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 تقدیم به:

 یریادگی یخود برا یهاتیاستفاده از تمام قابل یکه آماده یسینوبه تمام دوستداران برنامه میتقد

هستند.



 
 

 با تشکر:

شرکت  شمند و همکار مدیریت از  که در به  ،یمژگانامین  مهندس آقای جناب خوبمرو

  .میسپاسگزار اریبسسرانجام رساندن این کتاب همراه ما بودند 

  



 
 

 مقدمه

  .خواهند با یک عملکرد سریع، پاسخی برای بازار کار باشندمیکه این کتاب مناسب کسانیست 

 هادادهبرنامه کاربردی از این  هاونیلیمو رشررد هسررتند  حال در یباورنکردنسرررعت در همه جا با  ،هاداده

ستفاده  ست خبر خوباما  .کنندیما شما این ا شده دیتول ،یکاربردبرنامه  هاونیلیمهنوز  که، برای  مهارت و  ن

 .استبسیار موردنیاز برای این شغل  شما

شار برای  سفانه ف سعه متا ست ،افزارنرمتولید و تو سیار باال حرکت دوباره  ، برایشروعی تواندیمو همین  ب

 باشد.

 اما چطور این حرکت دوباره را شروع  کنیم؟

به حرکت دوبارهبرای این  ید  با ندازی بازار کار،  گاهی بی به سممممت من  جدیدترین و بروزترین. همه چیز 

شمممرو   هابروزترین تکنولوژیبا ما هم ، حرکت دوباره در حرکت اسمممت. بی بیایید برای این هاتکنولوژی

 کنیم.

دوسمممت دار   آن به سمممایرین اسمممت. زشآمو و هاجدیدترین تکنولوژیماموریت من در زندگی، یادگیری 

سته شتراک بگذارمرا به  میهادان سالهو راه  ا سانرا برای دیگران  امچند شده،  ترآ سعی  کنم. در این کتاب 

 .شود انیروان بو  ساده روشی کامالًبا  تولید کدهای عالیو  یادگیری یایده

 است. یسینوبرنامهشما در  تنظیم عملکردو  کاربردی یابرنامهاین کتاب، ساخت  تمرکز

وب برای تولید یک  مفاهیم اساسی آموزشو هدف این کتاب،  ASP.NET Coreکتاب، فریم ورک  نیموضوع ا

 است. اپلیکیشن

گاهی با یک مثال، همه چیز  و ،بیان ییهاو تکنیک نکات متفاوت، یهاجنبهدر این کتاب سمممعی شمممده، از 

  شود. ترملموس

 خواهید کرد. حی ی، با رویکردهای جدید را،سینوبرنامهشما خیلی سریع دست به کد خواهید شد و لذت 

 شیرجه بزنیم. ASP.NET Core قلب هم دربیایید با 

 .امزدهجانیهمن برای این شروع دوباره بسیار 



 
 

 

 

 

 ASP.NET Core    مقدماتفصل اول:   

 ASP.NET Core ست؟یچ 

 شنیکیاپل نیاول جادیا ASP.NET Core  

 Middleware  در ASP.NET Core ست؟یچ 
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ASP.NET Core ؟چیست 

 تینهایبها، که این ابلیکیشمممن رودیمو انتظار  دنشمممویمدر همه جا دیده  ،هاشررنیکیاپل وب ،این روزها

Scalable ،در  توسعه قابلCloud  و دارایPerformance .باال باشند 

ست که  توانمیمکه  خبر خوبی شما دهم، این ا شده  هایازمندیندقیقا برای این  ASP.NET Coreبه  طراحی 

 است.

، هم ویندوزهم در  تواندیم تکنولوژی نیا ،کهاین اسمممت  NET Core.ماجرای  بسرریار مهم و جذاب نکته

 اجرا شود. اپل عاملستمیسو هم  لینوکس

، همه با این یدهپیچ E-Commerceیا یک وب ابلیکیشمممن  داریدنیاز  سممماده تیسرراوبشمممما به یک  اینکه

 .انجا  استقابل  تکنولوژی

ASP.NET Core   ستاوردآخرین شدیم ASP.NET د ، طراحی Little Couplingو  Highly Modularو با هدف  با

 .شودیمایجاد  کمترین وابستگی و ی باالیتماژوالر بااین روند برنامه شما  با شده است.

شید، کار کرده ASP.NET MVC5اگر قبال با  شرو  ک خوبی یدهیا ASP.NET Coreگفت که  توانیم با ار برای 

 شماست.

ASP.NET Core  کامالOpen Source  شما ست و  ن، قابل . عالوه بر اینماییدآن را دانلود  GitHubدر  دیتوانیما

سترس در  شدیمهم  Linux و Mac و Windowsد ضمیک  تواندیماین دو مورد  که ،با ی ادامهبرای  یعال نیت

 راه ما باشد.
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 : ASP.NET Coreدر مورد  مهم، یلیخ نکته

 و دهدباسمم   HTTPتواند به درخواسممت ی که باشممد، میHost، در هر ASP.NET Coreکدهای ابلیکیشممن در 

شن سرور ابلیکی س HTTP یها Requestکه بتواند به یشما در هر  ستر شد ید شته با  نیا. شد خواهداجرا  ،دا

 .دیستیوابسته ن IISبه  گریشما د :یعنی

 :دنشویمتقسیم مهم به دو دسته  HTTP هایکردن درخواست Handleکلی  طوربه

 است. Web UI عنوانبه ASP.NETاین برای . گرداندیبرم HTMLکه ، Browserدرخواست از یک  (1

 ای Web API عنوانبه ASP.NET Coreاین برای  .گرداندیبرمرا  هادادهکه  افزارنر یک درخواسمممت از  (2

WebService .است 

 یک موضوع جالب:

Asp.net core گریبار د کی: 

 از اول نوشته شده است. 

 است ماژوالر. 

 Multi-Platform است. 

 و Perfornmance دارد باالیی.  

 ASP.NET Coreمزایای 

آن  یایمزا دیبا د،ینما جادیا را دیجد فریم ورک کیگرفت تا  میتصم کروسافتیماچرا  ،نکهیا دانستن یبرا

 .دییرا دنبال نما

ASP.NET Core  با خود به ارمغان آورده است: را یادیزامکانات 

 Middleware “Pipeline”  شما. کشنیاپل یرفتارهابرای تعریف 

  بشتیبانی توکار ازDependency Injection. 

  ترکیبUI (MVC)  و ساختارAPI (Web API). 

 گستردهبسیار  یکربندیپ ستمیس. 

  قابلScalable  یهاپلتفرمبرای شدن Cloud ،با استفاده از Asynchronous Programming. 

 .باشید بیگانهبعضی از این واژگان  نسبت بهشاید 
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 شود.تکرار میمدام این مفاهیم توضیح داده شده و در طول آموزش نگران نباشید!! 

 ASP.NET Core  ایجاد اولین اپلیکیشن

ASP.NET Core  دنشوایجاد  ترامنو  ترراحت ،ترآسان، ترعیسر ،وب یکاربرد یهابرنامه شودیمباعث. 

 .شروع کنیم هم با را کوچک پروژه کی ما هم از این امکانات استفاده کنیم و دییایبپس 

  را باز کنید و وارد منوی  ویاستودویژوالFileNewProject .شوید 

 سمت چپ از بنل .NET Core  و سپیASP.NET Core Web Application  نماییدرا انتخاب. 

 ،و نا   یسازرهیذخ مکان نا  بروژهSolution  اختیاری( را وارد و بر روی(OK  دنماییکلیک. 

 

را انتخاب نمایید  Emptyی نهیگز ،در کادر بعد بی را از بایه شرو  کنم، ASP.Netخواهم مباحث چون می

 کلیک کنید. OKو بر روی 
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 .…شما ایجاد شود یپروژهمنتظر بمانید تا 

 ی شما با موفقیت ایجاد شد.پروژهتبریک!! 

 :داجرا کنی (F5 ) با زدن کلیدبروژه را حاال این 
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 ساختار پروژه

 ار آشنا خواهید شد.ای این ساختزاج نیترمهمو در ادامه با  دینیبیم ،در تصویر زیر ساختار بروژه ایجاد شده را

 
 Programکالس 

. این شوندیمشرو   Program.csبا یک فایل  ،Console هایبرنامه همانند ASP.NET Core یهاشنیکیابلتما  

  شد. خواهد اجرااین متد  ،شود Startکه ابلیکیشن شما  دارد و زمانی Main یک متد فایل

 :Programنمایی از کالس 

    public class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            CreateWebHostBuilder(args).Build().Run(); 
        } 
 
        public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] args) => 
            WebHost.CreateDefaultBuilder(args) 
                .UseStartup<Startup>(); 
    } 

 تر بنویسم.خواهم کمی کدهای آن را سادهبرای توضیح روند عملکرد این کالس، می

public class Program 
    { 

        public static void Main(string[] args) 
        { 
            IWebHostBuilder webHostBuilder = WebHost.CreateDefaultBuilder(args); 
            webHostBuilder.UseStartup<Startup>(); 
            IWebHost webHost = webHostBuilder.Build(); 
            webHost.Run(); 

 
        } 
    } 



www.Microdev.ir 
 

17 

 

صدا زدن متد IWebHost یک ایجادهدف این متد  شد. ما در کدهای باال از آن می  Runو   IWebHostBuilderبا

 ایم.کردهاستفاده  IWebHost ایجاد یکبرای 

 دهد.انجا  میکرده و تنظیمات زیر را  ایجاد IWebHostBuilderیک نمونه از  CreateDefaultBuilder متد

  بیکربندی سرورKestrel فرض است.که وب سرور بیش 

  مشخص کردن مسیر محتوای ایستا یا همانContent root 

 بارگذاری Configuration 

  بیکربندیLogging  

 ...و 

سط  شن تو شتر تنظیمات ابلیکی ضی از کارها به انجا  می WebHostBuilderبی واگذار  Startupفایل شود، اما بع

و در نهایت با  نمایید استفاده UseStartupاز متد باید  Startupمعرفی کالس برای به همین منظور ، خواهند شد

 را ایجاد کنید.  Build IWebHostصدا زدن متد 

IWebHost ،شما در ابلیکیشن یهسته ASP.NET Core که شامل  استConfiguration  وKestrel از . باشدمی

Kestrel  دریافتبرای Request ارسالو ها Responseکنیممیاستفاده  ها. 

 ؟Kestrelچرا 

Kestrel ست که به عنوان بخشی از ا سروریوبASP.NET Core شدهع ضه  صورت این وب .ر  Crossسرور به 

Platform ،توسط  و بشتیبانی شده هاعاملیعنی بر روی تمامی سیستم است.NET Core باشد. اجرا میقابل 

 Startupکالس 

سممماختار ابلیکیشمممن شمممما بود، اما بیکربندی برخی از  پیکربندی، برای Programکالس همانطور که دیدید، 

 شود.انجا  می Startupدر کالس شما رفتارهای اپلیکیشن 

شد و  انجا  ،ASP.NET Core یاجراکه باید در زمان  Configuration هرگونه  شرو  خواهد  شود، از این کالس 

 وب ابلیکیشن شماست. Configure/puSet یبراشامل چندین متد 

 :استاز ابلیکیشن  مهمدو جنبه  پیکربندیمسئول  Startupکالس 

 Startupدر فایل  دیباشد باکالسی را که ابلیکیشن شما، به آن وابسته  هر :هاسیسرورجیستر کردن  (1

 (ورک استفاده شود.ابلیکیشن مشخص شود و چه توسط فریمچه در ) شود. ستریرج
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2) Middleware :ی نحوه هاHandle برای  ،شمممنیکردن ابلیکRequestبممه همماRespond   همما از طری

Middlewareشودیمکه اینجا مشخص  است، هایی. 

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
{ 
 
} 
 
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
{ 
 
} 

 

WebHostBuilder در کالس  موجودProgram، متد ConfigureServices  وConfigure کندیمفراخوانی  را. 

شما را تنظ یبخش متفاوت کی فراخوانیهر  ست  در  یبعد فراخوانی یبراکه آن تنظیم  ،دینمایم میاز درخوا

 .دسترس است

شده در متد  سرویی ثبت  ست. هنگامی که  Configureبرای متد ، ConfigureServicesهر  سترس ا در د

 جادیا WebHostBuilderدر موجود   ()Buildمتدتوسمممط فراخوانی  IWebHostیک  ،بیکربندی کامل شمممود

 .شودیم

 

 از استت داد  با هاسیستت   ک دن ستت  یرج

IServiceCollection 

بنتت یپ  یب ا Middleware Pipeline یک 

Handle  ک دنRequestیها HTTP 
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Middleware در ASP.NET Core ؟چیست 

Middleware  درASP.NET Core است که  ابزاریRequest ها و Response ها راHandle کندمی. 

، HTML page تواندیمکه  اسممت ASP.NET Core ،MvcMiddlewareی هاشممنیکیابلدر  Middleware نیترمهم

API،Response  کندها و.. را تولید. 

 : Middleware یهاتیقابل

 توان به سه دسته تقسیم نمود:را می Middlwareهای ترین قابلیتمهم

 Middlware تواندیم HTTP Request  وHTTP Response .را مدیریت کند 

 Middlware یک  تواندیمHTTP Request و به  ، تغییرپردازش را، دریافتیMiddleware  دیگر انتقال

 دهد.

 Middlware ندیم به  ، تغییرپردازش را، خروجی HTTP Responseیک  توا  گرید Middlewareو 

 کند. منتقل

های درخواست گوییی باس توان نحوهمی، Middlwareبا استفاده از  :گیریممیاین سه قابلیت نتیجه  وجودبا 

HTTP  نمودرا کنترل. 

 Middlewareموارد استفاده از 

Middleware ها برایHandle  هستند: بسیار مناسبکردن دو چیز 

 Logging 
 Error handling 

 است. مدیریتی یهاینگران، رفع Middlewareموارد استفاده  ترینمهم اما

 مثال: طوربه

 Log  کردن هرRequest. 

 افزودنHeader  های امنیتی برایResponseها 

 Permission, Authorization. 

  تنظیمات زبان برایRequest .جاری 
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 Middlwareی عملکرد نحوه

ه و یک درخواسممت را دریافت کرده، گاهی آن را تغییر داد Middleware نحوه عملکرد بدین صممورت اسممت که:

کرد یک توان گفت: عملتر مییا به عبارتی سممماده .کندمنتقل می Pipelineبعدی در  Middlewareبه  تیدرنها

Middleware .بدین صورت است که، یک درخواست را دریافت و سپی آن را بردازش کند 

ست ،در اینجا نکته کلیدی ست. تا زمانیکه  دوطرفه، Pipelineکه  این ا ند، کتولید   Requestکی Middlewareا

 Pipelineاز طری   ،از همان نقطه Requestاز تولید،  بی .استحرکت در حال  Pipeline درخواست از یک طرف

 .کندیمطی   Middlewareنیاولرا تا  Middlewareو  شودیمبازگشت داده 

 

 Startupدر کالس  ConfigureServicesمتد کاربرد 

اید آن را به برنامه اضممافه کنید، ب دیجد یژگیویک  دیخواهیمهر زمان که  ASP.NET Coreی هاشممنیکیابلدر 

 .نماییدرجیستر  ConfigureServicesمتد در 

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
{ 
 services.AddMvc(); 
} 

AddMvc، متدی بر روی اینترفیی  اکستنشن IServiceCollectionسرویی که است MVC به ابلیکیشن شما  را

 کند.اضافه می
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 !!شدیدمطمئنا با دیدن این کد شگفت زده 

شتن یک متد  شن  MVCیک برنامه کامل  ()AddMVCتنها با نو شتن این خط ن با .شدی اندازراهتان در ابلیکی و

ی بندقالب ،HTMLکردن  Razor ،Render یهاییسممرو ازجملهتما  سممناریوهای مختلف،  صممحنهبشممت کد،

 .شودیمو... انجا   Routingی هاییسرو، هاییسرو

 ؟دنشویم Middleware، Handleها با Requestچطور  

 است. Browserورودی از  Request کیبرای بردازش  ییهابلوکشامل  ASP.NET Coreابلیکیشن 

  هرRequest به  فرضشیب طوربهHTTP Server  یمما( رسدKestrel)، 

 سپیHTTP server  ست  و در اینجا، تغییراتی به دهدیمباس  Middleware Pipelineبه  را این درخوا

 .خواهد شدداده  Requestآن 

  به این تغییرات سپیMVC Middleware تا  ،باس داده شدهResponse .تولید شود 

 Response از طری   ،شده دیتولMiddleware و در  گرددیمبه سرور برBrowser .دیده خواهد شد 
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 نکته!!

Kestrel  تنهاHTTP Server  درASP.NET Core گفت که این  قطعیتبه  توانیماما  ،نیسمممتHTTP Server 

اسمممتفاده  Reverse Proxyیک  عنوانبهتنها  IISاز  ما . واسمممت Cross-Platformباال و  Performanceدارای 

 Load،تیامن : مثال انجا  دهد) تواندینمنوبا  HTTP serverکه این  ییهاتیقابلاز  برخیتا بتوانیم  میکنیم

Balance ...به سرانجا  رسانیم. را (و 

 Startupدر کالس  Configure متد کاربرد

Middlewareستند که زمان دریافت کامپوننت ،ها سرهم  ،HTTP Requestیک های کوچکی ه شت  صورت ب به 

شنتعریف ، Configureمتد ی وظیفه .شوندیماجرا  ین هنگام دریافت اباید  ست و شما رفتارهای اپلیکی

HTTP Requestها، Middlewareنماید معرفیرا  ی مورد نیازها . 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
 { 
   if (env.IsDevelopment()) 
   { 
     app.UseDeveloperExceptionPage(); 
   } 
   app.UseMvc(); 
 } 

ترتیب توانید می تزری  شمممده اسمممت که از طری  آن IApplicationBuilderیک اینترفیی  ،Configureدر متد 

 .کنید مشخصها را Middlewareاجرای 

 نکته!!

تعریف می IApplicationBuilderبرای اینترفیس  Extension methodها به صورت Middlewareبیشتر 

 .شوندشروع می Useعبارت  با و معموال شوند

 به مثال زیر دقت کنید:

    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
        { 
            //... 
            app.UseWelcomePage(); 
        } 

MVC Middleware  
 

ب ای نمایش صدحه  Middlewareاین 

 خوشام گویی است.
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فرض به هر درخواستی آمدگویی است؛ که در حالت بیشساده برای نمایش صفحه خوش Middlewareکد فوق یک 

 باس  خواهد داد:

 :(F5)حاال با اجرای برنامه

 

یر داده در کد زیر مسمممیر نمایش تغی. به طور مثال دهیدباس  Middleware هایی به اینOptionتوانید شمممما می

 شده است.

app.UseWelcomePage(new WelcomePageOptions 
 { 
     Path="/wp" 
  }); 

 .درا وارد نمائی wp https:localhost:44392/فوق زمانی نمایش داده خواهد شد که آدرس  Middlewareاکنون 

 

 مسی  نمایش صدحه خوشام گویی.
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 نکته!!

-  Middlewareهایی که بعد از Middlewareبه عنوان مثال  است.ها بسیار مهم Middlewareترتیب اجرای 

UseWelcomePage  ،د دادنرا از دست خواه شانی نمایشنوشته شود. 

wwwroot 

 های استاتیک است.ز فایلااستفاده داشتن قابلیت  ،ابلیکیشنهای مهم هر وبیکی از ویژگی

 اضافه نمایید و سپی برنامه را اجرا کنید. HTMLیک فایل  به این بروژهسعی کنید 

  

 :Index.htmlفایل 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title></title> 
</head> 
<body> 
    <h1>Wellcome!!</h1> 
</body> 
</html> 

 اجرای برنامه:
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 نمایش داده نشد. index.htmlفایل محتوای بینید همانطور که می

 در خروجی وجود دارد: عد  نمایش این فایل جهت دلیلدو 

 قرارگیرند.   Folder wwwrootباید درون استاتیکهای فایل .1

ست ی Middlewareما، هنوز  Pipelineدرون  .2 سیدگی به درخوا ستاتیکنمایش فایلجهت ر ثبت  های ا

 نشده است.

 انتقال دهید.   Folder wwwrootرا به درون   Index.htmlباید فایل قد  اول: بی

 

عد قد  ب نا هایMiddleware افزودن و  به  تد  UseDefaultFiles , UseStaticFiles ی  کالس  Configureدر م

Startup  است. 

. اگر بخواهیم گرددمی wwwrootی وشهبهای استاتیک درون به دنبال فایل UseStaticFilesفرض در حالت بیش

index.html ید  ا  اجرای بروژهفرض در هنگبه عنوان بیش با ته شمممود،  نا   Middlewareدرنظر گرف با  دیگری 

UseDefaultFiles  را قبل ازUseStaticFiles  دهیمقرار: 

  public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
            app.UseDefaultFiles(); 
            app.UseStaticFiles(); 
            app.Run(async (context) => 
            { 
                var x = _configuration["TestSetting"]; 
                await context.Response.WriteAsync(x); 
            }); 
        } 

 یکبار دیگر برنامه را اجرا کنید و خروجی را ببینید.

ها ب ای نمایش Middlewareاین 

موجود در  index.htmlفایل

 است.   wwwrootمسی 
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را بعد از  UseDefaultFilesاگر  مهم است.ها بسیار Middlewareترتیب اجرای  م،یهمانطور که قبال گفت

UseStaticFiles  قرار دهیم، نتیجه مورد انتظار را دریافت نخواهیم کرد زیراUseDefaultFiles عمل  در واقع

 دهد.های استاتیک را انجا  نمیفایل استفاده از

 یک خبر خوب!!

 Middleware با نا   یدیگرUseFileServer  وجود دارد که کار هر دوی اینMiddlewareدهد:ها را انجا  می 

   app.UseFileServer(); 

 نماییم. ارسالهم  Directory Browsingسازی هایی مانند فعالآبشن Middlewareتوانیم به این ما حتی می

 



 
 

 

  

 هاExceptionمدیریت    :دوم فصل 

  مدیریتException ها وStatus Codeها 

  تعریفEnviromentها 
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 هاExceptionمدیریت 

امی ها واقعیت زندگی، برای تمExceptionهاسممت.  Exceptionتیریمد، ابلیکیشممنیک  مهم یهاجنبهیکی از 

د را اینکه ابلیکیشممن خو محض بهی اگر کدهای شممما بسممیار عالی هم نوشممته شممود، حت ها هسممتند.ابلیکیشممن

Release  وDeploy ،ابندییمچه عمدا و چه سهوا، باالخره راهی برای شکستن آن  کاربران نمایید. 

این  حالت نیبهترو با  ارائه دهیدباس  مناسبی به کاربر  خطاها گونهنیای برا باید بنابراین در تولید ابلیکیشن،

 شما شود. شکست اپلیکیشنباعث  تواندیمنمایید. این مسئله  تیریمدمسئله را 

یک  ،مدیریت خطاهااست. بنابراین  Option، یک Featureهر  کهاین است  ASP.NET Coreطراحی  یفلسفه

Feature  نمایید. فعالآن را در ابلیکیشن خود  صراحتبهاست که شما باید 

ند، اما در اردی بسممیاری برای بررسممی آن وجود هاراهد و ندر ابلیکیشممن شممما ر  ده دنتوانیمهای متفاوتی خطا

 :را به شما نشان دهم خطاها نیترمرسومدو مورد از  خواهماینجا می

 Exceptionها 

 و خطاهای Status code 

Exceptionها: Exception یممافممت شمممود.  هکممه یممک شمممرایط ظیر منتظر افتنممدیمهمما زمممانی اتفمماق

NullReferenceException و زمانی ر  دیاکردهی شمممما آن را تجربه همهی اسمممت که بدون شمممک انمونه 

 نشده است. Initializedکه هنوز  ،ی داریدObjectکه تالش برای دسترسی به  دهدیم

سر  (دینیبیمکه در شکل زیر  همانطور) اتفاق بیفتد، Middlewareدر یک کامپوننت  Exceptionاگر یک  در سرا

Pipeline  اگر شمممودیممنتشمممر .Pipeline ند، وب سمممرور یت نک مدیر کاربر  Status code 500 ،آن را  به  را 

 .گرداندیبرم
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ما دهدینمی ر  Exceptionگاهی اوقات هیچ  ممکن اسمممت کد خطایی را ایجاد کند. یکی از  Middleware ا

 Pipeline. در این وضعیت شودینم Request ،Handle مواردی که ممکن است دیده باشید، زمانیست که مسیر

 .شودیمبه کاربر نمایش داده  404صفحه خطای  جهیدرنت. گرداندیبرمرا  404خطای 

 گرچه این رفتار، صحیح است اما تجربه خوبی برای کاربران اپلیکیشن شما نخواهند بود.

اربر ک به را یزیچ ،شنیکیابل نکهیاز ا قبل کندیم تالش ،Error handling middleware ،مشکالت نیا حل یبرا

 .دهد رییتغرا  Response ،دهد نمایش

Error handling middleware ،دهد.نمایش می  صفحه کاربربسندیک  در  خطای ر  داده را جزئیات 

 ترعیسررچه هابلیکیشن شما را با شکست روبرو کند، بی عجله کنید و  تواندیمخطا  هرگونهبا توجه به اینکه 

Error handling middleware  را بهMiddleware Pipeline .اضافه نمایید 

ست دارید Exception دیتوانیمشما  شی که دو ستفاده  مدیریتها را به هر رو ها این  Middlewareازکنید، اما ا

 کرده است. ترسادهکار را برای شما 

 با ما همراه باشید تا این قابلیت مهم را به پروژه اضافه نماییم...
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 اییرهای اجمحیط وها Exceptionمدیریت 

مدیریت  ی. اما براسمممتهاException تیریمد ،انیسمممینوبرنامهی هاینگرانی از کی گفتیم،همانطور که باالتر 

Exceptionاست ی اجراییهاطیمح موضو ، ترین مسائلاصلی، یکی از ها. 

که  تد اینترفیی دیگری   IHostingEnvironment یینترفیا تزری  شممممده، Startup کالس Configureدر م

 .باشدیم ی توسعههاطیمحدر انوا   ارائه رفتارهای متفاوت، ،اینترفییاین  هدف .باشدیم

شرو  به کار  کهیزمان :مثال عنوان به شما  شید، این   Developmentمحیطاگر در  کندیمابلیکیشن   دیباتد مبا

Exception ها را طوریHandle که قابل  دکنTrack  محیط  در زمانیکه ابلیکیشممن و .باشممد یینوبرنامهتوسممط 

Production نیاشود، اجرا میException  همراه باشد.یک بیغا  خطا نمایش با  ،باید 

شبختانه ست ، به این نگرانی IHostingEnvironmentبا اینترفیی  خو سخ در ست.پا شده ا  توانیم بی داده 

 .باشدیم محیط فعلی مادر مورد  کاملیاطالعات حاوی  IHostingEnvironmentگفت: شی 

ها Middleware Pipelineو ی متفاوتی دسترسی خواهیم داشت هاطیمحبه  IHostingEnvironment طری از ما 

 .دهندرا نشان  متفاوتی یهاواکنش توانندیمبسته به اینکه در چه محیطی قرار داشته باشید، 

  UseDeveloperExceptionPage:  بمما اینMiddleware  اگر میکنیمتضممممین ،Exception  ر  داد

 اطالعات خطا در مرورگر نمایش داده شود.

شده  ر  داده Exceptionاطالعات  ،بودیم Developmentاگر در محیط  ،مییو همانند کد بایین باید بگو

 .ددر مرورگر نمایش بده یینوبرنامه Trackبرای  ،را

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
{ 
 if (env.IsDevelopment()) 
  { 

 app.UseDeveloperExceptionPage(); 
   } 
} 

های Middlewareدهد درخواست به اجازه می Middlewareاین  ر  دهد، Exeptionاگر بعد از اجرای این خط کد، 

ضعیت خطا همراه با اطالعات کاملی از و UIخطایی ر  دهد، یک  Pipelineبعدی هدایت شود. اگر جایی دیگر در 

 (تصویر زیربه کاربر نمایش داده خواهد شد )
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، داشتن دهدیماست. و زمانی که یک خطا ر   Exception و Requestاین صفحه شامل جزئیاتی در مورد 

 برنامه کمک زیادی خواهد کرد.  Debugاین اطالعات به 

Exception در محیط اجرایی 

اگر  اریم.د رقرا Developmentاست، اما تنها برای زمانی که در محیط  ارزشمنداطالعات بسیار دانستن این 

ا تهدید ر، ابلیکیشمممن ما خطر امنیتیاینطور نمایش داده شمممود،  ،هم بروژه این اطالعات در محیط اجرایی

 .رسندیم هدفشانابه  ترراحت و هکرها دیآیمبروژه برای همه به نمایش در جزئیات زیرا. خواهد کرد

. اسممتفاده کنیم UseDeveloperExceptionPageاز  میتوانینم، دیگر Productionدر محیط دلیل امنیت  به

 ؟باشد کاربرپسندکنیم تا اپلیکیشن  Handleها را Exceptionپس در این محیط چطور 

شده Middleware خوشبختانه برای این موضو ، شما  دیگری تعبیه   ،Exceptionبروز در صورت  دیتوانیمکه 

 به کاربر نمایش دهید. ،سفارشیی صفحه نمایش بیغا  را در

تا در  شمممودیمداده  یینوبرنامهاین امکان به  UseExceptionHandlerنا  یی به Middlewareبا اسمممتفاده از 

رای برنامه ما ب شممودیم. این باعث شممود روبروی اختصمماصمم یاصممفحه کاربر با، Exception کیبروز صممورت 

 باشد. کاربربسندتری بحرانی هازمان

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 

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

 Exceptionباشیم   یک  Developmentدر صورتیکه در محیط 

نمایش  Exceptionرخ ده ، صدحه ای ب ای نمایش جزییات 

 شود.داد  می
باشیم   یک  Productionدر صورتیکه در محیط 

Exception ای سدارشی شما رخ ده ، صدحه

 .شودنمایش داد  می
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   app.UseExceptionHandler("/home/error"); 
   } 
} 

 

 Environmentتعریف 

شتن  سعهی هاطیمحدا  المث؛ کنید Handleمحیط اجرایی خودش را  ،یهدفشما برای هر  شودیم، باعث تو

 محیط تست با محیط تولید و.. متفاوت عمل نماید. درباید برنامه 

 اما یک سوال؟

 یا تغییر داد؟ تعریفی توسعه را هاطیمحاین  توانیمکجا 

 وجود دارد: EnvironmentNameو تعریف  Hosting Environmentچند روش برای تنظیم 

 زیر شوید.کادر وارد   Propertiesگزینه انتخابروی بروژه راست کلیک کنید و با  :اول روش

 

 .نماییدافه دیگر را هم اض یهاطیمح دیتوانیماما  ،شده تعریف (Development)در تصویر باال تنها یک محیط

 .اضافه نماییدرا توسعه خود  طیمحنا   دیتوانیمکلیک کنید. حاال   Addرویو شوید  Debugوارد تب 
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 نکته!!

ASPNETCORE_ENVIRONMENT  محیطی است کهASP.NET Core جستجو را فرض آن به صورت پیش

این  خواهد شد. اگر trueبرابر با  IsDevelopmentباشد،  Developmentخواهد کرد. اگر مقدار آن برابر با 

Property  وجود نداشته باشدASP.NET Core  فرض را بر این خواهد گذاشت که در محیطProduction 

 هستیم.

نو   :روش دوم بروژه از  یکممه یممک  ن یجمماد  ASP.NET Coreزممما یممیا یممک فممایممل  Visual Studio، کن

launchSettings.json  ایلتوانید با مراجعه به این فشمممما می .اضمممافه خواهد کردجهت بیکربندی ابلیکیشمممن، 

 محیط اجرایی جدیدی تعریف نمایید.
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 طورچ رخداد Exception کی و دیبود Test طیمح اگر در دییبگو ،Serviceکالس  دربایان این بروسمممه، باید در

Handle شود. 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
{ 
 if (env.IsDevelopment()) 
 { 
  app.UseDeveloperExceptionPage(); 
 } 
 else if (env.EnvironmentName == "Test") 
 { 
  app.UseExceptionHandler("/Employee/Error"); 
 } 
 app.UseMvc(configureRoutes); 
} 

 هاStatus codeمدیریت 

ExceptionHandlerMiddleware   وDeveloperExceptionPageMiddleware برای مدیریت هایی مناسب، گزینه

Exception ای که باید بدانید، این اسمممت که، نکتهها هسمممتند، اماException ظاهر در قالب خطا همیشمممه ها

 سدارشیی اصدحهباشی ،  Testاگ  در محیط 

 خطا نمایش ب ای )در مسی  مشخص ش  (

 خواه  ش . ظاه 
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که در این  گرداندیبرم Responseدر را  HTTP error status codeیک  Middleware Pipelineگاهی ؛شوندنمی

 .نمایید مدیریتهم ها را Status codeباید برای یک ارائه خوب به کاربر حالت، 

ضعیت شما یبرنامه صی از و ستردهطیف  تواندیم ،خطا هایبرای نمایش انوا  خا  Status code HTTPی از اگ

ه یک کافتد، اتفاق می و زمانی Server Errorیعنی  500قبال دیدید که عدد  مثال: عنوانبه  داشمممته باشمممد.

Exception هنوز ر  داده و Handle یعنی 404ی خطا ای .نشممده اسممت“file not found” که ر  می دهد زمانیو 

  .شودینم URL ،Handle نیاو  کندیمنامعتبر وارد  URLیک  کاربر

 این، که نندیبیم )مانند تصممویر زیر(ی خطای عمومیصممفحهکاربران  ،هاStatus code نیاکردن  Handleبدون 

 .باشد کنندهجیگکامال  تواندمی

 

 ها و برگرداندن یک صمممفحه خطا با توجه بهStatus codeبرای حل این مسمممئله، مدیریت  بهترین رویکرد

ست دریافتی می شددرخوا سافت .با  کرده فیتعررا  StatusCodePagesMiddleware هم با همین رویکرد مایکرو

 است.

app.UseStatusCodePages(); 

شد و هیچ 5xx  یا 4xxآن با  HTTP StatusCodeرا که  Responseهر  Middlewareدر این متد،  شده با شرو  

Response body را  باشد نداشتهIntercept کندیم. 

ضافه گونه جایی که شما هیچ  : ساده مثال کی ک متن ی)مانند تصویر زیر( Middleware ،دیکنینمبیکربندی ا

Response body   که شامل نو  و ناResponse  گرداندیبرماست را. 
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نظر من اما  .تسابدتر  ،از خطای عمومی که باالتر دیدیم هم صفحه، ایندیدن  :بگویید ،با دیدن تصویر باالشاید 

 باشد. ی بهترارئه یک برایشروع خوبی تواند که این روش می این است

StatusCodePageMiddleware شمممبیه ،همExceptionHandlerMiddleware   بی در این  .شمممودمیاسمممتفاده

از ()UseStatusCodePages  اسممممممتممممفمممماده از مممممتممممد مممممحممممیممممط بممممه جممممای

;app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/error/{0}")  یک متد. این نماییداسمممتفاده ،Extension 

method  بر رویUseStatusCodePages که هر بار  ،باشدیمResponse code 4بینxx  5   یاxxباشد، از Error 

HandlingPath  کندیماستفاده. 

 

 



 
 

   

  EF Coreمقدمات  :سوم فصل 

 MVC   و Routing ست ؟یچ 

 در مورد یامقدمه  EF Core  

 در مورد یامقدمه  Dependency Injection 

 شده توسط جادیا سیسرو کیعمر  طول  DI 
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MVC چیست؟ 

MVC  شن طراحیبرای  عمومی قالبیک ساز هدف این الگو، بوده و UIهای همراه با ابلیکی و  ی مدیریتجدا

  باشد.، در نمایش میهادادهاز  استفاده مجدد

 .است UI Layerاین الگو یکی از الگوهای محبوب در طراحی 

MVC   بر مفهوSeparation Of Concern سازیو فرض بر این اسممت که با  اسممت متمرکز هر یک از این  جدا

 از هم: هاجنبه

 .شودیم شتریب Single Responsibility یرو بر تمرکز -1

 .یابدمی کاهش ستمیس در متقابلی وابستگ -2

 :سازندیم را Design Pattern MVC مفهو ، سهی طورکل به

 Model: شود داده شینما دیبا کهیی هاداده. 

 View: دهدیم نشان را مدل توسط شده ارائهی هاداده که صفحه ای. 

 Controllerرا : مدل Update و  Viewدهدیم نمایش را موردنظر. 
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 :کار انجام مراحل

 Controller ،Request HTTP کندیم افتیدر را. 

 سته ست اطالعات Request، Controllerبه  ب  را Model اینکه ای ،افتیدر Modelاز  را شده درخوا

Update نمایدمی. 

 Controller،View  انتقال و شینمای برا را Model کندیم انتخاب. 

 View در  موجود اطالعات ازModel یبرا UI نمایدمی استفاده. 

  سپس اینHTML  به عنوان یکHTTP Response به کالینت ارسال خواهد شد. 

Routing ؟چیست 

MvcMiddleware  ابلیکیشممن شممماسممت و با  یهای پیچیدهمدیریت منطقبرایInvoke  کردن یک متد، یک

Request  سب را ست ا، این Middlewareهای این جنبه سوال برانگیزتریننماید. حاال یکی از می Handleمنا

 ؟شودیمانتخاب  Requestچطور یک متد برای اجرای یک که 

 :دهدیم ما به Routing که است یجواب نیا

 Routing  مسمممیریابی، قسممممت کلیدی یاDesign Pattern MVC  درASP.NET Core باشمممد که میRequest 

 .کندیمخاص متصل  Controller-Actionورودی را به یک 

MVC  با اسممتفاده ازRouting از در ابلیکیشممن خود  ،ی کهزمان کند.مسممیریابی میMvcMiddleware ه اسممتفاد

ین اانجا  دهید.  MVC Routeهای ورودی به Requestکردن  Mapبرای  Routingیک بیکربندی باید ، نماییدمی

Routing ،URL گیرد و یک را میController  و یکAction  کندیمرا مطاب  با نیاز انتخاب. 

 :مثالعنوان  به

URL /Employee/Create  که بهRoute رسد، دنبال میEmployeeController و Create View   گرددیمآن. 
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 اضافه کنیم. Startup لیفا در را  Routingقابلیت حاال که با این مفهو  آشنا شدید، بیایید

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
 
namespace MicrodevProject 
{ 
  public class Startup 
   { 
     public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
     { 
       services.AddMvc(); 
     } 
 
  public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
   { 
 
     if (env.IsDevelopment()) 
     { 
       app.UseDeveloperExceptionPage(); 
     } 
    app.UseMvc(routes => 
    { 
      routes.MapRoute( 
      name: "default", 
      template: "{controller=Employee}/{action=Index}/{id?}"); 
    }); 
  } 
 
 } 
} 

شمازمانی شخص کردنکنید، باید را فراخوانی می ()UseMvc متد که  سیرها برای م شن م عبارت یک  ،در ابلیکی

Lambda  .یفراخواندر هر بار با انجا  این کار، بنویسید MapRoute ،IRouteBuilder  کندمییک مسیر را تنظیم. 

 یب ا یساخ ار ،Route یالگو

 .کن یم فیتع  URL با انطباق
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یک عدد  تواندیمهر کدا  نمایید که های زیادی را اضافه Routing Pattern ،توانید با قالب گفته شده باالمی شما

 .کندموردنظر تنظیم  Action Method های مختلف بهURLکردن  Mapرا برای 

های URL به طور مثال:. کنندیمدر برنامه شممما تعریف  ،مشممخص شممده را URL سمماختار ی،های مسممیریابقالب

/Employee/index  و/ Employee  ، هر دو با قالبEmployee /{action=index}  شوندیمتطبی  داده. 

 
     public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
     { 
        if (env.IsDevelopment()) 
        { 
         app.UseDeveloperExceptionPage(); 
        } 
        app.UseMvc(routes => 
        { 
          routes.MapRoute( 
          name: "default", 
          template: "{controller=Employee}/{action=Index}/{id?}"); 
 
          routes.MapRoute( 
          name: "Login", 
          template: "{controller=Account}/{action=Login}/{id?}"); 
 
        }); 
      } 

مربوطه  Controllerرا در  Actionاسممت که یک  Requestیک  ،نتیجه موفقیت مسممیریابی MvcMiddlewareدر 

 مناسب استفاده خواهد کرد. Response دیتولبرای  Actionاز این  Middlewareیابد و سپی می

 دارد: وجوددو روش برای تعریف مسیریابی 

توان  در طول تولی  می Routeنام 

URL .مورد اس داد  ق ار گی د 
 



ASP.NET Core  به زبان ساده 
 

42 

 

 قیطر از یابیریمس MvcMiddleware)روشی که باال گفتیم(. 

 از  استفادهAttributeRouting. 

. در شودیمها استفاده در ابلیکیشن مسیریابی عمومییک  عنوان به ذکر شده باال،مسیریابی  فرضشیب طوربه

مطاب  با قرارداد حرکت  ،دریافتی Request تا نماییدهای خود را تعریف Actionها و Controllerباید  این روش،

 موردنظر خود را بیابد. مسیریابیو باالخره 

 پذیریانعطافهای خود قرار دهید. این روش  Action Methodرا بر روی [Route]باید  AttributeRoutingاما در 

 کنید، بسیار کارآمد است.استفاده می Web Apiبرای زمانیکه از و بیشتری دارد

    [Route("[Employee]")] 
   public class EmployeeController: Controller 
   { 
        private readonly IEmployeeService service; 
 
        public EmployeeController(IEmployeeService service) 
        { 
            this.service = service; 
        } 
        [Route("")]  
        public IActionResult Index() 
        { 
            var model = new EmployeeViewModel(); 
            model.Employees =service.GetAll(); 
            return View(model); 
        } 
        [Route("[Create]")] 
        [HttpGet] 
        public IActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
   } 

قالب های موردنظر خود را با اسممتفاده از URLشممد، باید های ذکر در هر کدا  از روش توجه داشررته باشررید:

سیریابی شود Routeاگر در این قالب چیزی برای  .نماییدتعریف  م  شود.تعیین می  Default، به معنایتعیین ن

(Defualt  یعنی: با اجرای شدن اینController  به صورت بیش فرض متدی کهRoute("")] [  شته باشد را دا

  اجرا خواهد شد.(

شتن نا  AttributeRoutingحالت دیگری از  ست. در این حالت دیگر نیازی به نو ستفاده از توکن ا  Controller، ا

 نیست. Action Methodیا 

AttributeRouting ب ای مسی  یابی 

 

به معنای  Routeب ای  Templateع م تعیین 

Defualt بودن آن است. 
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    [Route("[controller]/[action]")] 
   public class EmployeeController: Controller 
   { 
        private readonly IEmployeeService service; 
 
        public EmployeeController(IEmployeeService service) 
        { 
            this.service = service; 
        } 
         
        public IActionResult Index() 
        { 
            var model = new EmployeeViewModel(); 
            model.Employees =service.GetAll(); 
            return View(model); 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
   } 

ورک آن را تشممخیص خواهد داد را تغییر دهیم؛ فریم Controllerاگر بعداً نا   ،توکن این اسممت کهنوشممتن مزیت 

 ایم.را ننوشته کنترلر زیرا به صورت صریح نا  

 EF Coreمقدمه ای در مورد 

EF core ای برای دسممترسممی به دیتابیی اسممت. که به عنوان یک کتابخانهORM و با  نمایدعمل میMap  کردن

 کند.ها( بین آنها ارتباط برقرار می)مثل جداول و ردیف دیتابیینت به اجزای ء داتها و اشیاکالس

 اس داد  از توکن 
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سترسی به  یکدهاها، نوشتن Developerبرای  EF core مهمترین ویژگی  و با کمترین زماندر  ،دیتابیسد

 است. کمترین هزینه

EF core   سیار ست که  کارآمدیک کتابخانه ب سیعیبا  تواندیما  EFار کند.ارتباط برقر هادیتابیساز  طیف و

Core  منتشر شد و دارای قابلیت  کروسافتیماتوسط  2016در سالMultiplatform .تواندیممنظور  نیبد است 

 اجرا شود. و اپل نوکسیل ویندوز،بر روی 

شی از  عنوان بهاین کار  ست NET. ابتکاربخ شی از نا   Coreبه همین دلیل،  و ا شدیم EF Coreبخ در . البته با

 بودن آن است. NET Core، Open Source. هایویژگی نیترمهمهمین جا بگویم که یکی از 

EF Core سخه ی اولیه ست Entity Frameworkی ن سال EF Core ،نی سخه بازخوردها تجربه و با   یلقبهای از ن

 شرو  و ایجاد شده است.

برای  EF6ه ای کهای ظیر رابطهکردن دیتابیی Handle :از جمله ،ای هم در آن وجود داردالبته تغییرات عمده

 آن طراحی نشده بود.
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 !!نکته

را  ،امهبرن عهتوس سرعت توانیمها با آن است که نی، ااندآورده ارمغان بهها ORMکه  ایمزا نیبزرگتراز  یکی

 ،ییتابید یکاربه دسممت ازیبدون ن و گرایش میمفاه ییآشممنا باتنها  ،موارد شممتریدر ب دیتوانیم. شممما ارتقا داد

 .ییداعمال نما خود را به دیتابیی یسفارش راتییتغ

 .میشو پروژهی عمل بخش وارد میخواهیم حاال ،دیشد آشنا هیپا میمفاه با نجایا تا

 اضافه کردن دیتابیس به پروژه

سی به  خواهمیم، این بروژه سادگیبرای   Departmentو  Employeeکه دارای جداول  MicrodevDbنا  دیتابی

ول اعمال ادهای این جبر روی داده CRUDعمل  ASP.Net Coreبا اسممتفاده از سممپی  ؛ ویاندازراهباشممد را می

 نمایم.

 .میکنیم استفاده EF Core از ASP.NET Coreدر داریم و ما  ORM کبرای ارتباط با دیتابیی، نیاز به ی 

EF Core تا دهدیم را امکان نیا شما به و ،است ریپذانعطاف اریبس Entity دوست که یهر شکل به را خودهای 

 .نمایید فیتعر دیدار

 دیبای هرکار از قبل EF Core ریز تصویر مانند کنید. برای انجا  این کار، ضافها بروژ به راPackage 

Manger Console .را باز نمایید 

 

  تیدرنهاحاال دستور زیر را در آن تایپ و Enter .را بزنید 
 Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools 

 

  یرودر سممممت راسمممت بر Solution  با انتخاب ید و در منوی مربوطه  مای ی  نهیگزراسمممت کلیک ن

AddFolder ،با نا   بوشه ایModels .ایجاد نمایید 
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  شهدر این سازید Departmentو   Employeeهایی به نا کالس بو  های دیتابییEntityاین دو کالس  .ب

 شود.(شی است که در دیتابیی ذخیره می Entityما هستند.)

 

 

DataAnnotation چیست؟ 

سال باید داده سنجیها قبل از ار ضو   اعتبار ست.  سازی اطالعاتذخیرهدر  خیلی مهمیشوند و این، مو ا

ها به شممما این امکان را DataAnnotationمطرح شممده.  هاDataAnnotationبرای حل این مسممئله اسممتفاده از 

 .قوانین عمل نمایند این مطاب  با Modelها در Properties ومشخص کنید  یدهند تا قوانینمی
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ست که، شیوه صورت ا صیف داده تهیه میMetadataها DataAnnotationی کار بدین  و  کنندهایی، برای تو

 .نمایندبیروی  هاMetadataباید از قوانین این ، هاداده

 مثال: عنوانبه  

خود های Propertyرا باالی   [Required]،شممودبه صممورت دسممتی چک  هادادهبودن  nullبه جای اینکه  

 .نمودوارد  Nullی توان دادهبگذارید و دیگر خیالتان راحت باشد که نمی

 :هاDataAnnotationبرخی 

 [ EmailAddress] .برای اعتبارسنجی فرمت ایمیل : 

 [MinLength(min)] .بررسی حداقل کاراکتر وارد شده : 

 [Phone]  : تلفن.اعتبارسنجی فرمت برای 

 [Required]  ورود مقدار برای :Property .اجباریست 

 [Range(min, max)] .بررسی مقدار بین حداقل و حداکثر : 

 [Display(Name = "")] نام سفارشی شما برای نمایش در : View. 

 های زیر را به آن اضافه کنید.Propertyشوید و  Employeeحاال وارد کالس 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
namespace MicrodevProject.Models 
{ 
    public class Employee 
    { 
        public int EmployeeId { get; set; } 
        [Required] 
        [Display(Name = " و نام خانوادگی نام ")] 
        public string Name { get; set; } 
        [Required] 
        [Display(Name = "حقوق دریافتی")] 
        public decimal Salary { get; set; } 
        public int? BossId { get; set; } 
        public Employee Boss { get; set; } 
        public int DepartmentId { get; set; } 
        public Department Department { get; set; } 
    } 
} 

  سپی وارد کالسDepartment و مقادیر زیر را به آن بیفزایید. شوید 

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

 :و یک رئیی داشته باشد. بی )شرکت(در یک دبارتمان تواندیمهر کارمند  

 DepartmentId برای ارتباط  یخارج دیکل عنوان بهEmployee با Department .است  

 BossId  ،یک کلید خارجی از جدول همEmployee .به خودش است 

 DbContextتعریف 

بری ارث DbContextباید یک کالس ایجاد کنیم که از کالس ، EFاستفاده از   و دیتابیی با ارتباطی برا

 است. EF Core قلب DbContext. کند

ممما  Entityدرواقع T . شمممودیم فیتعر <DbSet<T صمممورت بممه شممممممای همماکالس DbContextدر 

 (Departmentیا  Employeeباشد.)می

داشممته  DbSetیک  Entity. بی شممما باید بابت هر خواهد شممد Mapبه یک جدول در دیتابیی  DbSetهر 

 باشید.

 : DbContextایجاد 

را به آن اضمممافه  MicrodevDbContextایجاد و کالسمممی با نا   Solutionدر این  Dataبه نا   Folderیک 

 نمایید.

های شما در دیتابیی، باید شامل بری نماید و جهت تعریف جداولارث DbContextکالس این کالس باید از 

 باشد. ،DbSetهایی از نو  Propertyمجموعه 

DbContext  درASP.NET Core  یکConstructor  دارد که بارامترDbContextOptions<T> گیرد و را می

option کندیمهای دیتابیی را تعریف. 

namespace MicrodevProject.Data 
{ 
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    public class MicrodevDbContext : DbContext 
    {  

public MicrodevDbContext(DbContextOptions<MicrodevDbContext> options) 
: base(options) { } 

        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 
        public DbSet<Department> Departments { get; set; } 

 
    } 

} 

ConnectionString  چیست؟ 

شن دیخواهیم کهیزمان سعه راتان ابلیکی ش در و دیده تو ستقر مختلف یهانیما ضو  ،نمایید م شخص مو  م

 .شودیم مطرح دیتابیس مکان کردن

 در ییجا هر ای شما ستمیس یرو دیبا سیتابید مکان اما شود،یم فیتعر شما بیزنی به توجه با دیتابیی نو 

 .قرار گیرد ییتابید سرور

 :مثالی برا

 آن به یواقع کاربران که ییجا) قراردارد Hostبر روی یک  دیتابیس،محل  معمول طوربه ،ی وبهاشنیکیابلدر 

 در معموال دیتابیی مختلف ماتیتنظ و مکان نیبنابرا. ستین شما افزار سختو درون  داشته باشند( یدسترس

 .شودیم رهیذخ ConnectionString کی

ConnectionString   فایل آن را درونبی بهتر است  دیتابیی روی چه سروری قرار دارد، گوید،میورک فریمبه 

appsettings.json تا بتوانیم بدون کامپایل مجدد، محل دیتابیی را در کامپیوترهای مختلف مشخص  دهیم قرار

 کنیم.

 .کنیممشخص  را ConnectionString آندر  و اضافه appsettings.jsonفایلی به نا   ،ی خودبروژهبه  بیایید

  ی نهیگزروی بروژه راست کلیک نمایید وAddNewItem  کنیدرا انتخاب. 

  شده سمت و حاال در کادر باز  سپی  را تایپ jsonکلمه ، Searchدر ق را انتخاب و  App Setting Fileو 

 نمایید. OK انیبادر 

 optionsدر Constructor ی از جملهاتییجز شتتامل:  

ConnectionString . می باش  

 

 تع یف ج ا ل شما در دی ابیس

 

 DbContextارث ب ی از 
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شیرا به سمملیقه خود  ConnectionString دیتوانیمشممما  شیدنمایید. البته باید  سفار شته با  ا ن ،توجه دا

 نیاز است.مورد دیتابیسمعرفی  بعدا در  ConnectionStringنیا

 تغییر MicrodevDBبه نا  دیتابیی را  و MicrodevConnectionرا  ConnectionStringدر تصمممویر باال من نا   

 (به بقیه تنظیمات تغییری داده نشد.) داد .

 نکته!!

LocalDB  یک نسخه ازSQL Server  است. این نسخه ازSQL Server  همراه باVisual Studio 2017  نصب

 خواهد شد.

ن را نصب آرا اجرا و  Visual Studio Installerتوانید بر روی سیستم شما نصب نشده است؛ می LocalDBاگر 

 کنید:
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 .رسدیم (Startupکالس  ConfigureServicesمتد در )، DbContext ریجستر کردنحاال نوبت به 

 صحبت کنم. DIخواهم کمی در مورد اما قبل از انجا  این کار، می

 Dependency Injectionمقدمه ای در مورد 

ست قب شاید حتی در شنیده،  DI در موردال ممکن ا شهاشنیکیابلو  ستفاده کرده با اما اجازه ؛ یدی خود از آن ا

 کنیم. صحبتدهید کمی در مورد این موضو  

 کند.یاستفاده م DIبرای دریافت هر سرویسی از  گستردهبه طور   Asp.net coreزیرا است، بسیار مهم DI درک

DI  یکDesign Pattern  یکدهاتا به راحتی  کنداین قابلیت را فراهم میاست که Loosely Coupled ید.بنویس 

 خورد؟یم یدرد چه به و ستیچ Loosely Coupled یکدهابپرسید،  دیشا

مرور زمان باعث  ماسممت. این تغییرات به هایدر ابلیکیشممن ریناپذ ییجدا بخش ،راتییتغ، افزارنر در دنیای 

 SOLID  ، اصولی به ناعمو باب به معروف رابرت سسیل مارتین. آقای شودیمهای ابلیکیشن خراب شدن بایه

 جامد.را طوری طراحی کنیم که کمتر به شکست بین افزارنر تا  کندیمطراحی کرده که به ما کمک 

  اولاصل Principlensibility RespoSingle  -SRP  -S  : بایست تنها یک می یافزارهر ماژول نرم

 .دلیل برای تغییر داشته باشد
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  صل سته و های نرمماژول :   Principle dOpen Close –OCP  -Oدوم ا افزار باید برای تغییرات ب

 .برای توسعه باز باشند

 سوم صل اrinciplePubstitution SLiskov  –LSP  –L  : ها باید بتوانند جایگزین نوع کالس ریز

 .ی خود باشندپایه

  صل سته به کالینت:  rinciplePInterface Segregation  –ISP –I چهارما متدهایی ها نباید واب

 .کنندباشند که آنها را پیاده سازی نمی

  پنجم اصررل Dependency Inversion principle –DIP –D  : که می نیترمهم ید :اصررل   گو

سطح باال نباید به ماژولماژول شند، هر دو باید به انتزاعات های  سته با سطح پایین واب های 

باشند، بلکه جزئیات باید وابسته به انتزاعات وابسته باشند. انتزاعات نباید وابسته به جزئیات 

  .باشند

صلول، اصمم نیا قلب کدهای همین مفهو  باعث ایجاد  .شممودیم یسممازادهیب DIاز  اسممتفاده با که اسممت  Dا

Loosely Coupled یکدها. شودیم Loosely Coupled ستند که ستگی بین کدهایی ه را  هاماژول واب

  .دهدتحت تاثیر قرار نمی را تغییر یک ماژول تما  برنامهها، شدن این وابستگی با کمد. نکنکمتر می

 SOLID اصمممول یعنی افزارنر  یمهندسرر یوهیشرر نیبهتر از بودن ماژوالر یبرا ASP.NET Core ورکمیفر

 .است گرایش یسینوبرنامه دوران طول در هاتجربه نیبهتریکی از  SOLID اصول کند.بیروی می

 DIمزایای 

 DI  شنبه صورت  ،دهدمیشما این امکان را  اپلیکی شد. داینامیکتا به  شته با  DIبا خودش بیوند دا

Provider درخواست این نماید که درخواست شما را دریافت و سپی با توجه بهبه این صورت عمل می، 

 نماید.میکالس موردنظر را ایجاد 

 کندمیآن را آماده  DI ،داشته باشد ابلیکیشن DbContextنیاز به  ،هاکالساگر یکی از  :مثال طور به 

                      کنیمد و newو دیگر نیمازی نیسممممت کمه در هر کالسمممی بمه صمممورت دسمممتی این کالس را 

 .ایجاد نمایید Tightly Coupled کدهای

  استفاده ازDI  ابلیکیشن،  شودباعث می هااینترفییوLoosely Coupled  .شودCoupling  مفهو  مهمی

سی برنامهدر  ست گراشینوی ستهبه کالس دیگر  کالسیک  عملکرد ،آن که در ،ا ست واب شما  .ا

کدا  از هر  ،د و هر زماننسازی کرده باشبیادهتوانید یک اینترفیی داشته باشید که دو کالس آن را می
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بسممیار کاربرد  Unit Testاین روش در  کنید. Matchاینترفیی  اینبا نیاز داشممته باشممید، را که  هاکالس

 توانید یک سرویی را با یک ورژن دیگر آن جایگزین کنید()شما می دارد.

  توانیم با استفاده از میماDI، س موردنظر کال ،داشته باشیم و با توجه به درخواست شرفتهیپ ماتیتنظ

 را بازگشت دهیم.

ی به جای کارت اعتباری واقع یسرراختگ یاعتبار کارتدر برنامه تجاری خود بخواهید یک  :مثال

 شود. Handleاز طری  تنظیمات  ،داشته باشید و این

 کنید. ی را کمتردگیچیپتوانید کند که از طریق آن میمیبه برنامه شما اضافه را سیم کشی  DIاصل 

 

صویر باال   ستیم در ت ستفاده ازما توان ستررا  IDemo/Demoکالس ،  Asp.net coreدر  DIبا ا سپی  کنیم. رجی

شاره شوند امی رجیستر DIکه توسط هایی کالسبه آن دسترسی داشته باشید.  HomeController در متوانیمی

  های ما دارند.سروییبه 

 شود.  Injectیا Refrenceدیگر  DIتواند به هر سرویس می ،DIهر سرویس 

در را  شممده رجیسممتر Startupکه در کالس  IDemo/Demo سممرویی ،تواندمی AddMvcمتد  :در تصممویر باال

 د.نزبصدا   HomeControlerکالس
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ما اینترفیی  ثال شممم ید و  HomeControllerکالس   Constructorدررا  IDemoدر این م یک  DIتزری  کرد

Instance  از کالسDemo  دادرا در اختیار شما قرار. 

 DIشده توسط  جادیا سیسرو کیطول عمر 

سرویس شدنیعنی، قبل از  طول عمر یک  سرویی Instanse ایجاد  سرویس، مدت زمان از  در  زنده ماندن 

Container  کنیدمشخص. 

 ایجاد شده است. Instanceطول عمر یک ، بررسی DI مهم هاییکی از ویژگی

 شود؟ Dispose ایجاد شده Instance نیکشد که ا یطول م رچقد 

 :افتدمورد زیر اتفاق میشود یکی از دو درخواست ، یک سرویی رجیستر شده، DIهر گاه از 

 کی Instance شودیم بازگشت داده و جادیا سیسرو آن از دیجد. 

 کی Instance شودیم بازگشت داده سیموجود از سرو. 

 . خواهد شدتعریف  ،ییوسر شدن رجیستردر طول  ویک سرویی با توجه به این دو مورد  عمرطول 

سخن  صدیقاین  سرویی ایجاد میزمانی ،کندمی ت موجود از  Instance تواندمی، DI Containerشود، که یک 

  .نماید استفاده مجدد ،سرویی را

 زندگی کند. DI Containerتواند در سه طول عمر در یک سرویی می
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 انواع طول عمر

 AddTransient:  یک نمونه جدید  ،شرروددر این طول عمر، هر بار که یک سرررویس درخواسررت

گراف در همان های مختلفی از همان کالس را توانید نمونهشما می . این یعنی،خواهد شدایجاد 

 وابستگی داشته باشید.

 AddScoped: ،به ازای هر درخواسررت در این طول عمرHTTP   یک نمونه از سرررویس ایجاد

 شود.می

 AddSingleton: ،یک نمونه از سرویس  تنها کل حیات اپلیکیشندر طول  شما در این طول عمر

 .خواهید کردرا دریافت 

شما یک  صورت  Instanceدر مثال باال  ستر Transientرا به  از این  Instanceکردید، بی هر زمان که یک  رجی

 .خواهد شدیک نمونه جدید ایجاد  ،را درخواست کنید  Demoکالس

 آن را مشخص کنید. طول عمرحتما باید استفاده کنید،   DIهایتان را باکالساگر بخواهید  فراموش نکنید،

از این ابزار به صورت  ،تا در فصل بعد، با ما همراه باشید آشنا شدید DIتا اینجا با مفاهیم و مزایای 

 .نماییمعملی استفاده 

 



 
 

 

  

 ایجاد دیتابیس  :چهارم فصل 

   ریجستر کردنDbContext  از طریقDI 

  ایجادMigration  وUpadat دیتابیس 

  تعریفSeed 
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 DI قیاز طر DbContext ریجستر

صل قبل در مورد  صد داریم DIدر ف صل ق شدید. در این ف شنا  شما با مزایای آن آ  DbContext صحبت کردیم و 

(AppDbContext)  در ییسرو کیرا به عنوان DI نماییم ریجستر. 

از طیف وسممیعی از  EF Core .کنیدخود را مشممخص  دیتابیینو   باید ،این سممرویی ریجسممتر شممدنقبل از 

 :برگزینیدتوانید با توجه به مهارت خود، یکی را ، شما میکندها بشتیبانی میدیتابیی

 PostgreSQL—Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL 

 Microsoft SQL Server—Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 

 MySQL—MySql.Data.EntityFrameworkCore 

 SQLite—Microsoft.EntityFrameworkCore.SQLite 

 Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServerبکیج بی باید  .کرد استفاده  SQL Server من در این آموزش از

  .شوددر ابلیکیشن اضافه 

 Packageرا در  Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServerدستور  بنابراین

Manager Console  اجرا کنید. 

 

 دنبال نمایید.قد  به قد  شوید و مراحل زیر را  Startup.csوارد فایل حاال 

توان ور میاما چط را بخوانیم، Connection Stringباید بتوانیم  ، ابتدابرای ارتباط و ایجاد دیتابیی -1

 را در بدنه برنامه بخوانیم؟   Jsonیک فایل

 .دهدمی IConfiguration serviceرا  پاسخ این سوال
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باشممد. می  IConfigurationسممرویی به ارمغان آورده اسممت، WebHostBuilderهایی که یکی از قابلیت

 گذارد.شما میهای بیکربندی ابلیکیشن را، در اختیار این سرویی، دسترسی به فایل

 فرض این سرویی:های بیشسورس

 فایلی با نام appsettings.json 

 User secrets 
 Environment variables 
 Command line arguments 

 :IConfigurationتوسط سرویس  appsettings.jsonخواندن محتوای 

ید و اینترفیی  Constructorیک  Startup.csدر کالس   مای به آن  IConfigurationایجاد ن  Injectرا 

 قرار دهید. readonlyیک فیلد را در  Constructor ورودیمتغیر  بایان،نمایید و در 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
 

namespace MicrodevProject 
{ 
    public class Startup 
    { 
        private readonly IConfiguration configuration; 
 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            this.configuration = configuration; 
        } 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
            services.AddMvc(); 
        } 
 
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IhostingEnvironment env) 
        { 
             
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
 
            app.UseMvc(routes => 
            { 
                routes.MapRoute( 
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                name: "default", 
                template: "{controller=Employee}/{action=Index}/{id?}"); 
           }); 
        } 
 
    } 
} 

  IConfiguration serviceو  appsettings.jsonاتی در مورد نک

  :خود را در فایل  یجسررتجوفرض این سرررویس به طور پیشاولین نکتهappsettings.json  آغاز

 خواهد رفت. ذکر شده هایسورس رسایبه دنبال ای نرسد اگر در این فایل به نتیجهکند، می

  :چندین فایل درون پروژه توانیم ما میدومین نکتهappsetting .فرض در حالت پیش داشته باشیم

ا الگوی فایل دیگری ب ASP.NET Coreکند؛ اما استفاده می appsettings.jsonاپلیکیشن از فایل 

 جستجو خواهد کرد: زیر را همنامگذاری 

appsettings.EnvironmentName.json 

پرسد ب ایدش های مختلف سفارشی کنیم.توانیم تنظیمات را برای محیطما با استفاده از الگوی باال می

 ؟ چگونه

نا   با  یل  فا مات  appsettings.Test.jsonیک  ید و تنظی جاد کن  را درون آن قرار Connection Stringای

مه را نا حاال اگر بر ید.  ید،  Testمحیط  برای ده مای بال   ConnectionStringیافتن برای تنظیم ن یل فدن ا

appsettings.Test.json .خواهد رفت 

 شود. هر محیطی تنظیمات همان محیط اعمال می در مزیت این روش این است که 

 

  :ته ک ن ین  بر دوم یل می Connection Stringعالوه  فا هم در  گری  های دی ید ل ک ید،  ن توا

appsettings.json داشته باشید. 
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 ستفاده نماشما میومین نکته: س شید این اینترفیس را ا   یید.توانید در هر جایی از پروژه که با

 مثال زیر توجه داشته باشید:به 

 کنم:اضافه می TestSettingیک کلید  appsettings.jsonمن در فایل  

{ 
    "TestSetting": "DefaultSetting" 
  //.... 
} 

 دهم و به خروجی می فرستم.مقدار این کلید را درون متغیری قرار می Startupدر کالس و 

public class Startup 
    { 
        private readonly IConfiguration _configuration; 
 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            _configuration = configuration; 
        } 
 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
        } 
 
        public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 

env) 
        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
 
            app.Run(async (context) => 
            { 
                var setting = _configuration["TestSetting"]; 
                await context.Response.WriteAsync(setting); 
            }); 
        } 

    } 

 (:F5بعد از اجرای برنامه )

خوان ن مق ار کلی  
TestSetting 

 

 sttingف س ادن م غی  

 به خ  جی.
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 نکته!!

تد  کان اجرای  Runم پایینهای Middlewareام تدآوردفراهم میرا  سررطح  با  توانمی . درون این م

شیء  ستفاده از  سمت contextا سی دابه تمامی ق ستر ست د این متد یک تابع از  شت.های یک درخوا

یک  تابع  که ورودی و خروجی این  هد کرد  فت خوا یا یک  .باشرردمی RequestDelegateورودی در

RequestDelegate  نیز تابعی اسررت که یکHttpContext  ورودی دریافت کرده و در نهایت یکاز Task 

 .به عنوان خروجی خواهد داشت

 

 .به برنامه دیتابییمعرفی برای  DbContextاستفاده از  مرحله بعد، -2

 .است سببسیار منا مورداین روش برای انجا  این  زیرا کنیممیاستفاده  DIاز  ،در اینجا باز هم 

موردنظر  ییتابیو د نموده یمعرف Dbcontextبه  ،را نمودیم فیکه باالتر تعر ConnectionString دیبا ابتدا 

 .میینما تعیینرا 

using MicrodevProject.Data; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection0; 
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namespace MicrodevProject 
{ 
    public class Startup 
    { 
        private readonly IConfiguration configuration; 
 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            this.configuration = configuration; 
        } 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
 

services.AddDbContext<MicrodevDbContext>(option => 
             
option.UseSqlServer(configuration.GetConnectionString("MicrodevCo
nnection"))); 

            services.AddMvc(); 
 
        } 
 

 
 
 public void Configure(IApplicationBuilder app,                
IHostingEnvironment env) 

   { 
          if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
 
            app.UseMvc(routes => 
            { 
                routes.MapRoute( 
                name: "default", 
                template: "{controller=Employee}/{action=Index}/{id?}"); 
            }); 
        } 

 
 } 
} 
 

ستفاده با )شنیکیابل DbContext جادیا نحوه، DI Provider به باال کد در سه از ا  (ییسرو کردن ستریرج یبرو

 .باشد داشته یدسترس ییتابید به تواندیم ،ستمیس از نقطه هر در شما یبرنامه حاال و شد گفته

 نکته!!

 استفاده نکنیم:  DIاگر از 

ConnectionString  یکToken  باش ، که در بخش از تنظیمات می

ConnectionString  فایلappsetting  شود.تنظیم می    
 

با اس داد   DbContextریجس   ک دن 

 از پارام  های جن یک

 

مشخص ک دن یک 
Database 
Provider 
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 باید کد دسترسی را تکرار کنیم. ،هر بار دسترسی به دیتابیسبرای  .1

سی به پایگاه داده  .2 ستر شته د سایت خود را جایی می ثابتر دیگر شود و اگر زمانی بخواهید 

Host خواهید خوردید، چون مکان دیتابیس برای بر مشررکل، به نماییدHost  دیتابیس، متفاوت

 کنید.توسعه استفاده می در محیطاز دیتابیسی است که 

ست کرده یسازادهیب را DbContext، IDisposable چون یفن لحاظ از و  شودمی Dispose خودکار صورت به ،ا

ست در هرشما  ست. اینجا دیگر از طول عمر خبخواهید کرددریافت یک نمونه جدید را ،  HTTPبار درخوا  ری نی

 و ما از سه طول عمری که باالتر گفتیم استفاده نکردیم.

Entity Framework Migration چیست؟ 

 شود؟اد میدیتابیس چطور ایجاما  .رسدمیدیتابیینوبت به ایجاد  مراحل باال، موفقیت آمیزبعد از انجا  

 EF ترین رویکردساده. اسممتساخت دیتابیس  هب EF وادار کردنایجاد دیتابیس،  براییک روش خوب  

 است.  Migration استفاده از ،برای انجا  این کار

Migration جداولحلی برای راه یت  تابیی  مدیر یدمی Migrationبا  .باشمممدمیدر دی نبدون هیچ توان ه گو

  دردسری، تغییرات را به جداول دیتابیی اعمال نمایید.

 Migrationایجاد 

 Package Manager Console ردرا  Add-Migration باید دستوردیتابیی و تولید ساختار  Migration برای ایجاد

 .برعهده دارد را شنیکپلیا در سیتابیساختار د تیو آپد جادیااین دستور، اجرا کنید. 

ستور نماییدرا باز   Package Manager Consoleبی را  Enterرا تایپ و   Add-Migration InitMicrodevDBو د

 بزنید.

 

کد که  کالسممی وجود دارد Folderه اسممت. در این اضممافه شممد Solutionبه  Migrationsبه نا   Folderحاال یک 

 .گرفته استهای ما در آن قرار دیتابیی و جداولایجاد 
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 :هشدار کی

ض رد،یتوجه قرار گ به دقت مورد دیبا ت،یسا وب در سیتابید ساختار رییتغ س یبع از  یاریمواقع ب

شتباه به توانندیم زهایچ شند ا ست از باعث تواندیمآن  ریتاث و با  شدن خراب ای اطالعات رفتن د

 .شود تیساوب

 د:وش برای اعمال این کدها وجود دارر سهرسد. به دیتابیی می Migrationاعمال کدهای  حاال نوبت به

 .کند Migrateرا چک و  سیتابی، دStartupدر طول اجرا شدن  تواندیمشما  شنیکیاپل (1

 .دیباش داشته سیتابید Migrate یمستقل برا شنیکیاپل کی دیتوانیم (2



www.Microdev.ir 
 

65 

 

 .دیکن استفاده سیتابید Update یبرا SQLاز دستورات  دیتوانیم (3

شما می ،ترین روشساده ست.  سو  ا شتنتوانید، تنها با گزینه   Package Managerدر Update-Database نو

Console این کدها را به دیتابیی اعمال نمایید ،. 

 Update-Database :ستور  DbContextکه در  ستا یسیتابیبه د Migrationاعمال کد  برای این د

 تیشما را آپد سیتابیدستور در دفعات بعد تنها د نیا یاجرا .بودبه آن اشاره شده  شنیکیاپل

 .دینمایم

 

 .دینیشده را بب جادیا ییبتایتا د دیمراجعه کن ViewSQL Server Object Explorerمسیر :به 

 
 Seed چیست؟ 

مقداردهی رضی فبرخی از جدوال دیتابیی با اطالعات بیش تانیاز است  با اجرای ابلیکیشن، در بسیاری از مواقع

 دیتابیی است.  Seedingله،أ. راه حل این مسشونداولیه 

Seeding  تابیی ما می ،دی به  مه، این امکان را  تا در حین اجرای برنا تابیی  به جداولی را اطالعاتیدهد  از دی

 .نماییماضافه 

 :به ابلیکیشن  Seedingبرای اعمال قابلیت
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 کالسی به نا   باید :اول مرحلهSeeder را مقداردهی اولیه به جداول  ی. این کالس وظیفهداشته باشیم

 برعهده دارد.

  بوشهدر Data   یک کالس به ناSeeder  نماییدایجاد . 

  در این کالس یکConstructor ایجاد کرده وMicrodevDbContext   را به آنInject و نمایید 

 .دهیدقرار  Readonlyمقدار آن را درون یک متغیر  در بایان

  یک متد حاالSeed()  با دستور  و کنیدتعریف_context.Database.EnsureCreated(); 

 .نماییددیتابیی را ایجاد 

 د آیا جدولنکنمیکه چک  خواهیم داشتعبارت شرطی  دو ،درون این متدEmployee   وDepartment 

این  را ایجاد و درها Departmentو ها  Employeeرکوردی دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن لیستی از

 .نمایدمیجدول درج 

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using MicrodevProject.Models; 
 
namespace MicrodevProject.Data 
{ 
    public class Seeder 
    { 
        private readonly MicrodevDbContext _context; 
 
        public Seeder(MicrodevDbContext context) 
        { 
            _context = context; 
        } 
        public async Task Seed() 
        { 
            _context.Database.EnsureCreated(); 
 
            if (!_context.Departments.Any()) 
            { 
                List<Department> departments = new List<Department> 
                { 
                    new Department{Name="روشمند مدیریت "}, 
                    new Department{Name="باز دکان"}, 
                    new Department{Name="پرداز ایده"}, 
            }; 
                _context.Departments.AddRange(departments); 
 
            } 
            if (!_context.Employees.Any()) 
            { 

 Departmentاگ  در ج  ل 

هیچ ش ک ی ثبت  نش   باش  

های باال به این لیست ش کت

 شود.ج  ل اضافه می
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                List<Employee> employees = new List<Employee> 
               { 
                  new Employee {Name="بیات زهرا", Salary=1000 ,BossId=3, 

DepartmentId=1 }, 
new Employee {Name="بیات علی", Salary=3000 ,BossId=5, 
DepartmentId=2 }, 
new Employee {Name="مژگانی امین", Salary=1000, BossId=4, 
DepartmentId=1 }, 
new Employee {Name="سهیلی محمد", Salary = 4000,BossId = 1,  
DepartmentId = 1 }, 
new Employee {Name="احمدی سارا", Salary=1000, BossId=4, 
DepartmentId=2 }, 
new Employee {Name="سعیدی محمد", Salary=1000, BossId=4, 
DepartmentId=2 }, 
new Employee {Name="افتخاری سهیال", Salary=2000, BossId=4, 
DepartmentId=2 }, 
new Employee {Name="حسینی سعید", Salary=5000, BossId=4, 
DepartmentId=3}, 
new Employee {Name="محمدی زهرا", Salary=1000, BossId=8, 
DepartmentId=3 } 

               }; 
                _context.Employees.AddRange(employees); 
            } 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
 
        } 
    } 
} 

 باید این کالس را در متد  : دوم مرحلهConfigureServices ریجستر نماییم. 

  public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
     { 

services.AddDbContext<MicrodevDbContext>(c => 
c.UseSqlServer(configuration.GetConnectionString("MicrodevConnection"
))); 

            services.AddTransient<Seeder>(); 
            services.AddMvc(); 
        } 

 تعریف یک  :سوم مرحلهScope  در متدConfigure .و باس دادن سرویی باال به آن است 

 بایانباس داده و در  GetServiceرا  به متد  Seederکنیم و سپی کالس میایجاد  Scopeدر این مرحله ما یک 

  Taskبه صممورت Seederدر کالس   Seedین خاطر اسممت که متده اب  Waitعبارتزنیم. را صممدا می Seedمتد 

 تعریف شده است.

 public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
        { 

هیچ  Employeeاگ  در ج  ل 

کارمن ی ثبت  نش   باش  

لیست کارمن ان باال به این 

 ج  ل اضافه می شود.

 

 Seederریجس   ک دن کالس 

 

 ثبت تغیی ات در دی ابیس

 



ASP.NET Core  به زبان ساده 
 

68 

 

            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
                using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope()) 
                { 
                    scope.ServiceProvider.GetService<Seeder>().Seed().Wait(); 
                } 
            } 
 
            app.UseMvc(routes => 
            { 
                routes.MapRoute( 
                    name: "default", 
                    template: "{controller=Employee}/{action=Index}/{id?}"); 
            }); 
        } 

 .شود رهیذخ ییتابید در شما موردنظر هایداده بار نیاول یبرا تا دیکن اجرا را برنامه حاال

 .دیشو  View SQL Server Object Explorerمسیر وارد هاداده نیا دنید یبرا

 :Departmentجدول  هایداده 

 

 :Employeeجدول  هایداده
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 :EF Core نکاتی در مورد

 EF Core کی ORM کار با  نی. ادیتعامل داشممته باشمم ییتابیبا د دیتوانیآن م  یاسممت که از طر

 .ردیبذیشود انجا  میگفته م Entityکه به آن   POCOاستاندارد یهاکالس یدستکار

 EF Core یهاکالس Entity به جدول  یهاColumnبه را  Entity یهاPropertyو  متناظر یهارا 

Table  و هرInstance یاز ش Entity  از جدول  فیرد کیبهMap کند.یم 

 EF Core  ازDatabase Provider یبدون دسمممتکار ،توانیداز طری  آن میکه  ،کندیاسمممتفاده م 

 ,Microsoft SQL Server یهاProvider یدارا EF Core. دیده رییرا تغ ییتابیخود، د یکدها

SQLite, PostgreSQL, MySQL .و ... است 

 EF Core کی ORM یا همان ییچند سکو Cross Platform   باPeformance .باال است 

 EF Core  بر اساسPropertyیهاDbSet<T>  درDbContext ،از  یداخل ینما کیEntityبرنامه  یها

ما و چگونگ به د Map یشممم ها  ند. یم رهیذخ را ییتابیشمممدن آن بر  یرا مبتن یمدل EF Coreک

 کند.یم جادیآنها ا نیو ارتباط ب Entity یهاکالس

 اضافه کردن  یبراEF Core جیبک دیبا Database provider  را توسطNuGet دینصب کن. 

 درست کردن و استفاده از  یبراMigrationبکیج دیها با Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools 

 .دیینصب نما زیرا ن

 EF Core فیتعر یچگونگ یفرض براشیقرارداد ب یتعداد یدارا Entityصل دیکل :مثال ست.ها  و یا

 .دیکن یسفارش Fluent API ایها DataAnotationبا استفاده از آنها را  دیتوانیم که یخارج دیکل

 شممما از  برنامهDbContext  و با اسممتفاده ازDI Container دسممتور  کند.با دیتابیی تعامل برقرار می 

AddDbContext<T> شدن شما همین جا می DbContext برای ریجستر  ست و   Databaseتوانیدا

provider وConnectionString دیکن فیتعر هم را. 

 EF Core  ازMigration فیتعر راتییتغ یریرهگ یبرا Entity دکند تا مطمئن شممویمها اسممتفاده، 

 هستند. یکیبا هم  یهمگ ،ییتابید یمایو اسک EF Core یداخل یهاشما، مدل یهاEntity فیتعر

 کی رییاز تغ بعد Entityکی دیتوانی، شمممما م Migration ابزار   یاز طرNET CLI ای cmdletیها 

PowerShell دیدرست کن ویاستود ژوالیو. 

 کیدرسممممت کردن  یبرا Migration یاز طر دیجد  NET CLI. ،دسمممتور دیتوانیمdotnet ef 

migrations add Name  را درfolder دییبروژه خود وارد نما. (Name دیخواهیماسمممت که  ینام 

 (.دیخود استفاده کن Migration ینامگذار یبرا
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 اعمال  یبراMigration از دسممتور  دیتوانیم ی،یتابید یروdotnet ef database update  اسممتفاده

صورت  نیا ریکند، در ظیم جادیا دیجد ییتابید کیموجود نباشد،  ییتابیدستور اگر د نیا .دیکن

Migration شما اعمال خواهد کرد. ییتابیرا به د 

 شمممما  یوقتMigration د،یکنیم جادیا EF Core دهد. فقط یانجا  نم ییتابید یرو یکار چیه

 ییتابیبه د Migration راتییتغ دیزنیرا صممدا م dotnet ef database updateکه دسممتور  یزمان

 .ندشویاعمال م

 کیبا درسممت کردن  دیتوانیم شممما Instance  کیاز Entity و فرسممتادن آن بهDbContext  مثال

context.Add(e)  ستور صدا زدن د سپی  ستور  دیبخواه EFاز   ()context.SaveChangesو  که د

Insert  درSQL .را اجرا کند 

 یرا توسممط برابرت ییتابید یهارکورد دیتوانیم شممماDbSet<T>  شممده در  فیتعرDbContext  را

load یینترفیا کی نی. ادیکن IQueryable یهااز عبارت دیتوانیشممما م نیدهد، بنابرایرا نشممان م 

LINQ هاسممتفاد یاز بازگشممت دادن آنها به خروج لبق ،یورود یهاشممکل داده رییو تغ لتریف یبرا 

ستفاده کن یشاربیس یها. اگر از عبارتدیکن  یهاتایترجمه کند. ابتدا د SQLنتواند به  EFکه  دیا

 کند.یم loadانجا  آن کار در حافظه  یالز  را برا

 Update  کردنEntity جا  م 3ها در له ان ندن  -1:  ردیبذیمرح  رییتغ -2 ی،یتابیاز د Entityخوا

ها Propertyانجا  شممده در  راتییتغ EF Core. ییتابیدر د راتییکردن تغ رهیذخ -Entity ،3دادن 

 کند. نهیشده را به جادیا  SQLتواند دستورات یم نیکند، بنابرایم Trackرا 

 استفاده از دستور  باRemove دیتوانیم Entityدیدستور با نیاستفاده از ا ی. اما برادیها را حذف کن 

راه حل  IsDeletedفلگ  کیاسمممتفاده از  یناخواسمممته حذف نشممموند، گاه یهاتایکه د دیدقت کن

 .است برای این منظور یترامن
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 CRUDعملیات   :پنجم فصل 

  مفهومSeparation Of Concerns 

  Controller  وLayout ست؟یچ 

  افزودنTagHelper ، ViewStart  و ViewImportبه پروژه 

  مفاهیمModel binding  وValidation 

  انجام عملیاتCRUD 
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 Separation Of Concernsمفهوم 

شیم، باید محدوده  شته با ستقل دا سیم وظایفبرای اینکه بتوانیم کد م سئولیت و تق شته  صحیحی از برنامه م دا

شی شیء باید تنها یک کار را  Separation Of Concern. مبا این  .هددانجا  )وظیفه اش را( به بهترین وجه یعنی هر 

ارد یعنی تا جایی که امکان دLoosely coupling  دارد. ارتباط Cohesionو  Loosely coupling موضممو  با دو اصممل

شد، باید هر قسمت از برنامه مستقل از قسمت شا Cohesionهای دیگر با مل کدهایی یعنی هر قسمت از برنامه باید 

 مرتبط با همان بخش باشد.

ست.های متمایز تفکیک برنامه به بخش سر برنامه سودمند ا در بروژه  SOCم مزایای یخواهدر این قسمت می در سرا

ASP.NET Core میرا بیان کن: 

Frontend  ، ارد. بنابراین دتماماً درباره نمایش اطالعات اسممت و برای انجا  درسممت این وظیفه نیاز به تمرکز زیادی

ستورات  Handleبرای  Serviceشما از الیه  ستفاده  شکلی که به راحتی قابل به)و انتقال اطالعات EF Coreکردن د ا

  ها(ViewModelهمان  ها یاDTOکنید. )اظلب از طری  استفاده می (باشد Frontendدر 

 User Experience های دیتابیی، بر روی ایجاد بهترینQueryبه جای فکر کردن به درسمممتی  توانیدمیبا این کار 

 تمرکز کنید.

Controller هایAsp.net معموالً دارای چندین Action ستند ضاه ست اقال ، یکی برای ا فه کردن )مثال یکی برای لی

سی به دیتابیی، نیاز به کدActionکه هر  ویرایش و...(آیتم جدید، یکی برای  ستر تقال کد دیتابیی دارد. با ان های د

یک  ،یتابییبه د برای هر دسترسی ها بخش کنید،Controllerها را در به جای اینکه کد توانیدمیالیه سرویس، به 

  جدا درست کنید. کالس

شتن  شده Serviceکه در الیه  یسبرای کدهای دیتابی Unit Testو در نهایت نو ساقرار داده  سیار  تر از زمانی دهاند، ب

اگر در اما  ها را تسممت کنید، Controllerهایتوانید کدها قرار دهیم. شممما میControllerاسممت که این کدها را در 

Controller  بهProperty هایی مثلHttpRequest  ست کردن ست( ت شید)که همین طور هم ه شته با سی دا ستر د

 بسیار بیچیده خواهد بود.

 CRUDشروع عملیات 

شدید، و با هدفی که تاکنون بیش بردیم، می ASP.NET Coreتا به اینجا با مفاهیم زیادی در  شنا  م یک بروژه خواهآ

CRUD  شرو  کنیم.را 
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 :ی پروژههایازمندین

 .میده شینما را کارمندان نام از یستیل -1

 .میکن شیرایو و مینیبب را آن دپارتمان و کارمندهر جزئیات میبتوان -2

 .میینما حذف و اضافه کارمندان ستیل به -3

 .کنیممیه نویسیم و سپی آن را به بروژه اضافمیرا  نظرمانمورد یهاسیسروابتدا  ،برای انجا  عملیات باال

 :به شرح زیر است برای انجام عملیات باال روش استاندارد

  یک ابتداinterface  نچه به آن نیاز دارید را در آن مشخص کنیدآو هر نمایید تعریف. 

  سپس اینinterface  سازی نمایید.پیادهرا در یک کالس  

سیبرنامهگونه از لحاظ فنی این ست Best Practice، یک نوی ستفاده از این ایمی زیرا ،ا  Unitنترفیی توان با ا

test  سازی نمودرا به آسانی در بروژه بیاده. 

 نکته!!

Controller  نیتنها با ا interface شو ست پس مطمئن   ازیموردن یهاPropertiesتمام متدها و  دیدر ارتباط ا

 .دیاهرا در آن قرار داد

  EmployeeServiceو کالس IEmployeeServiceو در آن اینترفیی  ایجاد Servicesبه نا   یابوشه، ی خودبروژه در

 .اضافه نمایید
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شید: شته با در ری، اما برای کاهش مطالب تکرا هم، تما  این مراحل تکرار شممود Departmentبرای باید  توجه دا

 اینجا گفته نشده است.

 :میده قرار Interface نیا در را ریز اتیعمل دیبا ما

 کارمنداناطالعات تمام  یواکش 

 کارمند یاصل دیکل براساس کارمند کیاطالعات  یواکش 

 دیجد کارمند کی افزودن  

 کارمند اطالعات شیرایو 

 کارمند کی حذف 

 اضافه نمایید.  IEmployeeServiceکد زیر را به اینترفیی

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using MicrodevProject.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering; 
 
namespace MicrodevProject.Services 
{ 
    public interface IEmployeeService 
    { 
        Task<IEnumerable<Employee>> GetAllEmploeeysAsync(); 

        Task<Employee> GetEmployeeAsync(int? id); 

 

        IQueryable<SelectListItem> GetDropDownEmployees(); 

        IQueryable<SelectListItem> GetDropDownDepartments(); 

 

        Task<Employee> AddAsync (Employee employee); 

        Task<Employee> UpdateAsync(Employee employee); 

         

 Idب اساس  Employeدریافت یک 

 

 هاEmployeeدریافت لیست تمام 

 

 Epmployeeافز دن یک 

 

Update   یکEpmployee 

 

 Employeeدریافت لیست 

  Department 

 



www.Microdev.ir 
 

75 

 

        Task DeleteConfirmedAsync(int id); 

 
    } 
} 

 کنیم.میسازی بیادهرا  IEmployeeServiceاینترفیی ،  EmployeeServiceدر کالسمانند کد زیر( ه) حاال

در را  DbContextباید یک نمونه از  دیتابیی،این اسمممت که برای ارتباط با مطرح شمممده در اینجا،  موضمممو  اصممملی

Constructor  سرویی خودInject .نمایید 

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using MicrodevProject.Data; 
using MicrodevProject.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
 
namespace MicrodevProject.Services 
{ 
    public class EmployeeService : IEmployeeService 
    { 
        private readonly MicrodevDbContext _context; 
 
        public EmployeeService(MicrodevDbContext context) 
        {  
            _context = context; 
        }  
 
        public async Task<IEnumerable<Employee>> GetAllEmploeeysAsync() 
        { 

 return await _context.Employees.Include(x => 
x.Department).ToListAsync(); 

        } 
 
        public async Task<Employee> GetEmployeeAsync(int? id)  
        { 

return await _context.Employees.FirstOrDefaultAsync(m => m.EmployeeId 
== id); 

        } 
 
        public IQueryable<SelectListItem> GetDropDownEmployees() 
        { 

return _context.Employees.Select(x => new SelectListItem { Value = 
x.DepartmentId.ToString(), Text = x.Name }); 

        } 
 
        public IQueryable<SelectListItem> GetDropDownDepartments() 

 Epmployeeعملیات حذف  یک 

 

 Constructorاز  Contextدریافت 

 

 ReadOnlyدر یک م غی   Contextق ار دادن مق ار م غی  

 

ب گ دان ن  تمام 

Epmployee .ها 

 

 Idکه با  Epmployeeیاف ن ا لین 

  ر دی ما ب اب  باش .

 

 ب گ دان ن لیس ی از نام کارمن ان 
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        { 
return _context.Departments.Select(x => new SelectListItem { Value = 
x.DepartmentId.ToString(), Text = x.Name }); 

        } 
 
        public async Task<Employee> AddAsync(Employee employee) 
        { 
            _context.Employees.Add(employee); 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
            return employee; 
        } 
        public async Task<Employee> UpdateAsync(Employee employee) 
        { 
          _context.Update(employee); 
           await _context.SaveChangesAsync(); 
           return employee; 
        } 
 
       public async Task DeleteConfirmedAsync(int id) 
        { 
            var employee = await _context.Employees.FindAsync(id); 
 
            _context.Employees.Remove(employee); 
 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
        } 
    } 
} 

Controller های جهت اسممتفاده از سممرویی ،ماEmployeeService نباید به طور مسممتقیم از این کالس  ،Instance 

یرا کممدهممای  کنممد ز یجمماد  می Tightly Coopeldا جود  ئلممه بممه و ین مسممم برای حممل ا تر اسممممتآیممد.  ه  ب

EmployeeService/IEmployeeService سرویی  را باDI در Startup نماییم تا از این بی  رجیسترController  تنها

 در ارتباط باشد. IEmployeeServiceبا اینترفیی 

 دستور زیر را وارد نمایید. ConfigureServicesرا باز کنید و در متد  Startup.cs کالس

     public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 

services.AddDbContext<MicrodevDbContext>(c => 
c.UseSqlServer(configuration.GetConnectionString("MicrodevConnection")
)); 

 
            services.AddTransient<Seeder>(); 
            services. AddScoped<IEmployeeService, EmployeeService>(); 
            services.AddMvc(); 

        } 

دریاف ی به  Epmployeeافز دن  

 Employeesج  ل 

 

Update  
Epmployee   ،دریاف ی 

 

 ذخی   تغیی ات در دی ابیس

 

از ج  ل   Epmployeeحذف 
Employees  

 

که با  Employeeیاف ن 

id  ر دی ما ب اب  باش  

 

 ذخی   تغیی ات در دی ابیس

رجیس   ک دن س  یس 

EmployeeService ، 

 interfaceبا 
 IEmployeeService 
 

 ذخی   تغیی ات در دی ابیس

از نام  ب گ دان ن لیس ی

 ها ش کت
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سرویی صورت  EmployeeService من در باال  سترScoped را به  صورت  DbContextزیرا  ،نمود  ریج در واقع به 

Thread-safe  نیسممت؛ در اینحالت مطمئن خواهیم شممد کهDbContext  تنها درون یکThread  در دسممترس قرار

  خواهد گرفت.

 نکته!!

سازی دیگری از این اینترفیس این است که، اگر بعدها بخواهیم پیاده DIهای ریجستر توسط یکی از مزیت

شیم، و در  شته با ستفاده نماییم، سازی جدیاز این پیاده Controllerدا دیگر درگیر تغییر  Controllerد ا

 شود.سازی دوم برای این اینترفیس ریجستر میکدهای خود نخواهد بود و در اینجا پیاده

 برای مثال:

 پایین: ریجستربه جای 

services. AddScoped<IEmployeeService, EmployeeService>(); 

 شود.پیاده سازی دوم این اینترفیس نوشته می 

services. AddScoped<IEmployeeService, TestService>(); 

با کالس ، IEmployeeServiceبا تزری   Controllerحاال  ندارد و از سمممرویی EmployeeServiceدیگر  -کاری 

 .کندرا استفاده می  TestServiceهای

Controller چیست؟ 

Controller  درASP.NET.Core تعدادی ،توانداسممت که می کالسممیAction Method  داشممته باشممد و اینAction 

Methodتوانند به صورت منطقی با هم در ارتباط باشند.ها می 

ساخته شده  Controllerجدید از  Instanceشود، یک فرستاده می  MVC Middlewareهنگامی که یک درخواست به

 شود.آن صدا زده می  Action Methodو

 باشد:به شرح زیر میها Controllerاستفاده از  قراردادهای

 Controllerباید با نام  هاController خاتمه یابند.  

  از کالسوController   یاControllerBase بری بری کنند.)یا هر کالسرری که از این دو کالس ارثارث

 کرده است.(
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MvcMiddleware کند و در زمان در زمان اجرا شناسایی می ،هر کالسی را که مطاب  این شرایط باشدHandle شدن 

Requestدهد.آن را در دسترس قرار می ،ها 

های ما از این Controllerاجباری نیست، ولی بهتر است که تما   Controllerبری از کالس ارث توجه داشته باشید 

 دهد.ما قرار میدر اختیار زیادی متدهای کمکی  ،زیرا این کالس، کنندبری کالس ارث

 Controllerنوشتن اولین  قبل ازاما  ایجاد نمایید، Controllersبه نا   ایبوشهباید  ،در بروژه Controllerبرای داشتن 

 .کنم صحبت Layoutکمی در مورد  اجازه دهید تا

Layout چیست؟ 

 Header ،Footer و در برخی صممفحات <HTML>,<body>,<Head>تکراری هایالمنتدارای  ،HTML Document هر

 هم نیاز دارد. Bootstrap ,JQueryهای هر صفحه از برنامه شما به فایلو احتماال  .باشدمی

وس تبدیل به یک کاب بروژهو نگهداری  خطایابی ،حه به صممورت جداگانه اضممافه نماییدصممفاگر این عناصممر را در هر  

 . خواهد شدسخت  ،خطایابیدشوار و  ،تغییرات زیرا ،خواهد شد

توانید عناصمر اسمت که می HTMLیک صمفحه  Layoutاین مشمکل را برای ما حل کرده اسمت.  Layoutاسمتفاده از  

 .نماییدخودداری به صورت جداگانه  مشترک تما  صفحات را در آن قرار دهید و از تکرار این عناصر در هر صفحه

در درنظر بگیرید،  یقالب متفاوت ،هر بخش یبرا ،دیبخواه دیشممماو  شمممودیم ترسررادهبرنامه  تیریمد،  Layoutبا

 به نا  بوشممه ای کیدر  ها Layoutبه صممورت قراردادیهای متفاوتی داشممته باشممید.  Layoutدیتوانیمصممورت این

Shared  و نا   دنریگمیقرارLayout   شود.میشرو   _کاراکتر با 

داشته  @RenderBody()باید یک تابع  Layoutبا این تفاوت که هر  ،است mplateeT Razorشبیه یک  Layout یک

  .دهد شینما ما قالب بدنه در را هاChild Viewباشد تا 

حاال کدهای زیر را  .قرار دهیددر آن  Layout_به نا   View یک ایجاد و FolderViewدر  Sharadبه نا   بوشممه ای

 در آن کپی نمایید.

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 
    <title>@ViewData["Title"] - MicrodevProject</title> 

  
<link rel="stylesheet" 
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" 

Bootstrap  شود.پ  ژ  که در س اس  پ  ژ  اس داد  می 

 

MetaTagهای موردنیاز 

 

ViewData  مکانیزم اس ان اریست، ب ای

 Layoutبه   Viewپاس دادن داد ، از
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integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" 
crossorigin="anonymous"> 

 
</head> 
<body> 

 <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" 
integrity="sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy" 
crossorigin="anonymous"></script> 

 
    <header> 

<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-toggleable-sm navbar-light bg-white 
border-bottom box-shadow mb-3"> 

            <div class="container"> 
     <a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Employee" asp- 
 action="Index">MicrodevProject</a> 

<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" 
data-target=".navbar-collapse" aria-
controls="navbarSupportedContent" 

                        aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
                </button> 
                <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex flex-sm-row-  
   reverse"> 
                    <ul class="navbar-nav flex-grow-1"> 
                        <li class="nav-item"> 

<a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Employee" asp-action="Index">کارمند</a> 

                        </li> 
                        <li class="nav-item"> 

<a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-    
     controller="Departmant" asp-
action="Privacy">دپارتمان</a> 

                        </li> 
                    </ul> 
                </div> 
            </div> 
        </nav> 
    </header> 
    <div class="container"> 
         
        <main role="main" class="pb-3"> 
            @RenderBody() 
        </main> 
    </div> 
 
    <footer class="border-top footer text-muted"> 
        <div class="container"> 
            &copy; 2019 - MicrodevProject - Zahra Bayat 
        </div> 
    </footer> 
 
</body> 
</html> 

  .ایجاد نمایید  EmployeeControllerیک کالس ،Folder Controllerدر   Layoutاینبعد از اضافه کردن 

 Bootstrapافز دن

گوی  که مح وای می Template Engineبه 

Child View.ها بای  کجا ق ار گی د 

 

navbar    مش  ک صدحات 

 

Footer  مش  ک صدحات 
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using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace MicrodevProject.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
    } 
} 

 DI  Injectتواند از طری  میکه  یبه عنوان سمرویسم  IEmployeeServiceریجسمتر شمدنبعد از  اکنون نیاز اسمت

 نمایید. Injectخود  Controllerشود، این سرویی را به 

 Injectرا به آن   IEmployeeServiceاینترفیی سپی و نماییدایجاد  Constructorابتدا باید یک  Controllerدر این 

 کنید. 

 نکته!!

لت  حا ین  کالس  Controllerدر ا عی از  طال یچ ا یس  EmployeeServiceه ف تر ن ی با ا ها  ن ت ندارد و 

IEmployeeService  .سروکار دارد 

using MicrodevProject.Services; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace MicrodevProject.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        private readonly IEmployeeService service; 
 
        public EmployeeController(IEmployeeService service) 
        { 
            this.service = service; 
        } 
    } 
} 

 نمایش لیست کارمندان

با خروجی از نو  ی متد ،EmployeeControllerدر کالس  اولین قد  نمایش لیسمممت تما  کارمندان اسمممت، بنابراین

IActionResult،  نویسیممی کارمندانبرای نمایش اطالعات. 

using MicrodevProject.Services; 
using MicrodevProject.ViewModels; 

 Controllerب ی از کالس ارث

  Controller به های زیادی قابلیت

 کن .اضافه می

IEmployeeService  به

EmployeeController   تزریق ،

 سپس مق ار آن در ن یک م غی  

ReadOnly  .ریخ ه ش   است 
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using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace MicrodevProject.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController: Controller 
    { 
        private readonly IEmployeeService service; 
 
        public EmployeeController(IEmployeeService service) 
        { 
            this.service = service; 
        } 
       public async Task<IActionResult> Index() 
        { 
            var employees = await _service.GetAllEmploeeysAsync(); 
            return View(employees); 
        } 
 
    } 
} 

 

 دریافت لیست کارمن ان از س  یس 

 
 Viewپاس دادن ن یجه به م   
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 نکته!!

مرسرروم اسررت که خروجی  MVCاما در  توانید خروجی متد را هرآنچه که نیاز دارید قرار دهید،شررما می

Action Method ها از نوعIActionResult .باشد 

Razor  چیست؟ 

معموال  ASP.NET Core, دراست.  Razor view engineاستفاده از ، HTMLهای تولید ترین روشیکی از رایج MVCدر 

View  با اسممتفاده ازRazor د.شمموایجاد میRazor  از  یترکیبHTML و C# که  ،اسممتC#  نتیجه نهایی را تولید در آن

چیزی که باید به مرورگر ارسال شود را دقیقا مشخص  به سادگیدهد تا می به شما این امکان را ،آن HTMLو کند می

 کنید.

 به طور مثال:

@{ 

    var names = new List<string> {"Zahra","Ali","Sara"} 
} 
 
<h1>Names: </h1> 
<ul> 
    @for (int i = 0; i < names.Count; i++) 
    { 
        var name = names[i]; 
        <li>@i - @name</li> 
    } 
</ul> 

ستق Razorمثال باال  در ست  HTML ،مایم  نیدر مثال باال ب HTML یهاکد. کندیم یکپ یخروج بهرا همانطور که ه

 .کندیم دیموردنظر شما را تول جهینت، HTML یکدها با که دینیبیم شارپیس عبارات یتعدادو  قرار دارند ><

 با برنامه شما دارند:دو نوع تعامل کاربران  ،یکل طور به

 .خوانندشما را می داده شده در برنامههای نمایش دادهتنها، هایی که آن (1

 کنند.ارسال می برنامه شماهایی را به هایی که دادهآن  (2

شن را  سازندهحاوی تعدادی  Razorزبان  ساخت هر دو نو  ابلیکی ست که  ستفاده از  کند.می ترسادها ، Razorبا ا

 ها را نمایش دهید.ترکیب کنید و داده ViewModelرا با مقادیری از  HTMLتوانید می

این امکان را می ده  که به  C#,HTMLت کیب 

ب وانیم  Runtimصورت داینامیک در زمان 

HTML .تولی  کنیم 

 

در اینجا لیس ی از نام اشخاص را در ن 

 ق ار دهیم.م غی ی 
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Razor از تواند یمC# های و حلقههای شممرطالمنت ،. بنابراین اضممافه کردندبه عنوان مکانیز  کنترلی اسممتفاده کن ،

  .شودمیبسیار ساده 

 ندد.یود به واقعیت بپتوانبه راحتی می  Razorبا  ،به آن رسید تواننمی HTMLهای که با چیز

Tag Helper چیست؟ 

سال داده یک روش معمول شنبرای ار ستفاده از  ،ها به وب ابلیکی ه داینامیکی ست. تقریبا هر برناما هاHTML Formا

 کند. ها استفاده میشود از فر که ایجاد می

شن کاربران با  برای برقراری ارتباط ،روش کلیدیها یک فر  ستدر مرورگر  ،ابلیکی ست ک .ا هم  هافر ه بی مهم ا

 .تعریف شوند کاربربسند ودرست  ،برای ابلیکیشن شما

ASP.NET Core قابلیتی به نا   ،هدف برای رسمیدن به اینTag Helper .اضمافه کرده اسمت Tag Helper، هاRazor 

Component برای سفارشی کردن کدهای  هااز آن توانیدهستند که میهاییHTML  نماییداستفاده. 

Tag Helperهایتوانند با هدف سممفارشممی کردن ویژگیها می HTMLمانند( به یک المنت ،<Input>اضممافه شممده )  و

 جویی زمان شوند.باعث صرفه

 است. Tag Helperاستفاده از  ها،یکی از بهترین راهکار لینک بین صفحات،برای 

را انتخاب نموده و  AddNew Itemو  راسممت کلیک کنید Folder  Viewsروی Tag Helperاضممافه کردن  جهت

 .برگزینید را Razor View Importسپی 
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 .نماییداضافه  این فایل به زیر را Tag Helper کد ،حاال

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers 

 م...برگردی CRUDبیایید به پروژه  اضافه نماییمرا به این پروژه  Tag Helperتوانستیم با هم خوشحالم که 

 index.cshtmlآیتم  بوشهو درون این  Employeeبه نا   ی دیگریبوشهو درون آن  کنیدایجاد  Viewsبه نا   ایبوشه

  .نمایید اضافهرا 
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 قرار دهید. Viewکد زیر را در این  ،برای نمایش اطالعات کارمندان

@model MicrodevProject.ViewModels.EmployeeViewModel ; 
 
@{ 
    ViewData["Title"] = "کارمندان"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
 
} 
 
<div dir="rtl"> 
 
    <h1 class="d-flex justify-content-center">کارمندان لیست</h1> 
</div> 
 
<p> 
    <a class="btn btn-success" asp-action="Create"> کارمند افزودن</a> 
</p> 
<table class="table" dir="rtl"> 
    <thead > 
        <tr> 
            <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.Name) 
            </th> 
            <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.Salary) 
            </th> 
            <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.BossId) 
            </th> 
            <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.DepartmentId) 
            </th> 
            <th></th> 
       </tr> 
    </thead> 
    <tbody> 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Salary) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Department.Name) 
                </td> 

جهت توصیف   model@اس داد  از 

ViewModel Type  ب ای

TagHelper.هاست 

Layout  ب ای اینView شود.در نظ  گ ف ه می 

ها در Propertyنمایش عنا ین 

 Employeeکالس 

 

توانی  مقادی   می

Employee  را در

های سی شارپ المنت

 نمایش دهی .
 

توان  شارپ میسی foreachساخ ار 

 هم ا  باش .   Razorبا 
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                <td> 
<a class="btn btn-primary" asp-action="Details" asp-route-

id="@item.EmployeeId">جزئیات</a> | 
<a class="btn btn-info" asp-action="Edit" asp-route-

id="@item.EmployeeId">ویرایش</a> | 
<a class="btn btn-danger" asp-action="Delete" asp-route-

id="@item.EmployeeId">حذف</a> 
                </td> 

            </tr> 
        } 
    </tbody> 
</table> 

  بینید.می راکارمندان اطالعات لیستی از  F5بعد از زدن کلید   

 

اس داد  از 

TagHelper  ب ای

مسی یابی   تولی  

  HTMLک های 
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_ViewImports   و _ViewStartچیست؟ 

 مثالطور به )تکرار کنیم. های دیگرViewرا در  Viewمثال آدرس یک گاهی مجبور هسممتیم  ، Viewبا توجه به ماهیت

 . نماییموارد  ،تکراری NameSpaceدر صفحات مختلف یک  دائما باید یا( Viewدر هر  Layout تعریف

 :بیان کرده است مسائلدو مکانیز  برای حل این  NET Core.خوشبختانه 

 _ViewImports.cshtml  
   _ViewStart.cshtml 

ز ابرهیز برای  ViewImports.cshtmlفایل باشممد، می @ model@ ,using مانند تکراری شممامل عباراتی Viewهر   

 .گیردمورد استفاده قرار می، Viewتکراری در باالی هر  Using نوشتن

 . نمودها اعمال Viewتما   به وگیرد( ریشه قرار می Folder)معموال در ای قرار داد Folderتوان در هر این فایل را می

  @addTagHelper و @using را در این فایل قرار دهید. این فایل به رزرو شدهتنها دستورات  : دیباش داشته توجه

 نخواهید بود.شاربی عبارات سی گونههر مجاز به نوشتن شود ومحدود می

 _ViewImports.cshtml  

@using MicrodevProject 
 
@using MicrodevProject.Models 
 
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers 

Namespase ف ض اپلیکیشنپیش 

در فایل،  یعنی در ه   Namespaseنوش ن این    

Viewاین ،Namespase .در دس  س است 

 TagHelperاضافه ش ن    

 هاViewب ای تمام 
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ضافه  _ViewStartیک فایل توانید ، تکرار نکنید، میViewفرض را برای هر بیش Layoutخواهید اما اگر می به بروژه ا

 را در آن قرار دهید. Layoutنمایید و مانند تصویر زیر 

_ViewStart.cshtml 

@{ 
    Layout = "_Layout"; 
} 

کدهای MVCورک فریم بل از اجرای  یات  ،هاView درون ق تدا محتو نا  Viewاب با  را اجرا  ViewStart.cshtml_یی 

 ها اجرا خواهد شد. Viewهر کدی که در این فایل باشد، قبل از اجرای تما  رد، بی خواهد ک

 .داشتها نخواهد Viewدر  Layout ندیگر نیازی به تعیی  در این فایل، Layoutبعد از اضافه نمودن  

 !!نکته

در نظر  Homeهای Viewتنها برای  Layoutقرار دهیم؛  Homeی را درون پوشه ViewStart.cshtml_اگر فایل  

ها تنظیم خواهد Viewبرای تمامی  Views  ،Layoutی گرفته خواهد شد. اما با قرار دادن این فایل درون پوشه

 شد.

 ....میگردبر پروژه به

 یات کارمندئجز

  .کنیدایجاد   Detailبه نا   Viewیکابتدا  ،یات کارمندئجز نمایشبرای 

@model MicrodevProject.Models.Employee 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "کارمند جزئیات"; 
 } 
    <div class="offset-4"> 
    <h1 class="d-flex justify-content-center">کارمند جزئیات</h1> 
        <table dir="rtl" class=" table"> 

            <tr> 
                <th> @Html.DisplayNameFor(model => model.Name)  </th> 
                <td> @Html.DisplayFor(model => model.Name)</td> 
            </tr> 
            <tr> 

<th> @Html.DisplayNameFor(model => model.Department.Name)</th> 
                <td> @Html.DisplayFor(model => model.Department.Name)</td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <th>  رییس نام: </th> 
                <td> @Html.DisplayFor(model => model.Boss.Name)</td> 
            </tr> 

 نمایش جزییات کارمن  

   



www.Microdev.ir 
 

89 

 

            <tr> 
                <th> @Html.DisplayNameFor(model => model.Salary) </th> 
                <td> @Html.DisplayFor(model => model.Salary)</td> 
            </tr> 

            <tr> 
<th> <a class="btn btn-info" asp-action="Index">اصلی صفحه</a> </th>  
<td><a class="btn btn-success" asp-action="Edit" asp-route-

id="@Model.EmployeeId">ویرایش</a></td> 
            </tr> 

        </table> 
 
</div> 

 آشنا شوید. Actionبرای  URLبرای ادامه کار باید با نحوه ایجاد 

 Action ایبر URL جادیا

اتفاق، برگردانید. این  Method  Actionیرا به عنوان بخشی از نتیجه  URLبخواهید یک آید کهگاهی اوقات بیش می

 هدایت کنید. ،خاص Routeیا  Actionافتد که بخواهید یک مرورگر را به یک معموال زمانی می

 شده است. وشتهن URLزیر دو روش برای تولید  کددر 

 :روش اول  

RedirectToAction("Details", "Employee", new { id = 5 }); 

 Action Methodنا  ، RedirectToAction.کندتولید می URLبا یک  RedirectToActionResultاین متد یک 

،Controller  و بارامترهایRoute گیرد و یک را میURL  را به همان روشUrl.Action کندتولید می. 

 :روش دوم  

RedirectToRoute("Details_Employee", new { id = 5 }); 

یک  تد  یک  RedirectToRouteResultاین م ید می URLبا  ند.تول عادل RedirectToRoute  ک هم م

Url.RouteUrl .است 

 دانستن این مطالب به ادامه بحث ما کمک بسیاری می کند....

 .نماییدرا اضافه  زیرمتد   EmployeeControllerدر رسد.می Detailsمتد  نوشتنحاال نوبت به 

public async Task<IActionResult> Details(int? id) 
{ 
   if (id == null)  
      return NotFound(); 
 
      Employee employee = await _service.GetEmployeeAsync(id); 
      if (employee == null) 

TagHelper ها ب ای

 یابی بین صدحاتمسی 

   

 NotFoundی باش ، صدحه Id=nullاگ  

 نمایش داد  خواه  ش .

   

 کارمن  از  ر دی Idگ ف ن 

   

را   Idنبود، این Id=nullاگ  

 GetEmployeeAsyncبه م   

ده  تا کارمن  س  یس ما می

را از دی ابیس  اکشی موردنظ  

 کن .

   

 جود ن اشت، صدحه   Idاگ  کارمن ی با این 

NotFound   نمایش داد  می شود 
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         return NotFound(); 
 
      return View(employee); 
  } 

جزییات ی کارمند کلیک کنید وارد صفحه جزئیاتبر روی ی لیست کارمندان در صفحهاگر  ،بعد از اجرا

  .خواهید شد کارمند

 
 توانیم یک کارمند را ویرایش یا حذف نماییم.بینید، ما میهمانطور که در تصویر باال می

 رسد. نوبت به نوشتن متد ویرایش می

 نویسیم.را مانند کد زیر می Editگردیم و اینبار متد میبر EmployeeControllerدوباره به 

برای شمممویم( و دیگری )زمانیکه وارد صمممفحه ویرایش کارمند می Getایجاد شمممود یکی برای فعل  Edit باید دو متد

 شود.(کنیم این متد صدا زده می)و زمانیکه بر روی ذخیره کارمند کلیک می  Postفعل

 :Getمتد 

        public async Task<IActionResult> Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null)  
                return NotFound(); 
             
            Employee employee = await _service.GetEmployeeAsync(id); 

 View گ نه کارمن   اکشی ش   را به 

 ف س  .موردنظ  می

 کارمن  از  ر دی Idگ ف ن 

   

 GetEmployeeAsyncرا به م     Idنبود، این Id=nullاگ  

 کارمن  موردنظ  را از دی ابیس  اکشی کن .ده  تا س  یس ما می

   

باش ،  Id=nullاگ  این 

نمایش  NotFoundصدحه  

 داد  می شود.  
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             if (employee == null) 
                return NotFound(); 
             
            ViewBag.Bosses = _service.GetDropDownEmployees(); 
            ViewBag.Departments = _service.GetDropDownDepartments(); 
 
            return View(employee); 
        } 

ایجاد  Editبه نا   Viewیک  FolderViewEmployeeباید در ، EmployeeControllerباال در  متدبعد از نوشمممتن 

 ن قرار دهید.آرا در  نمایش جزییات کارمندنمایید و کدهای 

@model MicrodevProject.Models.Employee 
 
@{ 
    ViewData["Title"] = "کارمند ویرایش"; 
} 
 
<h1 class="d-flex justify-content-center">کارمند ویرایش</h1> 
<hr /> 
<div class="row" dir="rtl"> 
    <div class="col-md-4"> 
        <form asp-action="Edit"> 

<div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text- danger"></div> 
            <input type="hidden" asp-for="EmployeeId" /> 
 
            <div class="form-group"> 
 

<label asp-for="Name" class="control-label"  
dir="rtl"></label> 

                <input asp-for="Name" class="form-control" /> 
                <span asp-validation-for="Name" class="text-
danger"></span> 
            </div> 

 
            <div class="form-group"> 
                <label asp-for="Salary" class="control-label"></label> 
                <input asp-for="Salary" class="form-control" /> 
                <span asp-validation-for="Salary" class="text-danger"></span> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <label  class="control-label">ریئس نام</label> 

 <select asp-for="BossId" asp-items=@ViewBag.Bosses 
class="form-control"></select> 

                <span asp-validation-for="BossId" class="text-danger"></span> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <label  class="control-label">شرکت نام</label> 

 جود  Idاگ  کارمن ی با این 

 NotFound  ن اشت، صدحه  

 نمایش داد  می شود.  

 موردنظ  می ف س  . Viewکارمن   اکشی ش   را به 

از س  یس   ق ار دادن ن یجه در د   Emplyee   Departmentدریافت لیست 

 ViewBag.Bosses,ViewBag.Departmentم غی  

 

asp-for درLabel   ب ای تولی  ب چسب هایی

 می باش . View Modelب  مبنای 
asp-for  درinput  ب ای

   Valueها، Typeتولی  
Validation Attribute 

 است. Modelب ای 
Validation Message ها با اس داد  از

TagHelper ها در یکSpan شون .نوش ه می 

TagHelper ها درForm  ها ب ای تولی

Action URL.ها اس داد  می شود 

نمایش کارمن ان در یک 
DropDown 

mailto:asp-items=@ViewBag.Bosses
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 <select asp-for="DepartmentId" asp-items=@ViewBag.Departments 
class="form-control"></select> 

<span asp-validation-for="DepartmentId" class="text-
danger"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <input type="submit" value="ذخیره" class="btn btn-success" /> 
            </div> 
        </form> 
    </div> 
</div> 
 
<div> 
    <a class="btn btn-info" asp-action="Index">اصلی صفحه</a> 
</div> 
 

صویر بایین)اگر بر روی ویرایش کارمند کلیک کنید حاال  شد،وارد فرمی  (مانند ت صات که می خواهید  شخ توانید م

 .کارمند را تغییر دهید

 . کندذخیره، هیچ اطالعاتی را بروزرسانی نمی Buttonهنوز  :توجه داشته باشید

 ما همراه باشید تا متد ویرایش اطالعات را با هم بنویسیم.با 

 

Model Binding چیست؟ 

شاید این سوال در ذهنتان مطرح شود که با کلیک بر و ارسال بارامتر آشنا شدید،  Routeهای قبل با در فصل

 شود؟فرستاده می چطور اطالعات فرم به آبجکت ماروی ذخیره اطالعات، 

نمایش ش کت ها در یک 
DropDown 

Button ذخی   اطالعات 
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سط کاربر Requestاطالعاتی که در هنگا  ایجاد یک  صراحت  ،تو ست میبه   Model Binding  شود، از طری درخوا

 شود.بایند می Method Actionشما در  هایبه آبجکت

توانید یشما م .شارپ استتوسط کاربر و تبدیل آن به یک شی سی ،های ارسال شدهاین همان چگونگی بذیرش داده

 .نماییدها استفاده Method Actionدر   Model Bindingاز

Model Binding   قبل ازMethod Action  ؟یریا خ استآیا مقادیر اتصالی معتبر  کند:میو بررسی شود میاجرا 

 
Validation  بر رویServer 

 در هرها Actionکه  ،توجه داشررته باشرریددهد اما ر  می Actionقبل از اجرای  ، Model Bindingاعتبارسمممنجی

 .د شدنخواهموف  باشد چه نباشد( اجرا  Validate)چه  صورت

 است.Action Method  یهای معتبر بر عهدهافتد اما مدیریت دادهاعتبارسنجی به صورت خودکار اتفاق می 
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MvcMiddleware بارسمممنجی را جه اعت یک  ،خروجی نتی نا   Propertyدر  در کالس موجود ) ModelStateبه 

ControllerBase  ) شی  کند.ذخیره می ست که حاوی  ModelStateDictionary یکاین  ستی از تما  خطاهای ا لی

  باشد.میبی از اتصال به مدل اعتبارسنجی، 

 رسد.ی کارمند مینوبت به نوشتن کدی برای ذخیره اطالعات بروز شدهحاال 

تد یک م عل  Edit ما  با ف ندیم. ]HttpPost[دیگر  یازم   کدهای ذخیرهگردیم و برمی EmployeeController به ن

 .دهیمقرار می Editدر متد  را اطالعات

  [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> Edit(int id, Employee employee) 
        { 
            if (id != employee.EmployeeId) 
               return NotFound(); 
             
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                await _service.UpdateAsync(employee); 
                return View(employee);  
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction(nameof(Index)); 
            } 
        } 

ValidateAntiForgeryToken چیست؟ 

مقدار این فیلد تضمممین خواهد  که داردوجود  RequestVerificationTokenفیلد مخفی با نا   های مادرون فر 

از وقو   درحقیقت داشتن این فیلد به ما کمک می کند تا است. کاربرفر   به ما رسیده، از طرف کهکرد که اطالعاتی 

 کنیم.جلوگیری  Cross Site Request Forgery (CSRF)ی حمله

 UpdateAsyncاگ  م ل ارسالی ما مع ب  باش ، م   

ما در   Employeeس  یس ص ا زد  می شود  

 Viewبه  employeeمی شود    Updateدی ابیس 

 پاس داد  خواه  ش .

 ما ب اب Employeeشی  EmployeeIdدریاف ی با  Idاگ  

 شود.نمایش داد  می NotFoundی نباش ، صدحه

   

ی در غی  این صورت به صدحه

 می شود. Redirectاصلی 
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 نکته!! 

قرار خود  Postهای را باالی فرم [ValidateAntiForgeryToken]باید حتما برای اسررتفاده از این قابلیت 

ستفاده نکنید Attribute این اگر از دهید. سط هر ابزاریب ،ا یک فرم را  توانمی (Postman)مثال ه راحتی تو

 .نمودبه سرور ارسال 

 متد حذف کارمند

ابتدا گردیم و میبر EmployeeControllerبه  صمممورت بذیرد. بی Postو  Getدو فعل  باید ،برای حذف کارمند هم 

 .نماییماضافه می را برای متد حذف کارمند Getفعل 

        public async Task<IActionResult> Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
                return NotFound(); 
            
            Employee employee = await _service.GetAllEmploeeysAsync(id); 
            
             if (employee == null) 
                return NotFound(); 
 
            return View(employee); 
        } 
 

 NotFoundبود، صدحه   null Id=اگ  

 نمایش داد  خواه  ش .  

 دریاف ی به م   Id گ نه 

GetAllEmploeeysAsync  
کالس س  یس پاس داد  می 

بازگشت  Employeeشود   یک 

 داد  خواه  ش .  

بود، صدحه   null Employee=اگ  

NotFound   .نمایش داد  شود 

 شود.  پاس داد  می Viewبه  Employee گ نه 
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 برای عملیات حذف کارمند:  Postفعل

 .شودعملیات حذف انجا  با کلیک بر روی حذف کارمند، حاال باید کدی بنویسیم که 

 .نماییممیگردیم و متد زیر را اضافه میبر EmployeeControllerبه 

        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            await _service.DeleteConfirmedAsync(id);  
            return RedirectToAction(nameof(Index)); 
        } 

 .حذف خواهد شد، این کارمند کنیدحاال اگر بر روی حذف کارمند کلیک 

 درج کارمند جدید

 باشد.درج کارمند جدید می CRUDبروژه آخرین مطلب 

 کنیم.را ایجاد می  Createگردیم و اینبار متدمیبر  ControllerEmployeeبه 

  Postو دیگری برای فعل Getیکی برای فعل  داشته باشیم.  Createما باید دو متد

 :Createبرای متد  Getفعل 
        public IActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.Bosses = _service.GetDropDownEmployees(); 
            ViewBag.Departments = _service.GetDropDownDepartments(); 
 

 ر دی به م    idپاس دادن 

DeleteConfirmedAsync  کالس

 س  یس   حذف کارمن  از دی ابیس.
 بازگشت به صدحه اصلی
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            return View(); 
        } 

شرکتاین متد  ستی از کارمندان و   GetDropDownEmployees, GetDropDownDepartmentsاز متدهای  را هالی

قرار  ViewBagاز نو   Bosses , Departmentدر متغیرهای  را و مقادیر کنددریافت می کالس سمممرویی موجود در

 دهد. می

 شود.نمایش داده  Viewهای  DropDownدر بایداین مقادیر 

نمایش فر  درج کارمند به آن  جهت و کدهای زیر را نماییدایجاد  ViewEmployeeدر مسیر  Createبه نا    Viewیک

 اضافه نمایید.
@model MicrodevProject.Models.Employee 
 
@{ 
    ViewData["Title"] = "کارمند افزودن"; 
} 
<h1 class="d-flex justify-content-center">کارمند افزودن</h1> 
<hr /> 
<div class="row" dir="rtl"> 
    <div class="col-md-4"> 
        <form asp-action="Create"> 
            <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div> 
 
            <input type="hidden" asp-for="EmployeeId" /> 
            <div class="form-group"> 
                <label asp-for="Name" class="control-label" dir="rtl"></label> 
                <input asp-for="Name" class="form-control" /> 
                <span asp-validation-for="Name" class="text-danger"></span> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <label asp-for="Salary" class="control-label"></label> 
                <input asp-for="Salary" class="form-control" /> 
                <span asp-validation-for="Salary" class="text-danger"></span> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <label class="control-label">ریئس نام</label> 

<select asp-for="BossId" asp-items=@ViewBag.Bosses class="form-
control"></select> 

                <span asp-validation-for="BossId" class="text-danger"></span> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <label class="control-label">شرکت نام</label> 

 <select asp-for="DepartmentId" asp-items=@ViewBag.Departments 
class="form-control"></select> 

 <span asp-validation-for="DepartmentId" class="text-danger"></span> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 

asp-for  درinput   ب ای تولیType ،هاValue 

  Validation Attributes  ب ایModel 

 است.

TagHelper ها درForm  ها ب ای تولیAction URLشود.ها اس داد  می 

asp-for درLabel   ب ای تولی  ب چسب هایی ب  مبنایView 

Model  . می باش 

ها در یک نمایش ش کت
DropDown 

نمایش کارمن ان در یک 
DropDown 
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                <input type="submit" value="ذخیره" class="btn btn-success" /> 
            </div> 
        </form> 
    </div> 
</div> 
 
<div> 
    <a class="btn btn-info" asp-action="Index">اصلی صفحه</a> 
</div> 
             

 شوید. کلیک کنید تا همانند تصویر زیر وارد فر  افزودن کارمندکارمند برنامه بر روی درج  یبعد از اجرا

 

 رسد.می Createبرای متد  POSTنوبت به نوشتن فعل 

[HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> Create(Employee employee) 
        { 
            if (ModelState.IsValid)  
            { 
                await _service.AddAsync(employee); 
                return RedirectToAction(nameof(Index)); 
            } 
            return View(employee); 

        } 

 Validateدر صورتی که م ل ارسالی 

دریاف ی به  employeeش   باش ، این 

 دی ابیس اضافه می شود .



www.Microdev.ir 
 

99 

 

 خواهد شد.ذخیره کلیک کنید اطالعات در دیتابیی ذخیره  Buttonبر روی  ،حاال اگر در این فر 

 EmployeeControllerتمام کدهای 

using System.Collections.Generic; 
using System.Threading.Tasks; 
using MicrodevCoreProject.Services; 
using MicrodevProject.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace MicrodevProject.Controllers 
{ 
    public class EmployeeController : Controller 
    { 
        private readonly IEmployeeService _service; 
 
        public EmployeeController(IEmployeeService service) 
        { 
            _service = service; 
        } 
 
        // GET: Employees 
        public async Task<IActionResult> Index() 
        { 
            IEnumerable<Employee> employees = await 

_service.GetAllEmploeeysAsync(); 
            return View(employees); 
        } 
 
        // GET: Employees/Details/5 
        public async Task<IActionResult> Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
            Employee employee = await _service.GetEmployeeAsync(id); 
            if (employee == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
            return View(employee); 
        } 
 
        // GET: Employees/Create 
        [HttpGet] 
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        public IActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.Bosses = _service.GetDropDownEmployees(); 
            ViewBag.Departments = _service.GetDropDownDepartments(); 
 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: Employees/Create 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> Create(Employee employee) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                await _service.AddAsync(employee); 
                return RedirectToAction(nameof(Index)); 
            } 
            return View(employee); 
        } 
 
        // GET: Employees/Edit/5 
        public async Task<IActionResult> Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
            Employee employee = await _service.GetEmployeeAsync(id); 
            if (employee == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
 
            ViewBag.Bosses = _service.GetDropDownEmployees(); 
            ViewBag.Departments = _service.GetDropDownDepartments(); 
 
            return View(employee); 
        } 
 
        // POST: Employees/Edit/5 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> Edit(int id, Employee employee) 
        { 
            if (id != employee.EmployeeId) 
            { 
                return NotFound(); 
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            } 
 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                await _service.UpdateAsync(employee); 
                return View(employee); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction(nameof(Index)); 
            } 
        } 
 
        // GET: Employees/Delete/5 
        public async Task<IActionResult> Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
            Employee employee = await _service.GetAllEmploeeysAsync(id); 
            if (employee == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
            return View(employee); 
        } 
 
        // POST: Employees/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            await _service.DeleteConfirmedAsync(id); 
            return RedirectToAction(nameof(Index)); 
        } 
 
 
    } 
} 
 

 



 
 

 ASP.NET Identity  :ششم فصل 

 Authentication  وAuthorization چیست؟ 

 Principal چیست؟ 

 یریتمد User 

 Login-Logout-Register 

 Claim چیست؟ 
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ASP.NET Identity چیست؟ 

 هکاز  ییهر هفته خبرها .است وبدنیای ات موضوع ترینغدای از کی ،تحت وب یهابرنامه تیها امنروز نیا

کننده  دیناام یکمشاید شنیدن این جمالت رسد. یمختلف به گوش م یهاتیبه سا یبریسا یهاحملهشدن و 

 .میکن یریحمالت جلوگ نیاز ا یاریاز بس میتوانیم دانستن برخی موضوعات با، نباشیدنگران  به نظر برسد، اما

 بیندازیم. ینگاه اپلیکیشنحفاظت از ی نحوهبه  میخواهیفصل م نیا در

امکان  تنها ،اسمممت. این قابلیت کینامیدا هایبرنامه ایجاد تیقابل ،Asp.Net Coreی هایژگیو نیمهمتراز  یکی

 یبراتواند میما  با این حساب ابلیکیشن داشته باشد.اجازه دسترسی  دهد کهمیبه کاربر هایی را دیدن بخش

 .شود یسفارشکاربران مختلف 

شن  سیاری از ابلیکی ساب کاربربه نا   یمفهوم ها،ب شویدنر وارد  دیتوانیم ندارند، که با آ یح   و تجربه افزار 

شخص الگین به  بستهتوانید در ابلیکیشن، می حساب کاربریبا داشتن قابلیت  .دیمتفاوت داشته باش ،یکاربر

  .ارائه دهید یامکانات متفاوتشده 

ASP.NET Core Identity کیMembership system  ورود به  تیاست که قابلASP.NET Core کند.یرا اضافه م 

Identity تواند با اسممتفاده از دیتابیی میSQL Server نا  کاربر، کلمه عبور و  بدین وسممیله تا شممود یکربندیب

 .نماید رهیذخرا  لیاطالعات بروفا

 این اپلیکیشن اضافه نماییم. العاده را بهبیایید کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم و این قابلیت فوق

Authentication  وAuthorization چیست؟ 

 :دیکن توجه مهم دو جنبهبه  دیبا ،نماییدثبت ابلیکیشن در  کاربر کی خواهیدزمانیکه می

Authentication    :که اجازه ورود به برنامه را دارد یکاربر جادیا ندیآفر. 

Authorization   : ها به آن یدسرترسررل میزان کاربران و کنت یدسرترسر زانیم یسراز یسرفارشر

 نماید.اپلیکیشن را مشخص می

به چه  ،دیگویم Authorization شده و ستمیوارد س یکند چه کسیمشخص م Authentication گریعبارت د به

 .داشته باشد یدسترس دیبا ییزهایچ
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ست که یا Authorizationیحالت برا نیترساده شد. ا  Authenticateدیحداقل با کاربرن ا سط تکار  نیشده با و

 .ردیبذیصورت مها  Controllerایها  Actionباالی به [Authorize] اتربیوت اضافه کردن

 نکته!!

ستفاده  ،بردبرنامه به کار  یدر هر جا توانرا می  [Authorize]اتربیوت  ها Controllerدر باالی آناز اما ا

 .دارد یدسترس یبه چه اکشن یچه کاربر کنیم کنترل بدین دلیل است که، ها Actionو

 را به این اپلیکیشن اضافه نماییم: Identityبیایید با هم 

 .دیاضافه کن، را به ابلیکیشن Identity جیبکبا دستور زیر  (1

Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Core 

 

2) EF Core data model   را باEntityهای Identity  نماییدآبدیت. 

 .ییدبری نماارث IdentityUserو در این کالس از ایجاد  Userیک کالس به نا   Modelابتدا در بوشه 

using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
namespace MicrodevProject.Models 
{ 
    public class User: IdentityUser 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
    } 
} 

3) Identity  ازEF Core  برای ذخیرهAccount User ستفاده می ضافه نمودن، به همین جهت کندا  بعد از ا

User باید ،به بروژهDbContext  هیمکمی تغییر د را هم. 

using MicrodevProject.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore; 

توانی  می User ب ای سدارشی سازی

Property هایی را در اینجا اضافه

 نمایی .  
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using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
 
namespace MicrodevProject.Data 
{ 
    public class MicrodevDbContext : IdentityDbContext<User> 
    { 
        public MicrodevDbContext(DbContextOptions<MicrodevDbContext> options) 
: base(options) { } 
        public DbSet<Employee> Employees { get; set; } 
        public DbSet<Department> Departments { get; set; } 
 
    } 
} 

توانممد از EF Core نکممهیا یبرا ت Identity ب نیبشمممم کالس DbContext یبممه جمما دیممکنممد بمما یبمما  از 

IdentityDbContext<TUser>  کند. یبرارث TUser ازباید است که  یکالس IdentityUser باشد.کرده  یبرارث 

 EF Coreشما را با استفاده از   User Entityضروری است که های<DbSet<T شامل  IdentityDbContextکالس

 کند.ذخیره می

 .دبری کنارث <IdentityContext<Userاز  باید DbContext با توجه به این موضو ،

 بزنید. Migrationدانید برای اعمال تغییرات باید حاال همانطور که می  

 وارد نمایید. Package Manager Consoleدر  Migrationکد زیر را جهت ایجاد 

Add-Migration IdentityMigration 

 

 دیتابیی را آبدیت کنید.حاال 

Update-Database 

 

بای  به جای  Identityاز   EF Coreجهت پش یبانی

 IdentityDbContextاز  DbCobtextب ی از ارث

 ب ی نمایی .  ارث
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 :و جداول اضافه شده را ببینیم نمای دیتابییبیایید با هم 

 

 Userمدیریت 

 ذخیره کنم.در دیتابیی  Seederکالس را با استفاده از  userیک قصد دار  جهت مدیریت کاربران 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using MicrodevProject.Models; 
using Microsoft.AspNetCore.Identity; 
 
namespace MicrodevProject.Data 
{ 
    public class Seeder 
    { 
        private readonly MicrodevDbContext _context; 
        private readonly UserManager<User> _userManager; 
 

public Seeder(MicrodevDbContext context, UserManager<User> userManager) 
        { 
            _context = context; 
            _userManager = userManager; 
        } 
        public async Task Seed() 
        { 
            _context.Database.EnsureCreated(); 

var user = await 
_userManager.FindByEmailAsync("BytZahra@Gmail.com"); 

 
            if (user == null) 
            { 
                user = new User() 
                { 

ی که ایمیل آن با Userیاف ن 

BytZahra@Gmail.com . ب اب  باش 
 

ی یافت نش  یک نمونه از Userاگ  

 کنیم.ایجاد می Userکالس 

 

mailto:BytZahra@Gmail.com
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                    FirstName = "Zahra", 
                    LastName = "Bayat", 
                    UserName = "BytZahra@Gmail.com", 
                    Email = "BytZahra@Gmail.com" 
                }; 
 

var result = await _userManager.CreateAsync(user, 
"P@ssw0rd!"); 

                if (result != IdentityResult.Success) 
                { 

throw new InvalidOperationException("Failed to create 
default user"); 

                } 
            } 
 
            if (!_context.Departments.Any()) 
            { 
                List<Department> departments = new List<Department> 
                { 
                    new Department{Name="روشمند مدیریت "}, 
                    new Department{Name="باز دکان"}, 
                    new Department{Name="پرداز ایده"}, 
            }; 
                _context.Departments.AddRange(departments); 
 
            } 

if (!_context.Employees.Any()) 
  { 

                List<Employee> employees = new List<Employee> 
               { 
                  new Employee {Name="بیات زهرا", Salary=1000 ,BossId=3, DepartmentId=1 

}, 
new Employee {Name="بیات علی", Salary=3000 ,BossId=5, DepartmentId=2 
}, 
new Employee {Name="مژگانی امین", Salary=1000, BossId=4, DepartmentId=1 
}, 
new Employee {Name="سهیلی محمد", Salary = 4000,BossId = 1,  
DepartmentId = 1 }, 
new Employee {Name="احمدی سارا", Salary=1000, BossId=4, DepartmentId=2 
}, 
new Employee {Name="سعیدی محمد", Salary=1000, BossId=4, DepartmentId=2 
}, 
new Employee {Name="افتخاری سهیال", Salary=2000, BossId=4, 
DepartmentId=2 }, 
new Employee {Name="حسینی سعید", Salary=5000, BossId=4, 
DepartmentId=3}, 
new Employee {Name="محمدی زهرا", Salary=1000, BossId=8, DepartmentId=3 
} 

}; 
_context.Employees.AddRange(employees); 

را توسط کالس  Userسپس این 

UserManger .ایجاد می نماییم 

 

با موفقیت ایجاد نشود یک  Userاگ  

 شود.اکسپشن پ تاپ می
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_context.Employees.ToList(); 
      } 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
 
        } 
    } 
} 

 رسد:در بروژه می Identity ریجسترحاال نوبت به 

  Middlewareبسمممیممار سمممماده اسممممت کممافیسممممت  AuthenticationMiddlewareبنممدی بیکر (1

UseAuthentication  قبل از( راUseMvc در متد )Configure .اضافه نمایید 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
        { 
 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
            using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope()) 
            { 
                scope.ServiceProvider.GetService<Seeder>().Seed().Wait(); 
            } 
            app.UseAuthentication(); 
            app.UseMvc(routes => 
            { 
                routes.MapRoute( 
                name: "default", 
                template: "{controller=Employee}/{action=Index}/{id?}"); 
            }); 
        } 

 دبینیهمانطور که می .کندهیا میهای ورودی را مدرخواسممت Authenticate امکان UseAuthenticationافزودن 

را  MVC  ،HttpContext.User Principalقرار گرفته و قبل از اجرای  MvcMiddlewareقبل از  Middlewareاین 

 .نمایدتنظیم و اجرا می

 AuthenticationMiddlewareپیک بن ی 
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 .بیان شده است HttpContext.User Principalدر مورد مطالبی  ادامهدر 

 :  Authenticationو Identityافزودن سرویی  (2

       public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 

services.AddDbContext<MicrodevDbContext>(c => 
c.UseSqlServer(configuration.GetConnectionString("MicrodevConnect
ion"))); 

 
            services.AddTransient<Seeder>(); 
            services.AddTransient<IEmployeeService, EmployeeService>(); 
 
 

services.AddIdentity<User, IdentityRole>(cfg => 
      { 
 
        cfg.User.RequireUniqueEmail = true; 
      }) 
        .AddEntityFrameworkStores< MicrodevDbContext >(); 

            services.AddAuthentication(options => 
            { 

options.DefaultScheme = 
CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme; 

            }) 
           .AddCookie(); 
 
            services.AddMvc(); 
        } 

Identity System  پیک بن ی  

Uer  انواع  Role 

ب ای ذخی    Identityپیک بن ی 

ب ای  Uniqueداش ن ایمیل  .EF Coreهایش در داد 

User .الزامیست 

افز دن س  یس 

Identity   بهDI 

افز دن س  یس 

Authentication   درDI 

ب ای تنظیم  AddCookieس  یس 

Principal باش .جاری در کوکی می 
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 ! AddAuthenticationنکاتی در مورد 

 Authentication  در Asp.Net Core سط همانطور که در و  پذیردانجام می AddAuthentication تو

برای ما ی جار Principal میتنظ جهت سیسرررو یتعداد AddAuthentication بینیدکد باال می

 .فراهم کرده است

 AddAuthentication یکOption  به نام DefaultScheme ینحوه که، دارد Authenticate  کردن

 کند.می کاربران را تعیین

 این Authenticate ایم.ه کردهدر اینجا ما از کوکی استفاد که کوکی، توکن و... باشد در تواندمی 

 ASP.NET Core  استفاده از توکن تیقابل bearer یبرا Authenticate کردنAPI دارد هم ها را. 

 CookieAuthenticationDefaults در فضای نام زیر قرار دارد  

Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies; 

 Authorize Attribute استفاده از (3

 قرار دهید. [Authorize]یک  Action Methodدر این مرحله باالی 

    [Authorize] 
        // GET: Employees 
        public async Task<IActionResult> Index() 
        { 

IEnumerable<Employee> employees = await 
_service.GetAllEmploeeysAsync(); 

            return View(employees); 
        } 

 را بزنید تا با هم نتیجه را ببینیم. F5کلید  .رسدمیبرنامه حاال نوبت به اجرای 
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به نا   یControllerکه ما  دلیل اسمممتداده شمممد. این خطا بدین نمایش  404بینید خطای همانطور که می

Account  وView  ی به ناLogin .در بروژه نداریم 

 !!نکته

 هاConfigure ،Status Codeدر متد قبال ین خاطر است که ما ه ادر این صفحه ب Status Code نمایش

 کرده بودیم. Handleرا 

  public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env) 
        { 
 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseExceptionHandler("/Employee/Error"); 
                app.UseStatusCodePages(); 
            } 
            using (var scope = app.ApplicationServices.CreateScope()) 
            { 
                scope.ServiceProvider.GetService<Seeder>().Seed().Wait(); 
            } 
            app.UseAuthentication(); 
            app.UseMvc(routes => 
            { 
                routes.MapRoute( 
                name: "default", 
                template: "{controller=Employee}/{action=Index}/{id?}"); 
            }); 

        } 

 Loginایجاد صفحه 

 کنیم.ایجاد می  Loginبا اکشن متد AccountControllerنام  برای رفع این خطا کنترلری به

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
 
namespace MicrodevProject.Controllers 
{ 
    public class AccountController: Controller 
    { 
        public IActionResult Login() 
        { 
            return View(); 
        } 
    } 
} 
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AccountController  هاست.مسئول ریجستر شدن کاربران و الگین شدن آن 

 نکته!!

شده،  نیکاربرالگ اگر شن ن صفحه الگ یبخواهد اک شد، اما اگر ال منتقل نیرا اجرا کند به   نیگخواهد 

انتقال داده خواهد  Access Denied مورد نظر نداشته باشد به صفحه Action به یباشد و دسترس شده

 .شد

 کنیم.ایجاد می  Loginی با نا Viewو  Accountبا نا   بوشه اییک  FolderViewدر  حاال

 

 بروژه دهیم. Layoutیاید تغییراتی را به ب،  Loginیقبل از نوشتن کدهای صفحه

 مایید.نزیر را اضافه  تغییرات Layout.cshtml_درون فایل navbar به کدهای جهت اضافه کردن قابلیت الگین، 

              <header> 
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-toggleable-sm navbar-
light bg-white border-bottom box-shadow mb-3"> 

            <div class="container"> 
                <a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Home" 

asp-action="Index">MicrodevProject</a> 
<button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse" aria-
controls="navbarSupportedContent" 

                        aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
                </button> 

<div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex flex-
sm-row-reverse"> 

                    <ul class="navbar-nav flex-grow-1"> 
                        <li class="nav-item"> 

<a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Employee" asp-action="Index">کارمند</a> 
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                        </li> 
                        <li class="nav-item"> 

<a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Departmant" asp-action="Privacy">دپارتمان</a> 

                        </li> 
                      
                    </ul> 
                </div> 
                    @if (User.Identity.IsAuthenticated) 
                    { 
                    <div>سالم, @User.Identity.Name</div> 

<a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Account" asp-action="Logout">سایت از خروج</a> 

                    } 
                    else 
                    { 

<a class="btn btn-success" asp-area="" asp-
controller="Account" asp-action="Login"> سایت به ورود</a> 
<a class="btn btn-info" asp-area="" asp-controller="Account" 
asp-action="Register">حساب ایجاد</a> 
} 

            </div> 
        </nav> 
    </header> 

 navbarخروج از سایت در  Buttonشده باشد  Authenticateدر صورتی که کاربر گوییم: در کدهای باال می

 های ورود به سایت و ایجاد حساب را خواهید دید.Buttonشود، وگرنه نمایش داده 

یک کالس  Folder   ViewModelsدر .داریم  Loginبرای نگهداری اطالعات  ViewModelیک نیاز به حاال

 ایجاد نمایید. LoginViewModelبه نا  

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
namespace MicrodevProject.ViewModels 
{ 
    public class LoginViewModel 
    { 
        [Required] 
        [Display(Name = "کاربری نام")] 
 
        public string Username { get; set; } 
        [Required,DataType(DataType.Password)] 
        [Display(Name = "عبور کلمه")] 
 
        public string Password { get; set; } 
        [Display(Name ="بسپار خاطر مرابه")] 
        public bool RememberMe { get; set; } 
        public string ReturnUrl { get; set; } 
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    } 
} 

تان را شمممرو  کنید کار بل از اینکه  تان را Namespace ،ق یاز یل درهای موردن درج  ViewImports.cshtml_فا

 .نمایید

 را اضافه کنید: ViewModelsشوید و فضای نا   ViewImportوارد 

@using MicrodevProject 
@using MicrodevProject.Models 
@using MicrodevProject.ViewModels 
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers 

 .بیفزاییدشوید و کدهای زیر را به آن  View  Login حاال وارد

@model LoginViewModel 
@{ 
    ViewData["Title"] = "ورود صفحه"; 
} 
 
<h1 class="d-flex justify-content-center">ورود صفحه </h1> 
<hr /> 
<div class="row"  dir="rtl"> 
    <div class="col-md-4"> 
        <form method="post" asp-antiforgery="true"> 
 

<div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div> 
            <div class="form-group" dir="rtl"> 

<label asp-for="Username" class="control-label" dir="rtl" 
style=" FLOAT: right"></label> 

                <input asp-for="Username" class="form-control" /> 
 <span asp-validation-for="Username" class="text-
danger"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 

<label asp-for="Password" class="control-label" style=" FLOAT: 
right"></label> 

                <input asp-for="Password" class="form-control" /> 
<span asp-validation-for="Password" class="text-danger"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <div class="checkbox"> 
                    <label asp-for="RememberMe" style=" FLOAT: right"> 
                        <input asp-for="RememberMe" /> 
                        @Html.DisplayNameFor(m => m.RememberMe) 
                    </label> 
                </div> 
                           </div> 
            <div class="form-group"> 
                <input type="submit" value="ورود" class="btn btn-success" /> 

 نحو  نمایش خطاها
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            </div> 
        </form> 
    </div> 
</div> 

 شوید.حاال با اجرای برنامه وارد صفحه الگین می

 

 دهد. میرا و سپی اجاز دسترسی به کاربر گیرد فر  الگین ، درخواست کاربر برای ورود به سیستم را می

 بنویسید.  Loginرا برای اکشن  Postورود، الگین شوید باید متد  دکمهخواهید با کلیک بر روی اگر می

  private readonly SignInManager<User> _signInManager; 
        private readonly UserManager<User> _userManager; 
 
        public AccountController( 
          SignInManager<User> signInManager, 
          UserManager<User> userManager 
         ) 
        { 
            _signInManager = signInManager; 
            _userManager = userManager; 
        }  
[HttpPost,ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> Login(LoginViewModel model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 

  var result = await 
_signInManager.PasswordSignInAsync(model.Username, 

                  model.Password, 
                  model.RememberMe, 

 از کالس  یتوانیم  یکارب  ج  کی جادیا یب ا

UserManager<T>  یاس داد  کن . 

 

Sign in  با
Username,password 

   login یب ا<SignInManager<T کالس

logout  پ  ک دن  Cookieهمچنین لود ک دن  ها  

 گی د.کارب    چک ک دن پسورد مورد اس داد  ق ار می
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                  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(); 
        } 

 اندازی کنید.را به بروژه اضافه و صفحه الگین بروژه را راه Identityخوشحالم از اینکه توانستید قابلیت 

  صحبت کنم. ASP.Net Coreدر  Claim Basedخواهم کمی در مورد قابلیت همراه ما باشید، می

Claim چیست؟ 

Claim  یک جفتType- Value( هر دو از نو string است که مشخص کننده هستند )Principal باشد.می 

Principal چیست؟ 

 که یشممود. کاربریگفته م Principal کاربر مرتبط اسممت، که به آن کی ههر درخواسممت ب Asp.Net Core در

Authenticate   ،کینشده باشد Anonymous user است. 

Property های اساسی مربوط بهIdentity ، درASP.NET Core  هم همانندAsp.Net چندانی نکرده.  است و تغییر

 به طور مثال:

ت که نشان دهنده وجود داش HTTPContextدر  IPrincipalاز نو   Userبه نا   Propertyیک  ASP.NET 4.xدر  

با این تفاوت  ،وجود دارد Userبه نا   Property کیهم  ASP.NET Coreدر بود.  Requestکاربر فعلی برای یک 

 .سازی کرده استبیادهرا  IPrincipalاست، که  ClaimsPrincipalاز نو   Userکه 

 شده است. آورده ASP.NET Coreاست که در  Identityیک تغییر اساسی در  ClaimsPrincipalاستفاده از 

   HttpContext.userموفق باش ،  Sign inاگ  

Authentication Cookie شود. تنظیم می 

جلوگی ی از جهت  IsLocalUrlم   

اس داد   open redirectپذی ی آسیب

 شود.می

http://whatis.techtarget.com/definition/open-redirect
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 نکته!!

 .دیاستفاده کن HttpContext.User از دیتوانیم ی،درخواست جار Principal به یدسترس یبرا

 را با یک مثال بیان کنم. Claimدوست دار  مفهو  

 :Claimمثالی در مورد  

ست. در اینجا می شده ا شما کد ملی درج  شت که  NationalCodeی به نا  Claimتوان در گواهینامه رانندگی  دا

 مشخص کننده کد ملی شما باشد.

شممود و ها، ارزش یک ادعا بررسممی میClaimبی گواهینامه مجوزی مبتی بر ادعاهای شممماسممت. براسمماس این 

 هایی داشته باشید.شود که دسترسیبراساس این ارزش به شما اجازه داده می

 دهد.اساس اطالعات درون کارت، اجازه رانندگی به شما میکند و برافسر، صحت کارت شما را بررسی می

مشممابه داشممته  Claimتواند چندین هایی با چندین مقدار باشممد و حتی میClaimتواند شممامل می Identityیک 

 باشد.

 د،یها استفاده کن Roleاز دیتوانیشد. هنوز هم میاستفاده م Role از Claim یبه جا Asp.Net یقبل هایورژن در

 نمایید.استفاده  Claim که امکان دارد از ییاما بهتر است تا جا

Identity  درAsp.Net Core  یک کالسClaimIdentity  دارد که اینترفییIIdentity سازی کرده است. در را بیاده

 سازی کنیم. احتماال این کالس کمی بزرگتر از مثال ما باشد.مثال زیر سعی کردیم این کالس را شبیه

public class ClaimsIdentity : IIdentity 
        { 
            public string AuthenticationType { get; } 
            public bool IsAuthenticated { get; } 
            public IEnumerable<Claim> Claims { get; } 
 
            public Claim FindFirst(string type) { /*...*/ } 
            public Claim HasClaim(string type, string value) { /*...*/ } 

  } 

 های اصلی بیان شده است.Propertyدر مثال باال 

 Claims  این :Property   شامل تماClaim هایIdentity .است 
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 AuthenticationType  این :Property   شخص کردن نو ست Authenticationبرای م مثال گواهینامه  .ا

 ,Cookie, Bearerاز طری    ASP.NETاست و در AuthenticationTypeرانندگی که باالتر توضیح دادیم 

Google توان صحت اینو... میProperty  .را مشخص نمود 

 IsAuthenticated  این :Property کند که کاربر مشخص میAuthenticated شده یا خیر؟ 

  تعدادی متدهای کاربردی هم برای کار باClaim ها وجود دارد که در اینجا دو مورد آورده شده است. این

 شده باشد.  Autorizeمتدها زمانی مفید است که کاربر

 Principalایجاد یک 

ایجاد  Principalتوان یک آشمممنا شمممدید، حاال چطور می ASP.NET Coreدر  Principalتا اینجا با نحوه کارکرد 

 نمود؟

 :به مثال زیر توجه کنید

public async Task<IActionResult> Login(string returnUrl = null) 
        { 
            const string Issuer = "http://www.Microdev.ir"; 
 

        var claims = new List<Claim> { 
        new Claim(ClaimTypes.Name, "Zahra", ClaimValueTypes.String, Issuer), 

 new Claim(ClaimTypes.Surname, "Bayat", ClaimValueTypes.String, 
Issuer), 

        new Claim(ClaimTypes.Country, "Iran", ClaimValueTypes.String, 
Issuer), 

         
         }; 

 
            var userIdentity = new ClaimsIdentity(claims, "Passport"); 

 
            var userPrincipal = new ClaimsPrincipal(userIdentity); 

 
            await HttpContext.Authentication.SignInAsync("Cookie", userPrincipal, 
                new AuthenticationProperties 
                { 
                    ExpiresUtc = DateTime.UtcNow.AddMinutes(20), 
                    IsPersistent = false, 
                    AllowRefresh = false 
                }); 
 
            return RedirectToLocal(returnUrl); 

        } 
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  اولین کاری که انجا  دادیم لیسمممتی ازCliam و برای هر  ایجاد نمودیمها راClaim یکName   و یک

Value  و به صورت اختیاری فیلدهایی برایIssuer و ClaimValueType .ایجاد نمودیم 

 نکته!!

شما میClaimدر این متد   ست اما  شده ا شته  صورت هاردکد نو توانید این مقادیر را از دیتابیس ها به 

 بخوانید.

  هنگامی کهClaimتوانید یک تید میهای خود را ساخClaimsIdentity  ایجاد کنید و لیستClaim های

 خود را به آن باس دهید.

  سپیAuthenticationType  .شما  تیهو نکهیاز ا نانیاطم یبرارا مشخص کنیدAuthenticated  شده

  .قرار دهید IsAuthenticated = trueباشد 

 توانید یک در نهایت میClaimsPrincipal  جدید را با استفاده ازidentity  خود ایجاد و کاربر راSing in 

  .کنید

  به  ما مثال باالدرAuthenticationManager گوییم که از میCookie  برایAuthentication handler  

 .استفاده کند

  .کردیمرا برای این بخش بیکربندی  Middleware Pipelineباالتر که ما  توجه داشته باشید

  Claim برای کاربر 

( که شمممما ...و لیمیمثل نا ، ا )در مورد کاربر هسمممتند یها اطالعات Claimنیدارد، ا Claim یکاربر تعداد هر

 ها استفاده کنید:توانید هر جایی از آنمی

@if (User.Identity.IsAuthenticated) 
{ 
    foreach (var identity in User.Identities) 
    { 
<h3>@identity.Name</h3> 
<ul> 
    @foreach (var claim in identity.Claims) 
    { 
    <li>@claim.Type - @claim.Value</li> 
    } 
</ul> 
    } 
} 
else 
{ 
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<div>You are anonymouse</div> 
} 

 نکته!!

 زیر اضافه نمایید. متد قیدلخواه خود را از طر یها Claimدیتوانیم شما

UserManager<TUser>.AddClaimAsync(TUser user, Claim Claim) 

 Claim Checkافزودن 

Claims-Based Authorization  ازClaim یچه اکشن یکاربر اجازه اجرااین  نکهیا نییتعی، جهت کاربر جار یها 

ستفاده م شخص کن نکهیا یکند. برایرا دارد ا ست، م ازین Action کی یاجرا یبرا ییها Claimچه دیم  دیتوانیا

 .دیها استفاده کن Policyاز

را ایجاد و و ریجسمممتر  Claimموردنیاز  Policyنویی باید اسمممت، که برنامه Policyها مبتنی بر Claimنیازمندی 

 .نماید

 ConfigureServices در بدنه متد) ()AddAuthorization درون متد AddPolicy متد  یها از طر Policyافزودن

باشد، می Lambdaعبارت  کینا  و  کیشامل  Policy . هرشودمی فیتعر (قرار دارد Startup.cs لیموجود در فا

 .دارد ازیاجرا به آن ن یکه برا یی است،ها Claimمشخص کردن یبراکه 

.public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

{ 

    services.AddMvc(); 

    services.AddAuthorization(options => 

    { 

options.AddPolicy("EmployeeOnly", policy => 
policy.RequireClaim("EmployeeNumber")); 

    }); 

} 

 جاری است. Identityدر  Claim EmployeeNumberبرای بررسی حضور  EmployeeOnly policyدر این حالت 

 قرار دهید.  AuthorizeAttributeروی Policy Propertyرا با استفاده از  Policyبعد از انجا  مراحل باال، باید  

[Authorize(Policy = "EmployeeOnly")] 
public IActionResult Index() 
{ 
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    return View(); 

} 

 نکته!!

AuthorizeAttribute  تواند به کل میController  .اعمال گردد 

[Authorize(Policy = "EmployeeOnly")] 
Public class HomeController : Controller 
{ 

    public ActionResult Index() 

    { 

    } 

} 

در Anonymous access خواهید اجازه باشممد، و میمی AuthorizeAttributeشممما اگر کنترلی دارید که دارای 

 استفاده کنید. AllowAnonymousAttributeتوانید از داشته باشید، می اکشن خاص را هم

[Authorize(Policy = "EmployeeOnly")] 
public class HomeController : Controller 
{ 

    public ActionResult Index() 
    { 

    } 

 
    [AllowAnonymous] 
    public ActionResult Index () 
    { 

    } 

} 

 Logoutایجاد 

ستفاده از ابلیکیشن  ستم و ا سی شود. بی بیایید برای کاربر بعد از ورود به  ستم خارج  سی  Logoutباید بتواند از 

 هم متدی بنویسیم.

 [HttpGet] 
        public async Task<IActionResult> Logout() 
        { 
            await _signInManager.SignOutAsync(); 
            return RedirectToAction("Index", "Home"); 
        } 

HttpContext.user  با یکanonymous 

principlal شود   جایگزین می

Authentication cookie   حذف خواه

 ش .
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 گرددید.برمی  Index شدن به صفحه Logoutهمانطور که در کد باال می بینید بعد از 

 نام کاربرثبت

 . کاربر وجود ندارد نا ثبتای برای صفحهشما با موفقیت ایجاد شد. اما متاسفانه هنوز  Login/Logoutصفحه 

 ایجاد نمایید. Registerیک متد  Accountدر کنترلر 

public IActionResult Register() 
{ 
  return View(); 
} 

صفحه شد، اما چون نا  کاربر میی ثبتاین متد جهت نمایش  شده،  Register یViewهنوز با اگر بر روی ایجاد ن

 کلیک کنید، به خطا برخواهید خورد. navbarایجاد حساب در 

 ایجاد نمایید و کدهای زیر را درون آن قرار دهید. Registerبه نا   Viewیک  Views/Accountمسیر  بی در

@model RegisterUserViewModel 
@{ 
    ViewData["Title"] = "کاربر ثبت"; 
} 
 
<h1 class="d-flex justify-content-center">کاربر ثبت </h1> 
<hr /> 
<div class="row" dir="rtl"> 
    <div class="col-md-4"> 
        <form method="post" asp-antiforgery="true"> 

<div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-
danger"></div> 

            <div class="form-group" dir="rtl"> 
<label asp-for="Username" class="control-label" dir="rtl" style=" 
FLOAT: right"></label> 

                <input asp-for="Username" class="form-control" /> 
    <span asp-validation-for="Username" class="text-
danger"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 

<label asp-for="Password" class="control-label" style=" 
FLOAT: right"></label> 

                <input asp-for="Password" class="form-control" /> 
    <span asp-validation-for="Password" class="text-
danger"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 
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 <label asp-for="ConfirmPassword" class="control-label" style=" 
FLOAT: right"></label> 

                <input asp-for="ConfirmPassword" class="form-control" /> 
  <span asp-validation-for="ConfirmPassword" class="text-
danger"></span> 

            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <input type="submit" value="نام ثبت" class="btn btn-success" /> 
            </div> 
        </form> 
    </div> 
</div> 

 !!نکته

 حاوی namespaceکردن  Importبرای  usingفوق از عبارت  Viewکنید در همانطور که مشاهده می 

ViewModel کار را یکبار درون فایل  ایم؛ زیرا ایناستفاده نکرده_ViewImports.cshtml  برای تمامی

View ایم:انجام دادهها 

 بر روی ایجاد حساب کلیک کنید تا نتیجه کدهای باال را ببینیم. navbarدر  

  

یک  برای به  یاز  کاربر ن بت  هت ViewModelث یک  ج عات داریم. بی  هداری اطال نا   ViewModelنگ به 

RegisterUserViewModel  درFolder ViewModels .ایجاد کنید 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
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namespace MicrodevProject.ViewModels 
{ 
    public class RegisterUserViewModel 
    { 
        [Required ,MaxLength(256),Display(Name =" کاربری نام ")] 
        public string Username { get; set; } 
        [Required ,DataType(DataType.Password), Display(Name = "پسورد")] 
        public string Password { get; set; } 

  [DataType(DataType.Password),Compare(nameof(Password)), Display(Name = 
" پسورد تکرار ")] 

        public string ConfirmPassword { get; set; } 
    } 
} 

 رسد.ثبت کاربر می  Buttonبرای Postنوبت به نوشتن متد حاال 

  [HttpPost, ValidateAntiForgeryToken]  
 

public async Task<IActionResult> Register(RegisterUserViewModel model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                User user = new User { UserName = model.Username }; 

IdentityResult result = await _userManager.CreateAsync(user, 
model.Password); 

 
 
                if (result.Succeeded) 
                { 
                    await _signInManager.SignInAsync(user, false); 
                    return RedirectToAction("Index", "Home"); 
                } 
                else 
                { 
                    foreach (var error in result.Errors) 
                    { 
                        ModelState.TryAddModelError("", error.Description) 
                    } 
                    return RedirectToAction("Index", "Home"); 
                } 
            } 
            return View(); 
        } 

 .خواهد کردنا  را ارسال کنید این متد فر  ثبتنا  کلیک که بر روی ثبت هنگامی

 ! Registerنکاتی در مورد متد 

ف م تنها مح  د به 

RegisterUserViewModel    .است 

کن    سپس یک اع بار پسورد را چک می

User کن .را در دی ابیس ایجاد می 

از  Instanceمع ب  باش  یک  Bindingاگ  

User .ایجاد می شود 

موفق باش ،  Userاگ  ایجاد 

 می شود. Sign inکارب  

HttpContext.user 

principal آپ یت   کوکی

 Serializedشامل 

principal شود.تنظیم می 
  اگ  ه  گونه خطایی رخ ده  به

اضافه   ModelStateخطاهای 

 شود.می
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  اگرUserManager ،توانید ازآن می د، پس ازنک جادیا تیکاربر را با موفق SignInManager 

 اده کنید.فاست ایجاد شدهکاربر   Sign inیبرا

 SignInManager صهیخص میمسئول تنظ HttpContext.User برایUser Principal   و Serializing 

Principal درخواست بعدی است. در یک کوکی از در استفاده 

  وقتی کاربرin Sing ن بوده توانید آن را به هر صفحه ای که قبال در حال انجام آشما می ،شودمی

Redirect  .نمایید 

 ی یک کاربر اگر نتیجهfalse ؛ یعنی باشدSucceed  برابر باfalse خطاهای درون  تمامی پس ه،بود

 . کنیممیاضافه  ModelStateبه  ،را Errorsپراپرتی 
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 سخن پایانی

هر هفته چند  توانیدمینویی دنیای کامپیوتر را کارهای رایگان زنده نگه داشته است. شما به عنوان یک برنامه

ی متن باز یا باس  دادن تواند ساخت یک برنامهاین حل مشکالت می .ساعت را به حل مشکالت دیگران بپردازید

 .باشد stackoverflow  به یک برسش در

با خواندن این کتاب چیزی اگر  خواندن این کتاب کردید سپاسگزار .از اینکه وقت با ارزشتان را  صرف 

کتاب مبهم بود یا من نتوانسته بود  موضو  و اگر جایی از  با دوستانتان به اشتراک بگذارید. ، لطفاً آن راآموختید

 ، لطفاً در قسمت نظرات کتاب به من اطال  دهید. تا در ویرایش های بعدی اصالح کنم. کنم بیانرا خوب 

 این تمام چیزی است که از شما انتظار دارم.

 تک ما، دنیا جای بهتری برای زندگی شود.امیدوارم با تالش های تک

 
https://www.linkedin.com/in/alibayatgh/ 
 
https://www.linkedin.com/in/zahrabayat/ 
 
https://stackoverflow.com/users/3427324/ali-bayat 
 
https://stackoverflow.com/users/9423189/zahra-bayat-gholilaleh 

 
  

https://www.linkedin.com/in/alibayatgh/
https://www.linkedin.com/in/zahrabayat/
https://stackoverflow.com/users/3427324/ali-bayat
https://stackoverflow.com/users/9423189/zahra-bayat-gholilaleh
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کتاب های نوشته شده:
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