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رمز فایل tahlildadeh.com:

کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله متعلق به آموزشگاه تحلیل داده می باشد و هر گونه استفاده غیر قانونی
از آن پیگرد قانونی دارد.

چگونگی اصالح کردن ) (modifyیک)Stored Procedure (SQL Server Management Studio
این مقاله چگونگی اصالح کردن یک  Transact-SQL Stored procedureرا با استفاده از Object Explorer
در  SQL Server Management Studioتوضیح می دهد .وقتی شما عبارات یا پارامترهای یک Stored
procedureرا با استفاده از این متد تغییر می دهیدpermission ،هایی که برای  Stored procedureتعریف
شده اند ،حفظ می شوند ،و هیچ  Stored procedureمستقلی یا  triggerتحت تاثیر قرار نمی گیرد.
نکته مهم:
تغییر دادن نام یا  definitionیک  Stored procedureممکن است باعث  failشدن objectها و scriptهای
مستقل شود ،اگر objectهای مستقل برای انعکاس تغییراتی که روی  Stored procedureایجاد شدهupdate ،
نشده باشند .جهت کسب اطالعات بیشتر:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms345404.aspx

اصالح یکStored procedure


در ، Object Explorerبه نمونه ای از  Database Engineوصل شوید و سپس آن نمونه را بسط
دهید .

آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خیابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  - 561واحد 7
88146323 - 88446780 - 88146330








Databaseها را بسط دهیدDatabase ،هایی را بسط دهید که  Stored procedureمتعلق به آن
است ،و سپس  Programmabilityرا بسط دهید .
Stored Proceduresرا بسط دهید ،برای اصالح کردن ،روی  procedureراست کلیک کنید ،و سپس
Modifyرا کلیک کنید .
متن  Stored procedureرا اصالح کنید.
برای تست کردن ، syntaxدر منوی ، Queryروی  Parseکلیک کنید.
جهت اصالح کردن ، Stored procedureدر منوی ، Queryروی  Executeکلیک کنید.
جهت ذخیره ، scriptدر منوی ، Fileروی  Saveکلیک کنید .نام فایل را قبول کنید یا آن را با نامی جدید
جایگزین کنید ،و سپس روی ، Saveکلیک کنید.
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