 گرداند. ریش  خود دریافت کردند را برمی

 

 ConfigureService  متد را به    پایین  کد که    د یداشته باش   ادیبه     میاکرده  جادیا  د یجد   سیسرو  کیاز آنجا که ما  

 نمایید.اضافه  Startup.cs فایلخود در 

services.AddScoped<IDepartmentQueries, DepartmentQueries>(serviceProvider => 
{ 
    return new DepartmentQueries(applicationConnectionString); 
}); 
 

 دهد. را نمایش می DepartmentQueries یبرا DI یکربندینحوه پ باالکد  

using MediatR; 
using Microdev.API.Application.Commands; 
using Microdev.API.Application.Queries; 
using Microdev.Infrastructure.Data; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.API 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            Configuration = configuration; 
        } 
 
        public IConfiguration Configuration { get; } 
 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 

var applicationConnectionString = 
Configuration.GetConnectionString("MicrodevAppDbContext"); 

                   
            services.AddDbContext<MicrodevAppDbContext>(options => 
            options.UseSqlServer(applicationConnectionString)); 
            services.AddMediatR(typeof(CreateDepartmentCommandHandler)); 

services.AddScoped<IDepartmentQueries, 
DepartmentQueries>(serviceProvider => 

            { 

ریجستر سروی   

DepartmentQueries 
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                return new DepartmentQueries(applicationConnectionString); 
            }); 
 
            services.AddControllers(); 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
 
            app.UseHttpsRedirection(); 
 
            app.UseRouting(); 
 
            app.UseAuthorization(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllers(); 
            }); 
        } 
    } 
} 

 هاControllerافزودن 

  Departmentموجودیت  یکنترلر را برا  کی د ی  شدددما بانوشدددته شددددند ها  Queryها و   Commandکه حاال

 کی  اتیجزئ  شیرایو و د یدپارتمان جد   کی  جادی  اهادپارتماناز    یسدتیمشداهده ل  یبرا  ر. کنترلد یکن  یسدازادهیپ

 دهد.یقرار م شیدر معرض نمارا  متدهاییاکشن  موجود دپارتمان

و از کالس  گیرندد قرار می Controllers فولددردر  فرضشیبده طور پ رکنترل یهدا  کالس دانیدد همدانطور کده می

ControllerBase کنند.میبری ارث 

 ایجاد نمایید.  DepartmentsControllerیک کالس با نام  Controllers فولدر در •

 بری کند.  ارث ControllerBaseاین کنترلر باید از کالس  •

 قرار دهید. موردنظر کد پایین را در کنترلر 

using Microdev.API.Application.Commands; 
using MediatR; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
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using Microsoft.Extensions.Logging; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Microdev.API.Controllers 
{ 
    [Route("api/[controller]")] 
    [ApiController] 
    public class DepartmentsController : ControllerBase 
    { 
        readonly IMediator _mediator; 
        readonly ILogger<DepartmentsController> _logger; 
 

public DepartmentsController(IMediator mediator, 
ILogger<DepartmentsController> logger) 

        { 
            _mediator = mediator; 
            _logger = logger; 
        } 
 
    } 
 
} 

 باال:در کد 

 . کردیم فیتعر متدی هیچ  را بدون API controller کالس کیما  •

شرود یحاصرل م  نانیاطم  DepartmentsController[ به ApiController]  اتربیوتافزودن  با •

 دهد. یپاسخ م API Web یهافقط به درخواست رکه کنترل

 ILogger>و  IMediatorبررای ترزریرق  DIاز  DepartmentsController درون نیر هرمرچرنر  •

<DepartmentsController شودمیستفاده ا . 

 افزودن اکشن متدها

 کی   نی. بنابرااسددتکالس    کیدر    متد  کی  منظور  در حقیقت   شددودمیصددحبت    متد اکشددن  کیدر مورد    یوقت

و    Publicسددطح دسددترسددیبا اسددتااده از   هامتد اکشددن.  مینامیممتد  اکشددندارد که ما آنها را  ر متدهاییکنترل

 IActionResultنوع    معموالاما   .)دانند را برگر  یتوانند هر نوعیشدددوند و میم  فیتعر  یورود یاحتماالً پارامترها

 (است.

   [HttpDelete]   [HttpPost]   [HttpPut]   [HttpGet]یکی از افعدال بداتوانندد یم نیهمچن متددهدااکشدددن

[HttpHead] و [HttpPatch ] نیز همراه باشند. 

 :میافافه کن DepartmentsController کنترلر هایی را بهAPIبیایید با هم 
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using Microdev.API.Application.Commands; 
using MediatR; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.Extensions.Logging; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Collections.Generic; 
using Microdev.API.Application.Queries; 
 
namespace Microdev.API.Controllers 
{ 
    [Route("api/[controller]")] 
    [ApiController] 
    public class DepartmentsController : ControllerBase 
    { 
        readonly IMediator _mediator; 
        readonly ILogger<DepartmentsController> _logger; 
        private readonly IDepartmentQueries _departmentQueries; 
 

public DepartmentsController(IMediator mediator, 
ILogger<DepartmentsController> logger, IDepartmentQueries 
departmentQueries) 

        { 
            _mediator = mediator; 
            _logger = logger; 
            _departmentQueries = departmentQueries; 
        } 
 
        [HttpGet("departments-salary")] 

public async 
Task<ActionResult<IEnumerable<DepartmentWithSalaryDTO>>> 
GetAllDepartmentsWithSalaryAsync() 

        { 
 var departments = await 
_departmentQueries.GetAllDepartmentsWithSalaryAsync(); 

 
            return Ok(departments); 
        } 
 
        [HttpGet("expensive-employees")] 

public async Task<ActionResult<IEnumerable<string>>> 
GetExpensiveEmployeesAsync() 

        { 
 var employees = await 
_departmentQueries.GetExpensiveEmployeesAsync(); 

 
            return Ok(employees); 
        } 
 
    } 
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} 

 یو سدع  ردیگیم  ASP.NET Coreکه  داریم    یURL ما  د شدویدرخواسدت از طرف سدرور وارد می که یک  هنگام

شددد  به اکشددن و  دایپ ریمسدد   کیکه   یهنگامسددپس موجود در پروژه مطابقت دهد.    یرهایکند آن را با مسدد یم

 کند.یآن را اجرا م در نهایت نگاه و ریآن مسر کنترل

 کنند:یم یسازادهیرا پ پایین GET endpointدو  ی باالمتدها

GET /api/departments/departments-salary 

GET /api/departments/expensive-employees 

 در مرورگر، برنامه را امتحان کنید.  Endpointبا صدا زدن این دو 

http://localhost:44317/api/departments/departments-salary  

 

http://localhost:44317/api/departments/expensive-employees 

 

ASP.NET Core   یمدددتددددهددداخدددروجدددی GetAllDepartmentsWithSalaryAsync و 

GetExpensiveEmployeesAsync  را Serialize خروجی و کرده JSON  را درResponse سد ینویم. 

http://localhost:44317/api/departments/departments-salary
http://localhost:44317/api/departments/expensive-employees
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 JSON پداسددد  GetAllDepartmentsWithSalaryAsync فراخوانی متدد   بدا د ید نیبیهمدانطور کده مبندابراین 

 :شودیم د یتول پایین

 [ 
    { 
        "name": "Programming", 
        "sum": 13000 
    }, 
    { 
        "name": "Fasico", 
        "sum": 3000 
    }, 
    { 
        "name": "IT", 
        "sum": 0 
    }, 
    { 
        "name": "BFC", 
        "sum": 0 
    } 
] 

 GetExpensiveEmployeesAsyncو    GetAllDepartmentsWithSalaryAsync  یمتدها  ینوع برگشددت

به  را نشددان دهد.  HTTPهایStatus Codeاز   یاگسددترده فیتواند طیاسددت که م  <ActionResult<Tنوع  

 5XXکد    صدورت نیا  ری  در مگرداند میبر JSONرا به همراه    200کد    خطایی ر  ندهد  چیاگر ه :عنوان مثال

 .شودبرگردانده می
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 CreateDepartment متدایجاد اکشن

برای ایجاد یک دپارتمان جدید ایجاد کنیم  این متد نام دپارتمان را از   متد خواهیم یک اکشدددندر قدم بعدی می

Body  درخواستHTTP کند.گرفته و یک دپارتمان جدید را ایجاد می 

 افافه نمایید: DepartmentControllerمتد پایین را به اکشن

// POST: api/Departments 
[HttpPost] 
public async Task<ActionResult<bool>> 
CreateDepartmentAsync([FromBody]CreateDepartmentCommand 
createDepartmentCommand) 
{ 
    bool commandResult = false; 
 
    _logger.LogInformation( 

"----- Sending command: {CommandName} - {IdProperty}: {CommandId} 
({@Command})", 

        createDepartmentCommand.GetType().Name, 
        nameof(createDepartmentCommand.Name), 
        createDepartmentCommand.Name, 
        createDepartmentCommand); 
 
    commandResult = await _mediator.Send(createDepartmentCommand); 
 
    if (!commandResult) 
    { 
        return BadRequest(); 
    } 
 
    return Ok(); 
} 
 

 PowerShellها با استفاده از APIتست 

. من نمایید ها اضددافه کردید  وقت آن رسددیده که آن را تسددت  APIرا به    CreateDepartmentحاال که اکشددن  

یا   Fiddler را با  هاAPIتسددت  توانید  اسددتااده کنم اما شددما میپاورشددل   curlاز دسددتور    تسددتبرای  خواهم  می

Postman انجام دهید. هم 

 !!نکته

 IIS Express  را در  توانید آندهد که میهای شرما پورت اختصراص میبه صرورت تصرادفی به برنامه

برای ارسرال توانید  شرما می مشراهده و یا در صرورت نیاز تغییر دهید.   lanchSettings.jsonفایل  
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)در ادامره توفرریح داده شررده  CreateDepartment.ps1در فرایرل  urlاین  از postدرخواسررت 

 استفاده نمایید. است(

 

 

  ها:APIتست  برای

 . کلیک کنیدراست  Solutionابتدا بر روی  •

 را انتخاب کنید.  New Folderو در زیر منوی آن   Addیسپ  گزینه •

 بگاارید.  Testsرا  فولدرنام  در پایان •
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 : CreateDepartment.ps1 ایجاد

 . را انتخاب نمایید Add→ New Itemکلیک راست کنید و گزینه  Tests فولدربر روی  •

 . برگزینیدرا  Text Fileقال   Add →New Item کادردر  •

 کلیک کنید.  Addسپ  رو دکمه  و گااشته CreateDepartment.ps1نام فایل را  •

 

 کدهای پایین را افافه نمایید: CreateDepartment.ps1حاال در فایل  •

$uri = "http://localhost:57756/api/departments/" 
$body = ' 
{ 
 "name":"New Department" 
} 
' 
$headers = @{ 
    'Content-Type'='application/json' 
    'Authorization' = 'TokenValue' 
} 
curl -Uri $uri -Method Post -Headers $headers -Body $body  
 

 در کد باال:

 Responseتا یک    خود فرسدتادیم  APIبا بدنه ورودی به  همراه   HTTPیک درخواسدت  پاورشدل     curlبا دسدتور

 به ما برگرداند.  JSONبه صورت 
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• -Uri: URI مخففUniform Resource Identifier  منبع باشرد و برای مشرخص نمودنمی 

 کند. یم یبانیپشت HTTPS ای HTTPپارامتر فقط از  نیاست. ا Web Requestموردنظر 

• -Method  :  یاسررتفاده شررده برا متدپارامتر  این Web Request کند. یرا مشررخص م

،  GET  ،POST  ،PUTمراننرد HTTP متردهرایپرارامتر، تمرام  نیا یقرابرل قبول برا ریمقراد

DELETE   .و ... است 

• -Headers پرارامتر: این Header کیر هرای Web Request شررمرا کنرد. یرا مشررخص م

 .دیرا وارد کن Dictionaryیا  HashTable کیتوانید می

• -Body :پارامتر از -Body مشخص کردن بدنه  یبراRequest شودیاستفاده م. 

 را انتخاب نمایید. Set as StartUp Projectراست کلیک نمایید و  Microedev.APIحاال بر روی پروژه 

  

)آدرس پایین . دیاجرا کن  Console Package Managerرا در   ریدستور ز اپلیکیشن را اجرا و سپ 

 ( باشد. می CreateDepartment.ps1مکان وجود فایل 

D:\MicrodevProject\CreateDepartment.ps1 
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همانطور   Postاکشن    و  رودکه گذاشته بودیم می  ی Breakpointروی  رزیر ب شکلاجرا شد  در  درخواست    یوقت

 نماید.عمل میکه انتظار داشتیم 
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و   گرداند یرا برم HTTP 200 تیکد وضددع  DepartmentAsync  متد   عملیات  بودن  زیآم  تیدر صددورت موفق

در دیتابیس ذخیره جدید   Departmentنشددان دهنده این اسددت که  . این کد شددودیداده م شینما  ریز  یخروج

 شده است.

 

را  View Dataسررپ  گزینه    وراسررت   کیکل Department جدول  یها، بر رومشرراهده داده   یبرا

 انتخاب کنید. 

 

 UpdateDepartment متدافزودن اکشن

UpdateDepartment  مشابه CreateDepartment از فقط  استHTTP PUT .استااده کند 

افرافه  DepartmentControllerبه کنترلر    را مانند کد زیر  UpdateDepartmentAsyncمتد  اکشرن

 :کنید

// PUT: api/Departments 
[HttpPut] 
public async Task<ActionResult> UpdateDepartmentAsync(UpdateDepartmentCommand 
updateDepartmentCommand) 
{ 
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    bool commandResult = false; 
 
    _logger.LogInformation( 

"----- Sending command: {CommandName} - {IdProperty}: {CommandId} 
({@Command})", 

        updateDepartmentCommand.GetType().Name, 
        nameof(updateDepartmentCommand.Id), 
        updateDepartmentCommand.Id, 
        updateDepartmentCommand); 
 
    commandResult = await _mediator.Send(updateDepartmentCommand); 
 
    if (!commandResult) 
    { 
        return BadRequest(); 
    } 
 
    return Ok(); 
} 

 :UpdateDepartmentAsyncتست متد 

 .دیراست کن کیکل Tests فولدر یرو •

 را برگزینید.  Text Fileقال   Add →New Itemدر کادر  •

 کلیک کنید.  Addروی بر گااشته و سپ   UpdateDepartment.ps1نام فایل را  •

 :دیافافه کن پایین را در این فایلکد حاال 

$uri = "http://localhost:57756/api/departments/" 
 
$body = ' 
{ 
 "id":5, 
 "name":"Updated Department" 
} 
' 
 
$headers = @{ 
    'Content-Type'='application/json' 
    'Authorization' = 'TokenValue' 
} 
 
curl -Uri $uri -Method Put -Headers $headers -Body $body  
 

 . د یاجرا کن Console Package Managerرا در  ری  دستور زاپلیکیشن یپس از اجرا
D:\MicrodevProject\UpdateDepartment.ps1 
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 دهد. را تغییر می  Id=5با  Department نام ات باالدستور 

را   View Dataکلیک راست کنید، سپ  گزینه  Departmentها بر روی جدول برای مشاهده داده 

 را بزنید( Shift+Alt+Rانتخاب نمایید.) یا اگر جدول باز است دکمه های 

 

 DeleteDepartment  متدافزودن اکشن

افرافه  DepartmentControllerکنترلر  را مانند کد زیر به   DeleteDepartmentAsyncمتد اکشرن

 :کنید

// DELETE: api/Departments/id 
[HttpDelete("{id:int}")] 
public async Task<ActionResult> DeleteDepartmentAsync(int id) 
{ 
    bool commandResult = false; 
 
    var deleteDepartmentCommand = new DeleteDepartmentCommand(id); 
 
    _logger.LogInformation( 

"----- Sending command: {CommandName} - {IdProperty}: {CommandId} 
({@Command})", 

        deleteDepartmentCommand.GetType().Name, 
        nameof(deleteDepartmentCommand.Id), 
        deleteDepartmentCommand.Id, 
        deleteDepartmentCommand); 
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       commandResult = await _mediator.Send(deleteDepartmentCommand); 
 
    if (!commandResult) 
    { 
        return BadRequest(); 
    } 
 
    return Ok(); 
} 

 : DeleteDepartmentAsyncتست اکشن 

 .دیراست کن کیکل Tests فولدر یرو •

 را برگزینید.  Text Fileقال   Add →New Itemدر کادر  •

 کلیک کنید.  Addروی بر گااشته و سپ   DeleteDepartment.ps1نام فایل را  •

 :دیافافه کن پایین را در این فایلکد حاال 

$uri = "http://localhost:57756/api/departments/5" 
 
$headers = @{ 
    'Content-Type'='application/json' 
    'Authorization' = 'TokenValue' 
} 
 
curl -Uri $uri -Method Delete -Headers $headers  
 

 . دیاجرا کن Console Package Managerرا در  ریبرنامه، دستور ز یپ  از اجرا
D:\MicrodevProject\DeleteDepartment.ps1 
 

 

 کند. حاف می Departmentرا از جدول   Id=5با ی Department ات باالدستور 
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را   View Dataکلیک راست کنید، سپ  گزینه  Departmentها بر روی جدول برای مشاهده داده 

 را بزنید( Shift+Alt+Rانتخاب نمایید.) یا اگر جدول باز است دکمه های 

 

 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter8

/Sample1 

 

  

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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 تمرین

 قبل از شرو  فصل بعدی در مورد سواالت زیر تحقیق کنید:

✓ Authentication   وAuthorization ست؟یچ 

 سازی کنیم؟را در اپلیکیشن پیاده  Authorizationو   Authenticationچطور ✓
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Interview Questions 
 

Q1: What is the benefit of using REST in Web API? 

Q2: Name some of the commonly used HTTP methods used in REST based architecture? 

Q3: What is ASP.Net Core Web API? 

Q4: What are main return types supported in Web API? 

Q5: Which protocol Web API supports? 

Q6: By default, Web API sends HTTP response with which of the status code for all 

uncaught exception? 

Q7: How can you restrict access methods to specific HTTP verbs in ASP.Net Core Web 

API? 

Q8: What is Entity Framework Core? 

Q9: How does Entity Framework work? 

Q10: What is DbContext and DbSet in Entity Framework Core? 
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Quiz 
 

Q1: Consumer of our API is __________. 

1. Single Page Applications 

2. Mobile Applications 

3. Web services 

4. All 

Q2: Which protocol is used in REST? 

1. HTTP 

2. AMQP 

3. UDP 

4. FTP 

Q3: HTTP POST method is used to__________. 

1. Fetch data without modifying server data. 

2. Update server data. 

3. Remove a resource.  

4. Create new resource. 

Q4: Suppose you need to update a department's name. Which HTTP action verb is the 

best fit for this request? 

1. GET 

2. POST 

3. PUT 

4. DELETE 

Q5: What is JSON? 

1. JSON is a format for storing data. 

2. JSON is text, and we can convert any object into it. 

3. JSON is a format for transporting data. 

4. All 

Q6: Entity is a class that defined to__________. 

1. represent a table for storing data in database. 

2. represent column of table in database. 

3. represent rows in the tables. 

4. All 

Q7: Entity Framework Core is__________.  

1. an ORM that enable you to interact with database. 
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2. a library to persist data. 

3. a library that maps entity class to table. 

4. All. 

Q8: DbContext is __________. 

1. used for all your database calls 

2. bridge between your domain or entity classes and the database. 

3. Set of APIs simplify your application interaction with the database. 

4. All. 

Q9: What is Data Seeding? 

1. Data seeding is a way to populate the database with at the time it is created. 

2. Data seeding is the process of populating a database with an initial set of data. 

3. Data seeding provide initial values for lookup lists, for demo purposes, proof of 

concepts etc. 

4. All. 

Q10: What is Migration? 

1. Migration is a way to keep the database schema in sync with the EF Core model. 

2. Migration is a feature in EF Core to create database with the EF Core model. 

3. Migration provides a way to incrementally update the database. 

4. All. 

Q11: What is MediatR? 

1. MediatR is an implementation of the mediator pattern. 

2. MediatR is a library to implementing the CQRS pattern. 

3. MediatR is a library to providing a way to have “one model in goes to something to 

get one model out” without creating bloated service layers. 

4. All 

Q12: What is Dapper? 

1. Dapper is a library that extends the IDbConnection. 

2. Dapper is a library that providing useful extension methods to query your database. 

3. Dapper is a library to write SQL query with great performance. 

4. All.  
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Answer 
 

1-Correct Answer: ALL 

2-Correct Answer: HTTP 

3-Correct Answer: Create new resource  

4-Correct Answer: PUT 

5-Correct Answer: All 

6-Correct Answer: Represent a table for storing data in database 

7-Correct Answer: All 

8-Correct Answer: All 

9-Correct Answer: All 

10-Correct Answer: All 

11-Correct Answer: All 

12-Correct Answer: All 
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 خالصه فصل

✓ Web API سررور   کی  یروبر ها داده   رییتغ ای  یدسرترسر   یتواند برایکه م  متد اسرت  یتعداد

 . استفاده شود

 . شودیاستفاده م اپلیکیشناز  یبخش یمنطق یبندگروه  یکنترلرها برا از ✓

✓ Web API یبه جا HTML UI ،یش یک JSON گرداندبرمی. 

 .است موردنیاز یاهداف تجار یست که براییهاکالس مجموعه Domain Model کی ✓

✓ EF Core  یک ORM دیارتباط برقرار کن دیتابی  کیدهد با یاست که به شما امکان م. 

✓  EF Core  کالسEntity را بره جرداول ،Property هرایEntity  جرداول و ی هراسررتونرا بره

Instance ءیاز شهایی Entity   جداول،  یسطرهارا باMap کندیم. 

 Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer پرکریرج  دیر ، برا EF Coreنصررر  یبررا ✓

NuGet  میرا نص  کن. 

✓  DbContext  شود یاستفاده مهای دیتابی  فراخوانی یبرا. 

 .شودیاستفاده م DbContext رجیستر یبرا <AddDbContext <T متداکستنشناز  ✓

✓ Seeding  Data  است مقداردهی اولیه جداول در دیتابی  ندیفرا. 

✓ Migration است دیتابی  آپدیتو  جادیا یبرا یراه. 

 Packageرا در  Add-Migration MigrationName ، دسررترورMigrationافرزودن  یبررا ✓

Manager Console  دیاجرا کن. 

 .شودیمتصل مبه دیتابی   connection string با استفاده از Update-Database دستور ✓

باعث کاهش  که  اسرت Mediatorسرازی سراده از دیزاین پترن  پیاده   کی MediatR کتابخانه ✓

 .شودیشما م یهادر برنامه اءیاش نیب یوابستگ

 .ها جدا کنیمCommandاز را  هاQueryتا  میکنیاستفاده م MediatR ما از ✓

را  API گرید Clientهر  ایر   PowerShell  ،Postman  ،jQuery  ،Angularبرا میتوانیم ✓

 کنید. فراخوانی 

  



  چیست؟ Authorizationو    Authentication :نهمفصل 

 

 :آنچه خواهید آموخت

 Authorization و  Authenticationدر مورد یمقدمه ا ➢

  ASP.NET Core در Authorization و Authentication یسازاده یپ ➢

 ASP.NET Core Identity یکربندیپ ➢

 نیفرم الگ افزودن ➢
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 Authorization و  Authenticationموردمقدمه ای در 

 یت یامن  یهازمیمکان یبه اجرا ازیوب ن یهااپلیکیشدن  تمام  نیبنابرا اسدتی  وب اپلیکیشدنهر   یاصدل ینگران  تیامن

 گرفته شود. یجد  د یبا ومهم است  اریبس یموضوع نیا دارند. یقو

 :رند یرا در نظر بگ  مهم دو جنبه د یبا  د یخود داشته باش  اپلیکیشندر را  تیامن د یخواهیم یوقت

✓ Authentication  دیهست یشما چه کس نکهیا نییتع ندیفرآ : تیاحراز هویا . 

✓ Authorization  دیکه مجاز به انجام آن هست ییکارها نییروند تع: مجوز یا . 

 ند آیفر   Authorizationکه    یدر حال  اسدت  سدتمیسد  ای  فرد  تیهو  د ییتأ  ند یآفر  Authentication   یطور کل  به

یا  خاص برخوردار اسددت یانجام کارها  یبرا  یکاف  مجوزاز   ایآ  شددده  Authenticateاسددت که کاربر   نیا  د ییتأ

 خیر؟

 نکته!!

 باید بدانید که کاربر کیسررت.  ، اسررت مجاز  به انجام چه کارهایی کاربر  نماییدمشررخص   نکهیقبل از ا 

 انجام شود.  Authorizationباید  شود و به دنبال آنیانجام م Authenticationاول  نیبنابرا

Authentication   درASP.NET Core 

اسدت. خوشدبختانه   یضدرور  اپلیکیشدنیبه هر وب    Authentication  اضدافه کردن  ه شدد گات  ترهمانطور که باال

ASP.NET Core  یک     دهیچیموضددوع پ  نیا حل  یبراAuthentication    وAuthorization   توکار درون خود

 دارد.

ASP.NET Core Identity   تیاضدافه کردن قابل  یبرا  یسدتمیسد  Login    که به شدما کمک سدت هااپلیکیشدنبه

 .د یخود اضافه کن اپلیکیشنرا به  14یتیو هو 13یتیامن یهایژگیکند ویم

ASP.NET Identity یهداکالس  بدا اسدددتاداده از UserManager  وSignInManager یبرا را مکدانیزمی 

 کند.یکاربران فراهم مو تعیین هویت  تیریمد 

 ساده شده است. اریبس ASP.NET Core Identityورک فریمبا استااده از  اپلیکیشن امن سازیپیادهو  درک

 
13 Security 

14 Identity 
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  ASP.NET Core در Authenticationسازی پیاده 

در را   Authorizationو    شددویمکد دسددت به    نکهیاسددت اما قبل از ا  یضددرور  Authenticationاضددافه کردن  

ASP.NET Core  اپلیکیشن کی یمعمول انیجر د ییای  بمیکن یبررس را ASP.NET Core :را با هم ببینیم 

• Client  کندیبه برنامه ارسال م 16رمزیک و  15شناسهیک برای شناسایی کاربر جاری . 

مطابقت   اپلیکیشرنی با کاربر شرناخته شرده   شرناسرهکند که یم  دییتأ ASP.NET Coreبرنامه  •

 است.  ح یمربوطه صح  رمزدارد و 

 کند.  میرا تنظ جاریدرخواست  Principalتواند یم اپلیکیشنمعتبر باشد شناسه و رمز  اگر  •

Principal چیست؟ 

شرود. یگفته م Principal کاربر مرتبط اسرت، که به آن  کی ههر درخواسرت ب، ASP.NET Core در

 .است Anonymous user کینشده باشد،   Authenticate که یکاربر

 . دیاستفاده کن HttpContext.User از دیتوانیم ی، درخواست جار Principal به یدسترس یبرا

 :دیبا Authenticationافزودن  یبرا

• AddAuthentication  را در متد  ConfigureService  می مسشول تنظ   متد  نی. اصدا بزنیم 

Principal کی یبرا جاری Request  .است 

 زی همه چ تا  فراخوانی کنیمرا   UseAuthenticationالزم اسرت که  Configureمتد و در   •

 کند.  میتنظ سنجیاعتبار Authentication یرا برا

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microdev.ASPNETCore.Services; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 

 
15 Identifier 

16 Secret 
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{ 
    public class Startup 
    { 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
            services.AddTransient<EmployeeService>(); 
            services.AddTransient<TestEmployeeService>(); 

 services.AddTransient<Func<EnviromentServiceType, 
IEmployeeService>>(serviceProvider => key => 

            { 
                switch (key) 
                { 
                    case EnviromentServiceType.ProductionEmployeeService: 

return 
serviceProvider.GetRequiredService<EmployeeService>(); 

                    case EnviromentServiceType.TestEmployeeService: 
                    return 

serviceProvider.GetRequiredService<TestEmployeeService>
(); 

                    default: 
 throw new NotImplementedException($"Service of type  
{key} is not implemented."); 

                } 
            }); 
            services.AddAuthentication(); 
            services.AddControllersWithViews(); 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
 
            app.UseAuthentication(); 
            app.UseRouting(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "employee", 

 pattern: 
"{controller=Employee}/{action=GetAllEmployee}/{id?}"); 

 AuthenticationMiddlewareافزودن 

 Pipelineبه 

افزودن سروی  

AddAuthentication 
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                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
            }); 
 
 
 
        } 
    } 
} 

 ASP.NET Core Identityپیکربندی 

 :د یرا دنبال کن ریمراحل ز د ی  باASP.NET Core Identity یکربند یپ یبرا

 :Userکالس  فیتعر (1

Authentication    کنند.   ییکاربر خاص را شددناسددا  کیدهد تا  یها اجازه ماپلیکیشددنبهIdentityUser  یحاو 

 فولدردر   Userبه نام   د یکالس جد   کیایجاد مرحله     نیاول نیاسددت. بنابرا  اپلیکیشددندر مورد کاربران    یاطالعات

Models  کالس  از د یکه بااست اپلیکیشن IdentityUser کند  بریارث. 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Models 
{ 
    public class User : IdentityUser 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 

 
    } 

} 

 نکته!!

ممکن   اپلیکیشررن ازیاسررت که بسررته به ن  یاریاخت  هایProperty  یدارا  IdentityUser  هیکالس پا 

ها، شرما Propertyعالوه بر این  ( اما PasswordHash :)به عنوان مثال ردیاسرت مورد اسرتفاده قرار گ

 . دیداشته باش زیکاربر ن یو نام خانوادگ یکاربر یهانام ره یخخ یبراهایی Property دیتوانیم

 :Identity یبرا DbContextافافه کردن  (2

User  باید ازIdentityUser  

 . بری کندارث 
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های اما قبل از آن باید پکیجاسدت.    Models  فولدردر    MicrodevDbContextاضدافه کردن کالس    یبعد   مرحله

 پایین را نصب کنید.

Package Manager را از مسددددیددر Tools> NuGet Package Manager> Console Manager 

Package  باز کنید و سپس روبروی دستور PM> نمایید را وارد  ریدستورات ز: 

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore -Version 3.1.1  

 

Install-Package Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore -Version 

3.1.1  

  

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 3.1.1  
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Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 3.1.1 

 

از  دیبرنامه شرما با DbContextسراده اسرت. فقط   اریبسر  Identity  یبرا DbContextافرافه کردن 

IdentityDbContext بری کندارث . 

using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Models 
{ 
    public class MicrodevDbContext : IdentityDbContext<User> 
    { 

public MicrodevDbContext (DbContextOptions<MicrodevDbContext> 
options) : base(options) 

        { 
        } 
 
        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 
        public DbSet<Department> Departments { get; set; } 
 
        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            base.OnModelCreating(modelBuilder); 
            modelBuilder.Entity<Employee>() 
            .Property(p => p.Salary).HasColumnType("Decimal(10,2)"); 
        } 
    } 
 
} 

 appsettings.jsonافزودن  (3

. د یداشددته باشدد   appsettings.json  فایل  کی د یبا  دیتابیس  جادیا  یهمانطور که در فصددل قبل ذکر شددد  برا

 پروژه کدهای پایین را اضافه نمایید: appsettings.json لیفادر   نیبنابرا

appsettings.json: 

DbContext   باید از

IdentityDbContext  
 . بری کندارث 
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{ 
  "ConnectionStrings": { 

"MicrodevConnection": "Server= 
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=MicrodevDataBase;Trusted_Connection=Tru
e;MultipleActiveResultSets=true" 

  }, 
 
  "Logging": { 
    "LogLevel": { 
      "Default": "Information", 
      "Microsoft": "Warning", 
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information" 
    } 
  }, 
  "AllowedHosts": "*" 
} 

 

 Configure و   ConfigureServiceمتدهای آپدیت (4

را در  Configureو   ConfigureServiceمتددهدای د ید   بداASP.NET Core Identityیکربندد یپ یبرا اکنون

 :د یکن آپدیترا  Startupکالس 

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microdev.ASPNETCore.Services; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        private readonly IConfiguration _configuration; 
 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            _configuration = configuration; 
        } 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
            services.AddTransient<EmployeeService>(); 
            services.AddTransient<TestEmployeeService>(); 

 ConnectionStringافزودن 
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 services.AddTransient<Func<EnviromentServiceType, 
IEmployeeService>>(serviceProvider => key => 

            { 
                switch (key) 
                { 
                    case EnviromentServiceType.ProductionEmployeeService: 

return 
serviceProvider.GetRequiredService<EmployeeService>(); 

                    case EnviromentServiceType.TestEmployeeService: 
return 
serviceProvider.GetRequiredService<TestEmployeeService
>(); 

                    default: 
throw new NotImplementedException($"Service of type 
{key} is not implemented."); 

                } 
            }); 

var connection = 
_configuration.GetConnectionString("MicrodevConnection"); 

            services.AddDbContext<MicrodevDbContext>( 
                options => options.UseSqlServer(connection) 
            ); 
            services.AddIdentity<User, IdentityRole>(cfg => 
            { 
                cfg.User.RequireUniqueEmail = true; 
            }).AddEntityFrameworkStores<MicrodevDbContext>(); 
 
            services.AddAuthentication(); 
            services.AddControllersWithViews(); 
 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
             

app.UseRouting(); 
 

            app.UseAuthentication(); 
            app.UseAuthorization(); 
 

سیستم Middleware این 

Identity   و پیکربندی کاربر و انوا

Role دهدها را انجام می 

برای  Identityپیکربندی 

 EF Coreخخیره داده در 

 ASP.NET Core Identity از EF 

Core  کند یاستفاده م. 

باید  Middlewareحتما این دو 

 قرار گیرد. UseRoutingبعد از 
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          app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
 
                    name: "employee", 

pattern: 
"{controller=Employee}/{action=GetAllEmployee}/{id?}"); 

 
            }); 

        } 
    } 

} 

اسددتااده کند و   Userاز کالس    د یگویمASP.NET Core Identity فوق به    تنظیمات   د ینیبیهمانطور که م

 .انجام شود Core  Entity Framework از با استااده د یبا Identityمدل  رهیذخ

 د ی توانیم  د ینیبیهمانطور که م :به عنوان مثال.  د یکن  نییتع  زیرا ن  یگرید  یهانهیگز  د یتوانیم  این قسدددمت  در

 است. ضروری  منحصر به فرد لیمیکه داشتن ا د ییبگو

 نکته!!

و  سرتمیورود به سر   یبرا یری، مسر ی، نام کاربری پسرورد قویکربندیپ یبرا  یگرید  یهانهیگزدر اینجا   

 در دسترس است.  گریموارد د

 . دیرا به روز کن دیتابی  (5

را در   راتییو تغ  جادیا  د یجد   Migrationکی د یکند  با  رییتغ  EF Core  هر زمان که مدل  د یدانیکه م  همانطور

 .د یاضافه کن InitIdentityبه نام  د یجد   Migrationکی د یمرحله با نی  در انی. بنابرانمایید اعمال  دیتابیس

Add-Migration InitIdentity 

 

 :نمایید استااده  سیتابیدر د راتییاعمال تغ یبرا ریو سپس از کد ز
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Update-Database 

 

همانطور که در    باشد.می  Userکردن    ره یذخ  یبرا   ضروری های  DbSetشامل    IdentityDbContext  هی کالس پا

 اضافه شده است. دیتابیسبه   Update-Databaseپس از  هاDbSet نی  اد ینیبیم  ریز تصویر 

 

 در اپلیکیشن Authorizationاستفاده از 

Authorization  ؟ ریخ اید انجدام دهدد اپلیکیشدددن را در  یتواندد عملیکداربر م اید آ نکدهیا نییتع یسدددت برایندد یآفر

Authorization  یر یجلوگ  اپلیکیشدنکاربران ناشدناس به    یافتد و از دسدترسد یاتااق م هامتد اکشدن  یقبل از اجرا 

 .کند یم

این اتربیوت در بداالی کنترلر یدا  [ اسدددت.Autorize] اتربیوتاسدددتاداده از  Authorizationروش  نیترسددداده

 کند که فرد باید وارد سیستم شده باشد.تضمین می شود ومتد اضافه میاکشن

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Authorization; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microdev.ASPNETCore.Services;    
  

   [Authorize]  
 به کنترلر   [Authorize]اعمال  
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namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        readonly Func<EnviromentServiceType, IEmployeeService> _service; 
 
        public EmployeeController(Func<EnviromentServiceType, 

IEmployeeService> enviromentServiceType) 
        { 
            _service = enviromentServiceType; 
        } 
 
        public IActionResult CreateEmployee() 
        { 

 var service =  
_service(EnviromentServiceType.TestEmployeeService); 

            var model = service.CreateEmployee(); 
            return View(model); 
        } 
 
        public IActionResult GetEmployee(int employeeId) 
        { 

var service = _service(EnviromentServiceType.TestEmployeeService); 
            var model =service.GetEmployee(employeeId); 
            return View(model); 
        } 
 
        public IActionResult GetAllEmployee() 
        { 

var service = _service(EnviromentServiceType.TestEmployeeService); 
            var model = service.GetAllEmployee(); 
            return View(model); 
 
 
        } 
 
    } 
} 
 

کاربر معتبر قابل اجرا   کی  فقط توسددط داشددته باشددد   [Authorize]اتربیوت  که    ییا کنترلر متد اکشددن  هرگونه

 است.

 و وارد آدرس زیر شوید. ، لطفا برنامه را اجرا میرا با هم تست کن اپلیکیشن دییایب

https://localhost:44342/Employee/GetAllEmployee  

 EmployeeService هم 

   TestEmployeeService و هم

 شوند. هربار به سازنده تزریق می

https://localhost:44342/Employee/GetAllEmployee
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  Employeeکنترلر    رایز   د یشددویم تیهدا سددتمی  به طور خودکار به صدداحه ورود به سدد د ینیبیهمانطور که م

 .دسترسی به کنترلر را ندارید اجازه   رمجازیکاربر م کیبه  عنوانبه است و شما  [Authorize] دارای اتربیوت

کنترلر اسدت که   کی  سدازیپیاده  یمرحله بعد . شدوند   سدتمیوارد سد  د یبا   به اپلیکیشدن  سدیبرای دسدترکاربران   پس

 کند. د ییو کاربر را تأ افتیرا در ستمیبه س  الگین یهادرخواست

 نکته!!

 Configure  متددر   StatusCodePagesMiddlewareاستفاده از    لیبه دل  تصویر باال  در  Status Codeدیدن   

 . است

و سررپ   ایجاد  AccountController.csبه نام  دیر کنترلر جد  لیر فا  کیر   Controllers  فولدردر   لطفراً

 :نماییدافافه آن در  Loginبه نام  دیجد متد کی

AccountController .cs: 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
    public class AccountController: Controller 
    { 
        public AccountController() 
        { 
 
        } 
        public IActionResult Login() 
        { 
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            return View(); 
        } 
    } 

} 

نرام  ابر  دیر جرد  Viewیرک  Views / Account فولردردر سررنجی کراربر، برایرد جهرت اعتبرارحراال 

Login.cshtml  .افافه نمایید 

Login.cshtml: 

<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Login</title> 
</head> 
<body> 
    <h1>Login Page</h1> 
</body> 

</html> 

 . و وارد مسیر زیر شوید حاال اپلیکیشن را اجرا
https://localhost:44342/Employee/GetAllEmployee  

 

https://localhost:44342/Employee/GetAllEmployee
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به صداحه   بنابراین  دارید وارد سدیسدتم شدوید  یو سدع  د یهسدت رمجازیکاربر م  کیاز آنجا که شدما در حال حاضدر 

 .خواهید شد  تیهدا ستمیورود به س 

 افزودن فرم الگین

 را با هم اصالح کنیم: کاربر  loginفرم  د ییایب

 :دیافافه کن LoginModelبه نام  دیجد ViewModel کی ViewModels فولدردر  (1

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.ViewModels 
{ 
    public class LoginViewModel 
    { 
        [Required] 
        public string UserName { get; set; } 
        [Required] 
        public string Password { get; set; } 
        public bool RememberMe { get; set; } 
        public string ReturnUrl { get; set; } 
    } 

} 

با استفاده ،  Authenticationانجام مرحله    یمرحله بعد  داریم،   یحساب کاربر  کیما    نکهیبا فرض ا (2

،  AccountControllerدر همانند کد پایین    بنابراین  اسرت.   <<SignInManager<Userاز کالس  

 SignInManager کیر افررافره و سررپ   UserManagerو  SignInManager هرایی برایفیلرد

<User>  وUserManager <User> نمایید قیرا به سازنده تزر: 

 :AccountControllerویرایش 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microdev.ASPNETCore.Models;  
using System.Threading.Tasks; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 
  public class AccountController : Controller 
  { 
    private readonly SignInManager<User> _signInManager;  

 و رمز عبور با استفاده از ینام کاربر دییتأ

SignInManager  یکه به حساب کاربر 

 .شودیشده است انجام م قیکنترل تزر
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        private readonly UserManager<User> _userManager; 
 
        public AccountController( 
          SignInManager<User> signInManager, 
          UserManager<User> userManager 
         ) 
        { 
            _signInManager = signInManager; 
            _userManager = userManager; 

        } 

     //... 

} 

{ 

 . دیافافه کنLogout و   Loginیهانام اب گرید دیجد متدو سپ  دو  (3

using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microdev.ASPNETCore.ViewModels; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Controllers 
{ 

         public class AccountController : Controller 
         { 

        private readonly SignInManager<User> _signInManager; 
        private readonly UserManager<User> _userManager; 
 
        public AccountController(SignInManager<User> signInManager, 
          UserManager<User> userManager) 
        { 
            _signInManager = signInManager; 
            _userManager = userManager; 
        } 
 
        public IActionResult Login() 
        { 
            if (this.User.Identity.IsAuthenticated) 
            { 
                return RedirectToAction("Index", "Home"); 
            } 

 تیریمد یبرا UserManager کالس

 ASP.NET Identity Core کاربران در

 .شود یاستفاده م
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            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost, ValidateAntiForgeryToken]  
        public async Task<IActionResult> Login(LoginViewModel model) 
        { 
 
           if (ModelState.IsValid) 
            { 

var result = await    
_signInManager.PasswordSignInAsync(model.UserName, 

                  model.Password, 
                  model.RememberMe, 
                  false); 
 
                if (result.Succeeded) 
                { 
                    if (Url.IsLocalUrl(model.ReturnUrl)) 
                    { 
                        return Redirect(model.ReturnUrl); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        return RedirectToAction("Index", "Home"); 
                    } 
                } 
            } 
 
            ModelState.AddModelError("", "Failed to login"); 
 
            return View(); 
 
        } 
 
        [HttpGet] 
        public async Task<IActionResult> Logout() 
        { 
            await _signInManager.SignOutAsync(); 
            return RedirectToAction("Index", "Home"); 
        } 

 
  } 
} 

 

 .دیده رییتغ Views / Account فولدررا در  Login.cshtml یمحتوا دیبا حاال (4

@model LoginViewModel 
 

  یبرا ValidateAntiForgeryTokenاتربیوت

 cross-siteهای Requestمحافظت در برابر 

 باشد.می

ReturnUrl   را مشخص    ینترنتیا  ینشان

 دیر اعتبرار برا دییر کنرد کره کراربر پ  از ترأیم

 .به آن فرستاده شود

 PasswordSignIn متد

 .دهد یرا انجام م تیاحراز هو

 کی  PasswordSignInAsync متد جهینت

 property کیاست که  SignInResult ءیش

 ینشان م وکند یم فیشما تعر یرا برا بولین

 .ریخ ایموفق بوده است  تیدهد روند احراز هو

موجود را که  sessionهر  SignOutAsync متد

 .کندیم کنسلکاربر دارد 
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<div class="row"> 
    <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 
        <form method="post"> 
            <div asp-validation-summary="ModelOnly"></div> 
            <div class="form-group"> 
                <label asp-for="UserName">Username</label> 
                <input asp-for="UserName" class="form-control" /> 

<span asp-validation-for="UserName" class="text-
warning"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <label asp-for="Password">Password</label> 

<input asp-for="Password" type="password" class="form-
control" /> 
<span asp-validation-for="Password" class="text-
warning"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 

<input asp-for="RememberMe" type="checkbox" class="checkbox-
inline"/> 

                <label asp-for="RememberMe">Remember Me?</label> 
  <span asp-validation-for="RememberMe" class="text-
warning"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 

<input type="submit" value="Login" class="btn btn-success" /> 
            </div> 
        </form> 
    </div> 

</div> 

 Views/Shared/_Layout.cshtmlفرایرل کراربر معتبر،  کیر  یبرا logoutیرا   Loginشیقبرل از نمرا (5

 :آپدیت نماییدرا 

<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css"> 
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></scri
pt> 
<script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></s
cript> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
 
</head> 
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<body class="panel-body"> 
    <nav class="navbar navbar-inverse"> 
        <div class="container-fluid"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <a class="navbar-brand" href="#">Microdev</a> 
            </div> 
            <ul class="nav navbar-nav"> 
                <li><a href="#">Home</a></li> 
                <li><a href="#">Employee</a></li> 
                <li><a href="#">Department</a></li> 
                @if (User.Identity.IsAuthenticated) 
                { 

  <li><a asp-controller="Account" asp -
action="Logout">Logout</a></li> 

                } 
                else 
                { 

<li><a asp-controller="Account" asp-
action="Login">Login</a></li> 

                } 
            </ul> 
        </div> 
    </nav> 
 
    @RenderBody() 
 
 
    @RenderSection("Footer", required: false) 
 
</body> 

</html> 

Seeding   های کاربرداده 

. گویندد می  دیتدابیس  Seeding   را بدار اپلیکیشدددناولین  اجرای در   هدا  اضدددافده کردن دادههمدانطور کده قبالً گاتم

 .میکن مقداردهی اولیهرا  User جدول د یمرحله با نی  در انیبنابرا

پس در   .کنم  یسددازادهیپ  گریدی  کاربر را با روشدد   یهاداده  Seeding  خواهمیشددما دارم  م  یبرا  یخوب  یخبرها

 .د یاضافه کن SeedDataبه نام  د یکالس جد  کی Models فولدر

using System; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore.Models 
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{ 
    public class SeedData 
    { 
        private readonly MicrodevDbContext _ctx; 
        private readonly UserManager<User> _userManager; 
 
        public SeedData(MicrodevDbContext ctx, 
                    UserManager<User> userManager) 
        { 
            _ctx = ctx; 
            _userManager = userManager; 
        } 
 
        public async Task Seed() 
        { 
            _ctx.Database.EnsureCreated(); 
 

 var user = await 
_userManager.FindByEmailAsync("Info@Microdev.com"); 

 
            if (user == null) 
            { 
                user = new User() 
                { 
                    FirstName = "Jennifer", 
                    LastName = "Lerman", 
                    UserName = "Info@Microdev.com", 
                    Email = "Info@Microdev.com" 
                }; 
 

var result = await _userManager.CreateAsync(user, 
"P@ssw0rd!"); 

                if (result != IdentityResult.Success) 
                { 

throw new InvalidOperationException("Failed to create 
default user"); 

                } 
            } 
 
        } 
    } 
} 

 

 رجیستررا    SeedDataو کالس    جادیا  Startup.csکوچک در    رییتغ  کی  دیبا  اپلیکیشن  یقبل از اجرا

 :دیکن

using System; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
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using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microdev.ASPNETCore.Models; 
using Microdev.ASPNETCore.Services; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
 
namespace Microdev.ASPNETCore 
{ 
    public class Startup 
    { 
        private readonly IConfiguration _configuration; 
 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            _configuration = configuration; 
        } 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
            services.AddTransient<EmployeeService>(); 
            services.AddTransient<TestEmployeeService>(); 
            services.AddTransient<SeedData>(); 

 services.AddTransient<Func<EnviromentServiceType, 
IEmployeeService>>(serviceProvider => key => 

            { 
                switch (key) 
                { 
                    case EnviromentServiceType.ProductionEmployeeService: 

return 
serviceProvider.GetRequiredService<EmployeeService>(); 

                    case EnviromentServiceType.TestEmployeeService: 
return 
serviceProvider.GetRequiredService<TestEmployeeService
>(); 

                    default: 
throw new NotImplementedException($"Service of type 
{key} is not implemented."); 

                } 
            }); 

var connection = 
_configuration.GetConnectionString("MicrodevConnection"); 

            services.AddDbContext<MicrodevDbContext>( 
                options => options.UseSqlServer(connection) 
            ); 
            services.AddIdentity<User, IdentityRole>(cfg => 
            { 
                cfg.User.RequireUniqueEmail = true; 
            }).AddEntityFrameworkStores<MicrodevDbContext>(); 

 SeedDataرجیستر سروی  
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            services.AddAuthentication(); 
            services.AddControllersWithViews(); 
 
        } 
 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment 
env) 

        { 
            
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/Home/error/{0}"); 
            } 
             

app.UseRouting(); 
 

            app.UseAuthentication(); 
            app.UseAuthorization(); 
 

         // Seed the database 
            using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope()) 
            { 

var seeder = scope.ServiceProvider.GetService<SeedData>(); 
                seeder.Seed().Wait(); 
            } 

 
          app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
 
                    name: "employee", 

pattern: 
"{controller=Employee}/{action=GetAllEmployee}/{id?}"); 

 
            }); 

        } 
    } 

} 

 کلیک کنید: Navbarدر  Loginبر روی را اجرا و  اپلیکیشنلطفاً 

 دیتابی  Seedعملیات 
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 .د یکن کیکل Login یو بر رو د یرا وارد کن !P@ssw0rd و پسورد Info@Microdev.com یاکنون نام کاربر

 

 نکته!!

 . دیخارج شو ستمیاز س Log Off توانید با کلیک بر رویاپلیکیشن میپ  از ورود به  
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 : Githubمسیر پروژه نمونه انجام شده در 

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src/Chapter9

/Sample1 

 

  

https://github.com/ZahraBayatgh/PracticalASP.NETCore/tree/master/src
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Interview Questions 
 

To prepare for a job interview, please answer the following questions: 

Q1: What is Authentication? 

Q2: What is Authorization? 

Q3: What is ASP.NET Identity? 

Q4: How to configure ASP.NET identity? 

Q5: Can you briefly explain how Authentication works? 

Q6: What are the advantages of using Authentication? 

Q7: How to configure Authentication in ASP.NET? 

Q8: How to implement Forms authentication in ASP.Net Core? 

Q9: How to use Authorization in the application? 

Q10: What are the authorization methods? 

 

  

http://www.webdevelopmenthelp.net/2014/04/asp-net-interview-questions-part4.html#Q1
http://www.webdevelopmenthelp.net/2014/04/asp-net-interview-questions-part4.html#Q1
http://www.webdevelopmenthelp.net/2014/04/asp-net-interview-questions-part4.html#Q1
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Quiz 
 

Q1: What is Authentication?  

1. The process of determining what you’re allowed to do. 

2. The process of determining who you are. 

3. Authentication is a system for adding login functionality to applications. 

4. All of the above 

Q2: __________ is the process of verifying if the authenticated user has the sufficient 

rights to do certain things. 

5. Identity  

6. Authorization  

7. Authentication 
8. Both 1 and 2 

Q3: __________provides mechanisms for managing users?  

1. Identity 

2. UserManager . 

3. ASP.NET Identity 

4. SignInManager  

Q4: Managing users and authenticating users via__________?  

1. SignInManager , SignInResultManager 

2. UserManager , SignInManager 

3. UserManager , PasswordSignInManager  

4. SignInManager , SignOutManager 

Q5: __________ contains information about the users in the application.   

1. IdentityDbContext 

2. Identity 

3. IdentityUser  

4. All of the above 

Q6: The simplest authorization method is to use the __________meta decorator.?  

1. [Authorization]  

2. [Authorize]. 

3. [Auth]  

4. Both 1 and 2 

Q7: Any action or controller that has the __________ attribute applied in this way can be 

executed only by an authenticated user. 

1. [Authorization]  
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2. [Authorize] 

3. [Authentication]  

4. [Authenticat]  

Q8: PasswordSignInAsync method is a __________object. 

1. SignInResult  

2. ManageInResult  

3. PasswordInResult  

4. Both 1 and 2 

Q9: The__________ method cancels any existing session that the user has. 

1. SignInResultAsync  

2. SignOutAsync  

3. PasswordSignInAsync 

4. SignInAsync  

Q10: __________specifies the URL that the user should be sent back to once they have 

been authenticated. 

1. Url  

2. ReturnUrl  

3. SignOut 

4. Both 1 and 2 
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Answer 
 

1-Correct Answer: The process of determining who you are 

2-Correct Answer: Authorization 

3-Correct Answer: ASP.NET Identity 

4-Correct Answer: UserManager , SignInManager 

5-Correct Answer: IdentityUser  

6-Correct Answer: [Authorize] 

7-Correct Answer: [Authorize] 

8-Correct Answer: SignInResult 

9-Correct Answer: SignOutAsync 

10-Correct Answer: ReturnUrl 

 

 

 

 

 

  

javascript:void(0);
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 خالصه فصل

✓ Authentication  دیهست یچه کس شما نکهیا نییتع یاست برا یندیفرا . 

✓ Authentication  دیاست که شما مجاز به انجام آن هست ییکارها نییتع . 

✓  Authentication   درASP.NET Core    توسرطAuthenticationMiddleware   ارائه شرده

 است. 

✓ Authentication  کنند.  ییکاربر خاص را شناسا کیدهد تا یها اجازه ماپلیکیشن به 

✓  ASP.NET Core Identity   ها اپلیکیشرن به  الگین تیافرافه کردن قابل  یاسرت برا  یسرتمیسر

 . دیرا به برنامه خود افافه کن یتیو هو یتیامن یهایژگیکند ویکه به شما کمک م

✓ ASP.NET Identity یهاکالس  قیاز طر  UserManager   وSignInManager  ،ییهازمیمکان 

 کند. یکاربران فراهم م تیهو دییو تأ تیریمد یرا برا

گونه و هیچ دهد  یانجام م  نجایرا در ا  تیاحراز هو  یبررس  کی[ در واقع  Authorize]  اتریبیوت  ✓

 . نخواهد کرد یبررسمجوزی را 

 لود اطالعات، دیجد  یحسراب کاربر جادیا  یبرا  <UserManager<Tاز کالس    دیتوانشرما می  ✓

 . دیعبور خود استفاده کن یرمزها رییو تغ دیتابی از 

✓  SignInManager <T> شود. یاستفاده م از اپلیکیشن کاربرو خروج ورود  یبرا 

 دهد. یرا انجام م تیاحراز هوفرآیند  PasswordSignIn متد ✓

 کند. یم را کنسلکاربر  Session گونه هر SignOutAsync متد  ✓

✓ EF Core DbContext بری از د برا ارثتوانر می شررمراIdentityDbContext <TUser>  از

Identity  .بهرمند شود 

با اسرتفاده از  انکاربر ره یخخ  یالزم برا <DbSet <Tشرامل  IdentityDbContext  هپای  کالس ✓

EF Core  .است  
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