 44پرسش 44 ،پاسخ
شماره سندFAQ-T-95-03 :

 44پرسش
 44پاسخ
 44پرسش در گروه موقت تلگرامی مطرح گردید که توسط تیم نیک آموز به آنها پاسخ داده
شده است .سواالت به گونهای است که بسیار کاربردی هستند و پیشنهاد میکنم تمامی
پرسشها و پاسخها را مطالعه کنید.

شما میتوانید این پرسش و پاسخ را در اینترنت منتشر کنید.

صفحه1 :
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شماره

پرسش و پاسخ

پرسش

پرسش  :1-1فیلد کلید اصلی جدولهایم را از نوع  autoincrementبا  seed=1در نظر می گیرم .مشکلم اینجا
است که پس از چند رکورد،ترتیب این فیلد به هم میریزه و پرش داره .مثال از  62به  1161پرش می کند .در
همه جداول این مشکل وجود دارد .لطفا راه حل این مشکل را بفرمایید.

پاسخ  :1-1بعضا با  Restartشدن  instance Sql serverاين اتفاق مي افتد.
پرسش  :1-6استاد راه حلش چیست؟ از  cachاس کیو ال نیست؟
پاسخ  :1-6زماني که شما از  Identityاستفاده مي کنيد در برخي از موارد ممکن است که به مشکل  Gapو ...برخورد
کنيد دليل اين موضوع مي تونه اين باشه که عمليات درج شما با شکست مواجه شده و  SQLآي دي رزرو شده براي اون
رکورد را مورد استفاده قرار نمي دهد  .حالت ديگه هم است زماني که از اين قابليت استفاده ميشه  SQL Serverبراي افزايش
سرعت يکسري مقادير از  Identityرا کش کرده تا بتواند با سرعت بااليي آنها را به رکوردها تخصيص دهد اگر به هر علت
 Instanceبه طور مناسب  Downنشود (منظور سرويس  SQLاستاپ نشه) اون موقع مقادير کش شده دفعه بعد مورد
استفاده قرار نمي گيرند و اين موضع باعث گپ ميشه.
1

پرسش  :1-3استاد این عمل مشکل ساز نمیشه؟
پاسخ  :1-3راه حل مشکل شما اينجا توضيح داده شده:
http://stackoverflow.com/questions/14146148/identity-increment-is-jumping-in-sql-serverdatabase

-

صفحه2 :

استفاده از فلگ – t272جهت برطرف کردن مشکل  Gapکار اشتباهي است.
سرويس پک بايد نصب کني.
و البته مي تونيد که به  Sql Server Configuration Managerمراجعه کنيد.
روي  Instanceمربوط به  Sql serverکليک راست کنيد و سپس و  Propertiesرا بزنيد و بعد در Tab
با عنوان  Startup Parametersمقدار زير را اضافه کنيدT272 :
فقط يادتون باشه ديگه از اين به بعد هر بار که  Instanceمتوقف بشه اون افزايش  0111يا  01111تايي در
 Identityها اتفاق نمي افته.
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پرسش  :6-1سئوالی که من خیلی وقته میخوام از شما بپرسم :
در مقایسه با  ، Entity Frameworkبرای برنامهنویسان و همچنین پروژههای کوچک و متوسط  ،طراحی
و کوئری نویسی مستقیم و استفاده از  ADO.NETچه مزایایی میتواند داشته باشد ؟
پاسخ  :6-1بحث کمي کلي تر از  Efهست .ابتدا بايد بررسي کنيم که مزاياي  ORMچي هست و در کنار اون  EFهم به
عنوان يک  ORMاز اين مزيتها برخورداره پس در ادامه مزاياي  ORMها و  ORMمخصوص مايکروسافت يعني  EFرو
بررسي ميکنيم:
 -0جدا کردن خودتان از :SQL
به عنوان يک برنامه نويس ديتابيس ممکن است زمان و هزينه زيادي روي يادگيري  SQLگذاشته باشيد .پس براي شما منطقي
نيست که  SQLرا رها کنيد و به سراغ ابزارهاي ديگر برويد .اما به عنوان يک برنامه نويس چطور؟
-۲ساده سازي کارها:
هنکامي که از  Entity Frameowrkاستفاده ميکنيد بيشتر کوئري هاي خود را به کمک  Linqو در محيط توسعه خود
پياده سازي ميکنيد .بيشتر کارهايي که ميخواهيد هنگام کوئري نويسي انجام دهيد مثل  Join, Where, Order byو …
همگي به کمک  Linqقابل پياده سازي است.

6

 -۳جدا شدن از :Data Model
در صورتي که از آن دسته برنامه نويس هايي هستيد که ابتداي امر به جاي طراحي نرم افزار به طراحي ديتابيس ميپردازيد ،بايد
به شما بگويم که با اين کار شما طراحي نرم افزار خود را به مدل ديتابيس خود گره زده ايد و با اعمال تغييرات در پايگاه داده،
بايد نرم افزار خود را نيز تغيير دهيد .اما هنگامي که به عنوان يک برنامه نويس از  EFاستفاده ميکنيد ،ساختار ذهني شما از
ساختار بانک هاي اطالعاتي رابطه اي جدا شده و کامال به صورت شي گرا نرم افزار خود را طراحي و پياده سازي ميکنيد.
 -۴جدا سازي بهتر قسمت هاي مختلف نرم افزار:
جدا سازي قسمت هاي مختلف برنامه يا به اصطالح  Separation of Concernsنيز از قابليت هاي ويژگي هاي ديگر
استفاده از  EFدر برنامه ميباشد .در اين روش شما تنها با کالس ها سر و کار داريد و کليه کارهاي نرم افزار خود را با کالس ها
انجام ميدهيد .بدون در نظر گرفتن اينکه داده هاي مورد نياز در کجا نگه داري خواهند شد.
Code First -۵
از آخرين ويژگي هايي که  EFاضافه شد  Code Firstاست که به کمک آن شما کالسهاي خود را طراحي ميکنيد ،در قسمت
ديگري ميتوانيد قابليت هايي که در ديتابيس نياز داريد را نيز تنظيم کنيد و سپس پايگاه داده را نيز به صورت اتوماتيک از روي
مدل برنامه ايجاد کنيد .هر تغييري که در کالسهاي خود ايجاد ميکنيد به کمک قابليت  Migrationميتوانيد اتوماتيک به
پايگاه داده انتقال دهيد و در کل به صورت کامل از پايگاه داده ايزوله ميشود.
پرسش  :6-6اما من دنبال مزیت استفاده از  SQLو  ado.netنسبت به  efبود .دورههای شما هم فکر کنم
در مورد  SQLباشند بیشتر....
پاسخ  :6-6منتظر ارائه نسخه نهايي  EF 7.0هستيم بعد از آن محصوالت  EFرا گسترش خواهيم داد.

صفحه3 :
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پرسش  :6-3یعنی حتی یک مزیت هم نمیتوان نام برد ؟
پاسخ  :6-3مزاياي زيادي وجود دارد:
 -0کنترل کامل بر روي اتفاقاتي که در ديتابيس و اليه ديتا ميافتد.
 -۲سرعت باالتر در اجرا به هر حال  ORMها اليه اي هستند که روي  ADOقرار گرفته اند .
-۳و اينکه  ORMها معموال از امکانات  DB Engineعقب تر هستند.
انتخاب استفاده يا عدم استفاده از  ORMمعموال به عهده برنامه نويس است و با توجه به شرايط پروژه تصميم گيري ميشود.
اما در مجموع به تجربه ثابت شده است که هيچ راه حلي قطعيت ندارد و معموال در پروژه هاي بزرگ شما از ترکيبي از تکنولوژي
هاي مختلف استفاده ميکنيد.
پرسش  :3من یک پایگاه داده دارم که یک  queryبه صورت  jobاجرا میشه که  5دقیقه زمان میگیره
برای اجرا در هر نیم ساعت در این زمان  5دقیقه تمام  queryهای من که از نوع  selectهستن اجرا
3

نشده تا بعد از سپری کردن  5دقیقه .اگر امکان داره لطف کنین دلیلشو بگین.
پاسخ  :3اينکه پرس و جو شما  ۵دقيق زمان مي بره مي تونه به شرايط متفاوتي بستگي داشته باشه  -0 .تعيين نامناسب
ايندکس  blocking -۲و  . ......ابتدا پرس و جو يي که اجرا ميشه رو پلن اجراييش رو ببينيد و تحليل کنيد  .اجراي پرس و
جو هايي که زمان شون خيلي طوالني است باعث ميشه ديگر پرس و جو ها در صف  Runnableبمونن .
پرسش  :4به نظر شما برای طراحی جدول تعاریف که شامل سه فیلد کد،عنوان ،توضیحات میباشد آیا یک
جدول تخصیص بدهم یا برای هر مورد جدول جداگانه مثالً شغل،محل تحصیل و....
پاسخ  :4دوست عزيز مقداري صريح تر سوالتون رو بيان مي کنيد .

4

تکمیل پرسش  :4مثالً جدول انواع شغل ،انواع محل تحصیل که همگی شامل سه فیلد می باشند و.....که در
یک پروژه شاید  111تا از این نوع داشته باشیم حال برای هر کدام یک جدول طراحی کنم یا یک جدول
برای تمام آنها که بتوان با یک فیلد دیگر آنها را تفکیک ساخت.
پاسخ تکمیلی سوال  :4اين موارد جز اطالعات پايه کسب و کار شما مي شود و مفهوم هريک از اين موجوديت ها متفاوتند
 .بنابراين جدول هاي مجزايي در نظر بگيريد.
پرسش  :5جایگزین مناسب برای shrink؟

5

صفحه4 :

پاسخ  :5بررسي دستور  Shrinkدر  - SQL Serverنيک آموز  ،آموزش برنامه نويسي
در اين مقاله مي خواهيم دستور  ShrinkDatabaseرا بر روي کارايي بانک اطالعاتي مورد بررسي قرار دهيم ،اصال استفاده
از دستور  Shrinkدر  SQLخوب است يا بد!!
http://nikamooz.com/shrinkdatabase-sql/
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پرسش :2نحوه استفاده از  viewsوکاربرد های آن .فرق بین  viewsو تیبل .در چه مواقعی از آن استفاده
میشود و در کجا؟

2

پاسخ  :2در مورد نحوه استفاده از  Viewبايد بگم هيچ تفاوتي با  Tableنداره .اما در پشت صحنه تفاوت هاي زيادي وجود
داره .جدول حاوي اطالعات واقعي شماست در حالي که  Viewتنها يک کوئري ذخيره شده است که اطالعات يک يا چند
جدول را واکشي ميکند و به شما نمايش ميدهد و هيچ ذخيره سازي انجام نميدهد.
در مواردي که کوئري هاي پيچيده اي داريد که چندين بار در جاهاي مختلف از اون استفاده ميکنيد مثال بين چند جدول در
چندين  SPميخواهيد  Joinانجام بديد ،خوب بهتره از اين  Joinيک  viewايجاد کنيد و در  SPها از  Viewاستفاده کنيد.
 viewقابليت استفاده مجدد از کدها رو در اختيار شما قرار ميدهد .البته نحوه نگهداري اطالعات در Indexed viewها
متفاوت هست که خارج از حوصله اين بخش هست.
پرسش  :7چگونه یک یوزر  SQLتنها در لیست دیتابیس ها  ،فقط دیتابیس های را که خود  ownerیا
 Role db_ownerرا دارد  ،بتواند ببیند؟
پاسخ  :7اين موضوع را در دوره امنيت در  SQL Server 2016به خوبي بررسي کرده ايم:

7

]}USE [{DatabaseName
GO
]{ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::[{DatabaseName}] to [{LoginName
GO
]USE [master
GO
]{DENY VIEW ANY DATABASE TO [{LoginName

پرسش  :8من  sqlرو تقریبا  6ماهه که به صورت جدی شروع کردم و برای طراحی وب و برنامه نویسی
زبان  cشارپ قاعدتا نیاز هست .می خواستم منو در این زمینه راهنمایی کنید و برای ادامه کار توصیه های
8

مورد نیاز رو شرح بدید.
پاسخ  :8سالم .چون شما برنامه نويس هستيد و مي خواهيد از امکانات  SQL Serverاستفاده کنيد مي توانيد مباحثي يک
برنامه نويس نياز دارد را فرا بگيريد .اين مباحث گسترده هستند به همين دليل دوره اي در نيک آموز تشکيل داده ايم با نام
 SQL Serverويژه برنامه نويسان .اين دوره شامل  0۵جلسه و مباحث بسيار منحصربفردي است.
پرسش  : 9آیا در هنگام ایجاد یک  DBمی توان امکانی را ایجاد کرد که مثال پس از ساخت دو فایل گروپ
با نام های  FG1و  ،FG2در صورت ساخت آبجکت هایی از نوع جدول ،به طور اتوماتیک در فایل گروپ

9

صفحه5 :

 FG1و در صورت ساخت آبجکتی از نوع ایندکس در فایل گروپ  FG2ذخیره شود؟
پاسخ  :9شما مي توانيد  Defual File Groupرا تعريف کنيد يکي از فايل گروه ها را پيش فرض در نظر بگيريد براي
مثال  FG1در اين حالت همه آبجکت هايي که ايجاد مي شوند اگر فايل گروه شان مشخص نشود در آن ذخيره مي شوند براي
ايندکس ها مجبور هستيد که اسم فايل گروه را مشخص کنيد.
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پرسش  :11لطفا در مورد ایندکس کالستر و نان کالستر بگین که اصال با وجود ایندکس کالستر چه لزومی
داره که از نان کالستر استفاده بشه؟نان کالستر چه فایده ای داره؟
11

پاسخ  :11ايندکس کالستر ترتيب فيزيکي سطرها در جدول را مشخص مي کند  .اما  non cluster indexترتيب براي
يک ستون يا چند ستون را مشخص مي کند  .شما مي تونيد يک کتاب رو در نظر بگيريد صفحات کتاب کالستر ايندکس را
نمايش مي دهد و واژگان انتهاي کتاب که به صفحه اي اشاره ميکند.
در محصول بسته سرعت در  SQL Serverاين موارد را به خوبي آموزش دادهايم.
پرسش  :11در مبحث  ، FULLTEXT SEARCHموضوع  STOP LISTها صرفا بر روی فیلدهایی از نوع
) NVARCHAR(MAXاعمال می شوند؟ آیا قابلیت استقاده در هنگام به کارگیری از تکنولوژی های FILE
 STREAMو  FILE TABLEدر این مورد وجود دارد؟

11

پاسخ  :11امکان استفاده از سرويس  FullTextبه ازاي  Filestreamو  Filetableوجود دارد.
زماني که شما  Stop Listتعريف مي کنيد سرويس  Fulltextهنگام ايندکس کردن لغت هاي ايجاد شده در آن ليست
ايندکس نمي شوند فرقي هم نداره که ديتا کجا قرار داره  )Nvarchar(maxيا  Filestreamو...
در دوره  SQL Serverويژه برنامه نويسان کار با سرويس مورد نظر و همچنين چالش هاي مربوط به زبان فارسي بررسي
شده است.
https://www.simple-talk.com/sql/database-administration/full-text-searches-ondocuments-in-filetables/

پرسش  :16میخواستم بدانم تفاوت میان قفل گذاری سطح سطر و سطح صفحه چیه ؟

16

پاسخ  sql server :16به صورت پيش فرض قفل را در پايين ترين سطح قرار مي دهد  .يعني در سطح سطر  .همانطور
که مي دانيم ايجاد قفل باعث مصرف حافظه مي شود بنابراين در بعضي از مواقع که پرس و جو شما ميزان منبع حافظه زيادي
را بخواهد مصرف کند  sql serverاين قفل را به سطح صفحه يا شي تشديد مي کند ( . ) lock Escaltionهمچنين
زماني که قفل در سطح سطر گذاشته مي شود قفل هاي با السري با عنوان  intented lockبر روي  objectهاي باال تر
در نظر گرفته مي شود  .که شما مي تونيد جدول سازگاري قفل در  Sql serverرا در سايت مايکروسافت ببينيد .
از کتاب  Pro SQLSERVER Internalانتشارات  Apreesقسمت  ۳براي يادگيري بيشتر استفاده کنيد نکات خوبي
وجود دارد موفق باشيد.
پرسش  :13با دستورات سی شارپ بخوام یک دیتا بیس ایجاد کنم ،آدرس کانکشن رو باید چطور به
برنامه بدهم؟

13

پاسخ  :13به بانک اطالعاتي  Masterوصل شويد اگر الگين شما دسترسي ايجاد بانک اطالعاتي داشته باشد مي توانيد با
دستور  .... Create Databaseبانک اطالعاتي ايجاد کنيد
بحث دسترسي و ...در دوره امنيت در  SQL Server 2016بررسي شده است:
http://www.codeproject.com/Articles/10213/Create-an-SQL-Server-Database-UsingCsharp
http://nikamooz.com/change-connection-string

صفحه6 :
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پرسش  :14همان طور که می دانید یکی از راه هایی که می توان در تریگرها عملیات پارامتر ورودی را
شبیه سازی کرد استفاده از  CONTEXT_INFOاست .اما مشکل این است که به ازای هر  Sessionیک
مقدار تصادفی به آن تخصیص پیدا می کند و آن مقدار هم به محض پایان یافتن نشست از بین می رود
و در واقع چرخه عمر این  CONTEXT_INFOمثل  Sessionهای دات نتی نیست .آیا راهی وجو دارد که
14

چنین مقداری یک بار برای یک کاربر و مثال برای یک مدت خاص جایی ذخیره شود و بشود در تریگرها
آن را واکشی کرد؟ مثال پس از اولین الگین ،مقداری انحصاری آن کاربر ذخیره شود و با درخواست های
مختلفش مثل انواع گزارش گیری ها و درج داده ها و  ...از طریق برنامه کاربردی بتوان در سمت اس کیو
ال از آن استفاده کرد؟
پاسخ  :14بهترين حالت براي استفاده از  Context Infoاين است که به محض باز شدن  Connectionاولين
 Commandدستور مربوط به  Setکردن آن باشد .مي توانيد متد  Connection Openرا  Overrideکرده و....
پرسش :15نرم افزاری دارم که فیلد ای دی انها اتوماتیک  insertمیشه .با استفاده از entity
 . frameworkمشکل اینجاست که ای دی ها تا عددی مثل  65میرن بعد یهو میشند  655بعد ادامه
داره و یهو میشه  1111و  ...لطفا جهت حل مشکل راهنمایی بفرمایید.

15

پاسخ  :15روي  Instanceمربوط به  Sql serverکليک راست کنيد و سپس و  Propertiesرا بزنيد و بعد در Tab
با عنوان Startup Parameters
مقدار زير را اضافه کنيد:
T272فقط يادتون باشه ديگه از اين به بعد هر بار که  Instanceمتوقف بشه اون افزايش  0111يا  01111تايي در  Identityها
اتفاق نمي افته.
پرسش  :12-1در یک شرکت میخواهیم یک فایل حجیم مثال ده گیگا بایت را بطوری درون دیتابیس
بگذاریم که اوال در فول بک آپ روزانه دیتابیس نیاید  .ثانیا فقط یک کاربر خاص مجوز ویرایش و عده
ای هم مجوز دیدن داشته باشند  .بهترین راه کار چیست ؟ محیط شبکه ویندوز سرور و کالینت ها درون
دامین هستند(.اکتیو دایرکتوری نصب شده)

12

پاسخ  :12-1همان طور که از نام اين نوع پشتيبان مشخص است از کليه داده هاي پايگاه داده پشتيبان گرفته مي شود و
امکان  ignoreکردن داده خاصي وجود ندارد  .شما مي توانيد اين داده را در فايل گروپ خاصي قرار دهيد از آن فايل گروپ
پشتيان بگيريد و با حفظ زنجيره  logآن را در مکان ديگري برگردانيد  .شما مي تونيد به کاربر پايگاه داده دسترسي Select
 Insert ،و  ....بدهيد براي اطالعات بيشتر در اين رابطه به دوره امنيت در  SQL Serverنيک آموز مراجعه کنيد
پرسش  :12-6امکانات  filetableدر این زمینه کمکی به ما نمی کند ؟
پاسخ  :12-6اگر مي خواهيد محتويات فايل رو داخل پايگاه داده وارد کنيد يعني به ازاي مقادير موجود در فايل فيلد داشته
باشيد راهکار قبلي که بيان شد ولي اگر مي خواهيد کل فايل را در پايگاه داده داشته باشيد مي تونيد از  File Tableاستفاده
کنيد اما  Full backupکل داده ها را در نظر مي گيرد.
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پرسش  :17-1بهترین روش استخراج کلمات و عبارات با تکرار زیاد از میان فیلدهای یک جدول چیست
؟ به طور مشخص  ،می خواهم در سایت خبر ،تعداد کلمات و عبارات پرتکرار هر روز رو مشخص کنم .
مثال امکان داره یه روز صد خبر در مورد تازه های فناوری اطالعات داشته باشیم و بیشترین اخبار هم
مرتبط با 😊  sql serverباشه که طبیعتا تعداد تکرار کلمه یا عبارت  sql serverرو می خوام بدست
بیارم .البته کلمات رو می خوام خود  queryکه می نویسم استخراج کنه و به همراه تعداد تکرار نشون
بده .
پاسخ  :17-1اگر آخر هدف کار شما  Data Miningباشه بهتر است با استفاده از  SSISکلمات Termها را استخرا ج
کنيد استفاده از کامپوننت  Term Lookupسپس آنها را در يک ديتابيس ذخيره ذخيره کنيد و بعد کوئري خودتون را بنويسيد
چون هر کلمه در يک رکورد ذخيره شده است .براي اينکه بتوانيد روي کلمات و  Data Mining ...انجام دهيد الگوريتم
هاي مناسب شبکه عصبي  ،رگراسيون خطي و ...يک نکته ديگه هم بگم که براي پردازش متن و استخراج متن (قبل از ذخيره
در ديتابيس و )...پايتون يکي از بهترين ها است.
17

پاسخ  :17-1کند شد و يا نشدن بستگي به نحوه ايندکس گذاري و همچنين استفاده از ويژگي هاي  FullTextداره من
پروژه هايي را ديدم که در حجم باال از اون استفاده کردن و به خوبي جواب گرفتن  .اگر حجم شما خيلي خيلي باال است مي
توانيد از  Elastic Searchاستفاده کنيد سايت معظم  Stackoverflowدقيقا براي جستجو  Fulltextاز اين Engine
استفاده مي کند سواالت و ...در  SQL Serverذخيره مي شود و متن سوال عالوه بر  SQLدر  Elasticذخيره مي شود ....
تمامي اين موراد در دوره  SQL Serverويژه برنامه نويسان بررسي شده است.
پرسش  :17-6راه حل دیگه ای که بشه براساس فیلدها و جداول موجود در همان دیتابیس این کار انجام
بشه وجود نداره  ،چون حجم دیتابیس من باالست و طبیعتا اگه بخوام این اطالعات رو مجددا تو یه
دیتابیس دیگه ذخیره کنم و از اون کویری بگیرم مشکل ساز میشه !؟
پاسخ  :17-6نه استفاده از کوئري براي به دست آوردن لغت هاي پر استفاده را گفتم (يعني با کوئري متن ها را بگيريد و
بعد لغات را جدا کنيد و بعد بشماريد) واگرنه همان طور که مي فرماييد Full-text search ،براي همين آمده ...البته من
براي اين کارها  Luceneرا بيشتر پيشنهاد مي دهم.
پرسش  :18میخواستم بدونم اسکریپتی هست که به ازاء تراکنش های در حال اجرای سیستم بتونه مقدار
حافظه استفاده شده رو بده (بازاء هر تراکنش)

18

صفحه8 :

پاسخ  :18شما مي تونيد با استفاده از ستون memory_usage : Number of 8-KB pages of memory
 used by this sessionاز  sys.dm_exec_sessionsبدست بياريد .
همچنين  DMvباال را مي تونيد با  sys.dm_tran_session_transactionsالحاق (  )joinکنيد و ليست تراکنش
هاي باز  sessionمورد نظرتون رو ببينيد  +اگر مي خواهيد بدونيد هر درخواست جلسه چه مقدار query memory
مصرف مي کنه مي تونيد از ستون  granted_query_memoryدر  sys.dm_exec_requestsاستفاده کنيد .
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پرسش  :19در حوزه  BIمیخواهیم از قابلیت  cdcاستفاده کنیم که در  bizما چند جدول باهمدیگه انواع
 joinها رو میشن تا به یه جدول  factدر الیه  etlما تبدیل میشن حال که تغییرات ما ممکنه به  11الی
 61میلیون برسه به نظر شما از قابلیتها و کامپوننتهای  cdcاستفاده کنیم مشکل سرعت نخواهیم داشت
و آیا پیادهسازی اون پیچیده نمیشه ؟

19

پاسخ  :19اگر تغييرات شما به روز رساني رکوردها است  .اصوال پيشنهاد ميشه که  Factها طوري طراحي بشن که عمليات
 Updateنداشته باشند .اما اگر منظور از تغييرات بحث ديتا جديد است مي توانيد با مکانيزم هاي ديگري ديتا جديد را تشخيص
دهيد  .اگر از  CDCاستفاده کنيد چون فرآيند درج تغييرات در جدول سوابق  Asyncاست در صورتيکه  File Groupآن را
جدا و در ديسک جداگانه اي قرار دهيد  IOآن را به ديسک ديگري منتقل کرده ايد و گرنه اگر در همان ديسک ديتابيس باشد
 IOآن با ديسک  Databaseيکي بوده و ممکن است تاثير منفي داشته باشد.
در ضمن يک نکته فرض کنيد شما ديسک جدا نداريد و  CDCرا فعال کرديد و  ۲1ميليون رکورد  Detetcشد توسط CDC
براي بروز رساني نبايد عمليات  Insert Update Deleteرا روي جدول انجام دهيد رکوردهاي کشف شده توسط CDC
را در  StageDBبريزيد و با دستور  Mergeعمليات به روز رساني  Factرا انجام دهيد
در دوره  SQL Serverويژه برنامه نويسان دستور  Mergeو حالت هاي آن به خوبي بررسي شده است امسال به اميد خدا
دوره  BIبا رويکرد کامال تخصصي خواهيم داشت سناريوهايي مانند سناريو شما هم جزء مثال ها است
يک مقاله چند وقت پيش در خصوص  CDCو  Performanceاون ديده بودم سرچ کنيد ...
پرسش  :61بنده دوره  performanceرو خریداری کرده ام و البته واقعا هم مفید بود .سوالی که برام
پیش اومده بود در مورد تعریف  filegroupهای جداگانه برای جداول و ایندکس هاست  .وقتی من

61

ایندکس های مربوط به دو یا چند جدول رو در  filegroupهای جداگانه ذخیره کنیم ایا مشکلی در هنگام
استفاده از انواع  joinها پیش نمیاره یعنی باعث افت سرعت نمیشه ؟
پاسخ  :61خير  .اگر بتوانيد ديسک آنها را جدا کنيد کارايي شما افزايش پيدا خواهد  .براي استفاده از ديتا خود SQL Server
عمليات واکشي از  FGرا انجام مي دهد و....
پرسش  :61-1نحوه پویا سازی فیلدها از طریق  sqlدر کدام یک از دوره ها تدریس میشه .منظور از پویا
سازی ارتباط فیلدها با سایر فیلدهای پایگاه داده در همان سرور و یا سرورهای دیگر ؟
پاسخ  :61-1اگر منظورتان  Relationردن به صورت  Cross Databaseو يا  Cross Serverاست اين موضوع
در  SQL Serverوجود ندارد .مي توانيد کمي واضح تر سوال را بپرسيد.
پرسش  :61-6منظورم ما با استفاده از یه ویندوز فرم یا یه وب فرم و هر زبان برنامه نویسی اطالعاتی
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رو از یه دیتا بیس واکشی کنیم و عملیات آپدیت روی جداول در دیتا بیس های دیگر در سرورهای دیگه
یا همون سرور انجام بدیم .وقتی ما یه شرکت باشیم و با سازمان های دیگه ای قرارداد همکاری ببندیم
و پروژه های کاری مون برای انسجام سازی نیاز داشته باشند با هم در ارتباط باشند با این که از دیتا
بیس های دیگر  relationبگیریم آیا این امکان هست من مدیر بتونم از خود  sqlکه پایگاه های دانش
نرم افزارها مو با اون می سازم به گونه ای دیتا بیس ها ایجاد بشن که اطالعاتی از دیتا بیس های دیگر
از فیلد های مشخصی در یک جدول درسرور دیگری واکشی بشن و درج بشن  .این کار را با وب سرویس
ها هم میشه انجام و یا هر زبان برنامه نویسی دیگری اما برای امنیت و ایزوله کردن داده ها اگه درون
سازمانی بشن بهتره .آیا این امکان با  sqlوجود داره.
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پاسخ  :61-6براي اينکار يعني ارتباط مابين ديتا بيس هاي ديگه ارسال ديتا و دريافت ديتا  +بررسي  Businessو ..ميشه
از سيستم هاي  Queueاستفاده کرد .يکي از اونها  Service Brokerاست که مي تونه Msgهايي براي بحث Update
 ...به سرورهاي ديگه SQLي ارسال کنه و...
پرسش  :66-1دیتا های یک جدول رو کامل پاک کردم حاال که میخام همون اطالعات رو دوباره از روی
بک آپ  insertکنم رو  fkبهم ارور و conflictمیده.دلیلش چیه و راه حلی داری .
پاسخ  :66-1مشکل مربوط به relationهايي هست که با ساير جداول وجود داره .بايد يا  relationرا حذف کنيد يا
داده هاي وابسته را.
پرسش  :66-6اگر  relationها رو پاک کنم میتونم مجددا بزارمشون؟

66

پاسخ  :66-6در جدول مورد نظر رکوردي قرار است درج شود که کليد آن در جدول  Masterموجود نمي باشد .ابتدا تکليف
مربوط به کليد را مشخص کنيد اگر مي خواهيد  Invalid Dataدرج کنيد مي توانيد Relationها را غير فعال کنيد .
ALTER TABLE table WITH CHECK NOCHECK CONSTRAINT ALL.
بعد از درج با دستور زير فعال کنيد :
ALTER TABLE table WITH CHECK CHECK CONSTRAINT ALL.
لزومي به حذف  Relationنمي باشد.
پرسش  :66-3اگر داده ما invalidنباشد چی ؟
پاسخ  :66-3وقتي اين خطا نمايش داده مي شود يعني اينکه شما مي خواهيد رکوردي در جدول درج کنيد که کليد آن در
جدول پدر وجود ندارد و اين يعني درج ديتا  Invalidدر جدول هدف شما بايد تکليف اون مقدار مورد نظر که به ازاي فيلد
داراي  Relationباعث خطا شده را مشخص کنيد اين مقدار در جدول اصلي فاقد رکورد است.
با دستورات اشاره شده در واقع داريد مي گيد که  Relationبي خيال کنترل نشه تا من ديتا  Invalidدر سيستم بريزم.
پرسش  :63در مورد مدارک بینالمللی  SQLو اینکه آیا نیک آموز آموزش خاصی در این مورد ارائه میکند
یا نه یک توضیحی بدهید.

63

پاسخ  :63مايکروسافت دورههاي بسيار زيادي براي  SQL Serverبرگزار ميکنه که اصل اين مدارک شامل
 ۴60-01براي دوره برنامه نويسي
 ۴6۲-01براي دوره مديريت پايگاه داده
 ۴6۳-01مربوط به دوره هاي  Dataweare houseميباشد.
دوره آموزش  SQL Serverبراي برنامه نويسان به صورت کامل و جامع مدرک  ۴60-01را به همراه سناريوهاي حرفه اي و
عملياتي پوشش ميدهد.
http://nikamooz.com/product/sql-server-training-courses-for-programmers/
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پرسش  :64-1میخواسم بدونم با توجه به این که االن  ef 7نسخه  rc2رسید استفاده از اون و  mvc 6در
قالب یک پروژه تجاری بزرگ کار معقولی هست؟

64

پاسخ  :64-6در حالت کلي محصوالت به اين سطح که ميرسند ميتوان گفت آماده ارائه ميباشند و تغييرات و باگهاي کمي
دارند .به هر حال هنوز نسخه نهايي منتشر نشده و اگر محصول شما قبل از انتشار نهايي  EFروانه بازار شود ،احتماال در آينده با
معضالتي مواجه هستيد .اما اگر زمان طوالني توليد کار شما طول ميکشد و مطمئن هستيد تا آن زمان نسخه نهايي در نظر
گرفته شده ،و البته تيمي داريد که آماده مقابله با مشکالت احتمالي هستند ،با در نظر گرفتنن ريسک معقولي ،بله ميتوانيد در
پروژه هاي خود استفاده کنيد.
پرسش  : 64-6اطالع دارید زمان ارائه نسخه نهایی چه زمانی هست؟
پاسخ  :64-6طبق وعده دوستان مايکروسافت در تيم EFبرنامه ريزي براي انتشار همزمان  EFو  MVCميباشد .زمانبندي
 MVCرا ميتوانيد در لينک زير پيگيري نماييد.
https://github.com/aspnet/Home/wiki/Roadmap
پرسش  :65آیا میتوان  spها رو  encryptکرد طوری که برای برگرداندن آنها نیاز به کلید خاصی باشه و
با  redgateقابل بازیابی نباشه؟

65

پاسخ  :65منظور شما پروسيجرهاي CLRي است و يا SPهاي عادي .خير متاسفانه تا جايي که من تست کردم.
اين مقاله هم چند روزي است منتشر شده بد نيست ببينيد.
http://sqlperformance.com/2016/05/sql-performance/the-internals-of-withencryption
پرسش  :62آیا  OR Mapperهست که  memory-optimized tableرو پشتیبانی کنه؟ توی  ef7یه
حالت  in-memoryداره ولی اونجوری که خوندم فکر کنم ربطی به memory optimized table

62

نداشته باشه .آیا اکستنشنی هست برای استفاده از این جداول توی ef؟ یکی از دوره هاتون رو دیدم که
با یه سری کامند و اینا میشد ولی دنبال یچیز تر و تمیزتر هستم.
پاسخ  :62امکان استفاده با  EFو  Dapperوجود داره.
پرسش  :67ایا میتونم به یک جدولی که دیتا داره به یکی ازفیلداش کلید خارجی نسبت داد ؟

67

پاسخ  :67شما مي توانيد  Relationرا به ازاي جدولي که داراي  Dataهست تخصيص دهيد و بايد شرايط اون رو هم
رعايت کنيد.
پرسش  :68-1وقتی اینترنت قطع میشود برنامه ارور  connection failureمیدهد با وجود اینکه کل
برنامه به همرا دیتابیسش روی یک کالینت ایزوله قرار گرفته و تحت شبکه نیست .لطفا کمک کنید با این
مورد خیلی مشکل دارم چون برنامه هنگ کرده و باید کل برنامه رو با  task managerببندم.

68

پاسخ  :68-1لطفا کمي بيشتر توضيح دهيد ،يعني يک برنامه ويندوزي داريد که هم نرم افزار و هم  SQLروي يک دستگاه
نصب است و وقتي اينترنت دستگاه قطع ميشود برنامه از کار ميافتد؟
پرسش  :68-6دقیقا همینطوره و اینکه کامال مرتبط با اینترنته محرز شده.
پاسخ  :68-6آيا از سرويس خاصي استفاده نميکنيد؟ و يا اينکه مثال  Jobخاصي داشته باشيد که در حال اجرا باشه و حين
عملکرد نياز به برقراري ارتباط با يک سرور ديگه داشته باشه؟!

صفحه11 :
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پرسش  :68-3نه سرویس و  jobخاصی ندارم.
پاسخ  :68-3اين مورد نياز به بررسي کامل شرايط و سورس داره و امکان پاسخ صحيح در شرايط فعلي نيست .با عرض
پوزش
پاسخ  :68-3التبه به کمک برنامه هايي که ترافيک شبکه را کنترل ميکنند ميتوانيد بررسي کنيد که در زمان اتصال اينترنت
چه داده اي در حال ارسال و دريافت هست و بعد از قطع شدن اينترنت کدام يک از اين داده ها براي جابجايي دچار مشکل
ميشوند .شايد اين مورد کمکي به شما بکنه.
پرسش  :69در پایگاهدادههای حجیم که ناگزیر به پشتیبانگیری از  FileGroupآخر هستیم ،چگونه و با
69

چه دستورهایی از آن  ،FileGroupبکاپ بگیریم و چگونه آنرا بدون استفاده از بکاپ فولRestore ،
کنیم .به من به فایل  logو اینکه این  lsnوجود ندارد ارور میدهد.
پاسخ  :69بدون استفاده  Full Backupو  Log Backupبازيابي ممکن نيست بايد اونها را داشته باشيد.
پرسش  :31ریاستور با  Full Backupحدود  7ساعت طول میکشه .حجم پایگاه دادهها حدود یک
ترابایته .دیتابیس برای  FileTableساخته شده.

31

پاسخ  :31سالم افزايش سرعت بکاپ و ريستور مباحث زيادي دارد .براي همين منظور محصولي براي اين موضوع درست
کرده ايم.
http://nikamooz.com/product/backuprestoresqlserver/
پرسش  :31میخواستم بدونم بهترین روش برای  concatکردن مقادیر یک فیلد با کاما در کنار هم
چیست؟سرعت خیلی مهم است.

31

پاسخ :31
http://stackoverflow.com/questions/194852/concatenate-many-rows-into-asingle-text-string
انجام کار به صورت Bulkمي توانيد از کالس  SQLBulkCopyاستفاده کنيد.
http://www.codeproject.com/Articles/30705/C-CSV-Import-Export
در دوره  SQL Server 2016ويژه برنامه نويسان اين موضوع بررسي شده است.
پرسش  :36بعضی وقتها با اینکه عملیات  Full Backupبه درستی اناجام شده ولی حجم فایل  LDFکم

36

نمیشه و به مرور حجم الگ خیلی زیاد میشه و من ناچارا با  Detachو  Attachکردن اون رو کوچک
میکنم .چرا این اتفاق میافته و چه باید کرد؟
پاسخ  Log backup :36بگيريد.

صفحه12 :
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پرسش  :33تفاوت  EXEC sp_executesqlبا  )EXECUTE (@Strچیه؟

33

پاسخ :33
SP_execute
اين روال ذخيره شده مابين  Adhocو روال ذخيره شده عادي هست  .اين روال ذخيره شده متن پرس و جو و نوع پارا مترهاي
پرس و جو را مي گيرد و پلن کوئري را  cacheمي کند حال اگر مقدار پارمترها عوض شود از همان  Planابتدايي که
 cacheکرده است استفاده مي کند يعني با تغيير پارامتر  planجديدي به  plan cacheاضافه نمي شود.
)exec (str
اگر با اين روش پرس و جو را اجرا کنيد با يد عينا متن پرس و جو يکسان باشد و در شرايطي که پرس و جو ايمن نباشد آن
 parameterizeدر نظر گرفته نمي شود و با تغيير پارامتر هربار  planجديدي به  plan cacheاضافه مي شود در اين
شرايط بهتر است گزينه  optimize fo ad hoc queryرا فعال کنيد .
نکته  SP_execute :فاقد پارامتر عينا مانند  Adhoc Queryاست.
پرسش  :34در یک کوئری نیاز است تا تمام داده های یک جدول که یک فیلد آن از نوع  intو دیگری از
نوع  blob( varbinary maxمی باشد واکشی شوند در حقیقت یک  selectساده .اما واکشی به کندی
انجام می شود حجم داده های  blobنیز از  k31کمتر می باشد .بهترین راه حل برای full table scan

34

با سرعت باال بر روی جداول دارای داده های  blobچیست؟ چطور می توان از واکشی داده  blobبه
 buffer poolجلوگیری نمود و مستقیم داده در حافظه سیستم بارگزاری شود؟
پاسخ  :34اگر تعداد رکوردهاي شما خيلي زياد است مي توانيد براي خالص شدن از شر اين مشکل به سمت Filestream
و يا  Filetableبرويد من روي جدولي با چند ترابايت و حجم فايل هاي کوچک اين موضوع را راه اندازي کردم و جواب
خوبي گرفتم.
پرسش  :35برای پیاده سازی ورک فلو و نیز کارتابل چه مسیری را پیشنهاد میدهید ؟

35

پاسخ  :35اين دو آيتم بخشي از سيستم CRMهستند که ميتوان به روش هاي مختلفي پياده سازي شه با طراحي جداولي
که مشخص بشه يک نامه از چه شخصي به بقيه ارسال شده و يا به چه اشخاصي رونوشت زده شده .ميشه همه رو مديريت
کرد .قدم اول طراحي جداولشه.
پرسش  :32آیا ویروس ،بدافزار یا چیزی شبیه به اینها هست که بتونه به طور خودکار پسورد کاربران sql
رو عوض کنه؟ من یک سرور دارم که فقط خودم بهش دسترسی دارم ولی هر چند روز یک بار پسورد
یکی از یوزرهای  sqlام عوض میشه و باید دوباره ست کنم .میخواستم ببینم کسی به این مسئله برخورده

32

یا نه.
پاسخ  :32ممکن است .مي تونيد براي برسي بيشتر  Auditدر سطح سرور را فعال کنيد و ببينيد چه کسي اين کار را انجام
مي دهد  .اين مورد در دوره امنيت در  SQL Server 2016بررسي شده است.
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2708/tracking-login-password-changes-in-sqlserver/
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پرسش  :37تو ایران از سرویس  FileTableجایی استفاده شده ؟
37

پاسخ  :37-1بلي اين سرويس وابسته به ديتابيس است و وابستگي به  .., Cloudمايکروسافت نداره من توي چند تا پروژه
استفاده کرده ام.
پاسخ  :37-1بله ،شخصا در پروژه هايي که براي تعدادي از خبرگزاري هاي بزرگ انجام دادم با حجم ديتا و آمار بازديد
بسيار باال براي نگهداري از فايلها از اين تکنولوژي استفاده کرديم ،همون طور که آقاي طاهري هم فرمودن ايشون هم در
پروژه هايي که داشتن از اين تکنولوژي استفاده کردن و پاسخ خيلي خوبي گرفتن.
پرسش  :38-1اگر یه پروژه ای مثل  Aparatبخواد ساخته بشه  FileTable ،گزینه خوبیه ؟
پاسخ  :38-1خير اونجا بايد ترکيبي از  SQLو  NOSQLرا داشته باشيد توي اون حجم .يکي از بهترين حالت ها مي تونه
اين باشه موضوع  BigDataو...

38
پرسش  :38-6چرا  nosqlاستاد؟
پاسخ  :38-6ساختارهاي رابطه اي تا حدي مي توانند جوابگوي برخي کارها باشند در برخي از پروژه ها با توجه به نياز بايد
ترکيب اين دو مدل را استفاده کرد .ذخيره  Unstructureديتا در حجم باال يکي از اون حالت ها است.
پرسش  :39میشه سرویس  FileTableرا روی هاست های اشتراکی پیاده سازی کرد ؟ فقط در حد تست
 ،چون باید یک مسیر هم به پوشه ای که فایل ها را در آنجا نگه میداره اختصاص بدیم .
39

پاسخ  :39-1بستگي داره که هاست شما چه دسترسي به شما داده باشه ،و امکاناتي که براي شما در  SQL Serverدر
نظر گرفته چي هست و چه دسترسي هايي به شما داده.
پاسخ  :39-1با اجازه اساتيد محترم ،دوست عزيز منم توي يه پروژه اي اين امکان رو نياز داشتم و هاست اشتراکي هم
استفاده ميکردم ،متاسفانه هيچ کدام از هاست هاي اشتراکي قابليت فايل استريم را ندارند و براي آنها فعال نيست٬شما بايد
هاست اختصاصي خريداري کنيد!
پرسش  :41دوره جنون سرعت نیاز به چه پیشنازهایی داره.من همه چیز رو با دوره های نیک آموز شروع

41

کروم.
پاسخ  :41اين دوره نياز به آشنايي شما با انواع  DataTypeها و همچنين جداول و فيلدها دارد.
پرسش  :41جدیدا تکنولوژی های جدید تری مثل دیتا زن سرور اومدن.میخواستم بدونم نیک اموز
تصمیمی برای تشکیل دوره ای برای این مورد هنوز نداره.فکر کنم طرافدار زیاد داشته باشه و بسیار

41

کاربردی هست.
پاسخ  :41سالم در نسخه  ۲106که منتشر شده است يه ابزاري قوي تر از اون به نام Microsfot Mobile Report
 Publisherاومده که نسخه پيشرفته  Data zenاست.
منتظر دوره  BIاز نيک آموز باشيد امسال صد در صد تشکيل ميشه ان شااله.
پرسش  :46یه جدول توی دیتابیس دارم که دایم داره پر و خالی میشه .این پر و خالی شدن باعث میشه

46

صفحه14 :

حجم  log fileزیاد بشه برا حل این مشکل باید چیکار کنم؟
پاسخ  :46اگر شما  Log Bacupبراتون ارزش نداره  Recovery Modelبانک را در حالت  Simpleقرار دهيد.
ALTER DATABASE XXX SET RECOVERY SIMPLE
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پرسش  :43من برای جلوگیری از  dead lockاز کد زیر استفاده میکنم  .آیا این کد مشکلی داره ؟ آیا
اصولی هست ؟
Start:
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION
.
.
.
COMMIT TRANSACTION
END TRY
BEGIN CATCH
if ERROR_NUMBER() = 1205
begin
exec SP_Random_Delay
goto Start
end
END CATCH

43

پاسخ  :43بهترين حالت براي انجام اينکار حل مشکل  Deadlokاست اول از همه  Deadlock Graphرا پيدا کنيد و
عامل بوجود اومدن را ببينيد چي است سپس اون را حل کنيد .کد شما بررسي مي کنه اگر  Deadlockبوجود اومد يک SP
اجرا ميکنه خوب اگر از هر  01مرتبه اجرا دستورات شما يکي به  Deadlockبرخورد کنه و نتونيد عامل اون و ...را حل کنيد
زياد کار شما ارزشمند نيست .اين خطا(بن بست) يکي از خطاهاي مهلک است که بايدتا جايي که امکان داره به حداقل برسه.
پرسش  :44چگونه می توان عملیات  Traceدیتابیس به ازای هر یوزر محدود کرد یعنی هر یوزر فقط
دیتابیس هایی که دسترسی دارد را بتواند  Traceکند؟

44

صفحه15 :

پاسخ  :44در خصوص  Traceبراي انجام اينکار من معموال يک  Server Roleايجاد مي کنم و Permissionهاي
زير را مي دهم
]USE [master
GO
—بررسي جهت وجود الگين
IF
EXISTS
(SELECT
loginname
FROM
master.dbo.syslogins
WHERE
')loginname='PerfLogin
DROP LOGIN PerfLogin
GO
—ايجاد الگين
'CREATE LOGIN PerfLogin WITH PASSWORD=N'Aa123456
GO
—ايجاد يک رل جديد
CREATE SERVER ROLE PerformanceTuning
GO
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—به رل هاPermission تخصيص
GRANT CONNECT SQL TO PerformanceTuning
GRANT VIEW ANY DATABASE TO PerformanceTuning
GRANT VIEW ANY DEFINITION TO PerformanceTuning
GRANT VIEW SERVER STATE TO PerformanceTuning
GRANT ALTER ANY EVENT SESSION TO PerformanceTuning
GRANT ALTER TRACE TO PerformanceTuning
GO
ALTER SERVER ROLE PerformanceTuning ADD MEMBER PerfLogin
GO
SELECT IS_SRVROLEMEMBER('PerformanceTuning','PerfLogin)'
GO
. Database User توجه داشته باشيد اين دسترسي به ازاي الگين است و نه

:اين پرسشها توسط تيم نيک آموز در تلگرام پاسخ داده شده است
 مسعود طاهري فريد طاهري امين مزيدي عليرضا ارومند سروش سيد صدر.همچنين از آقاي شيشهبري بابت تهيه اين مستند تشکر ميکنيم

http://nikamooz.com :آدرس وب سایت نیک آموز
https://telegram.me/nikamooz :آدرس کانال تلگرام نیک آموز
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