استفاده از گزینه ی  DELETE CASCADEبرای رسیدگی به Child key
Removalدر ارتباطات کلید خارجی
استفاده از گزینه ی  DELETE CASCADEدر تعاریف محدودیت کلید خارجی به معنای اجرای بهتر و کد کمتر در هنگام حذف
رکدوردها از جدول هایی است که دارای یک رابطه ی  parent-childتعریف شده می باشند.
توضیحات
ابتدا اجازه بدهید که تایید کنیم که نمودار جاری ما دارای گزینه ی تعریف شده ی  DELETE CASCADEروی کلید خارجی ،بین
جدول  Parentو  Childمی باشد .در اینجا وضعیت  SQLبه همراه نتیجه را مشاهده می کنید.

اکنون که تایید کرده ایم که این گزینه ی تعریف شده را داریم ،اجازه بدهید با استفاده از عبارت  SQLزیر یک رکورد را از جدول
 Parentحذف کنیم.
DELETE FROM [dbo].[Parent] where ParentID=82433

با نگاه به  explain planبرای این  ،queryمتذکر می شویم که  SQL Optimizerابتدا رکوردهای  childرا حذف کرده و سپس
 deleteرا روی جدول  Parentاجرا می کند .به این خاطر الزم است به هر جدول تنها یک بار دسترسی داشته باشد.
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اکنون اجازه بدهید گزینه ی  DELETE CASCADEرا از تعریف کلید خارجی ) (foreign keyحذف کرده و تفاوت ها را مشاهده
کنیم .برای این کار به حذف و ایجاد مجدد کلید خارجی بدون گزینه ی  DELETE CASCADEنیاز داریم .در اینجا عبارت های
 SQLبرای انجام این تغییرات را مشاهده می کنید:
]ALTER TABLE [dbo].[Child] DROP CONSTRAINT [FK_Child_Parent
ALTER TABLE [dbo].[Child] WITH CHECK
)]ADD CONSTRAINT [FK_Child_Parent] FOREIGN KEY([ParentID
)]REFERENCES [dbo].[Parent] ([ParentID

زمانی که کلید خارجی دوباره ایجاد شده می توانیم یک عملکرد حذف دیگر نیز اجرا کنیم تا اگر تفاوتی در اجرا وجود دارد ،مشاهده
کنیم .یک موضوع قابل ذکر این است که بدون گزینه ی  DELETE CASCADEنیاز به اجرای یک عبارت  deleteدیگر داریم تا
رکوردها را از اولین جدول  Childحذف کنیم .در اینجا عبارت های  SQLرا برای اجرای  deleteمشاهده می کنید:
DELETE FROM [dbo].[Child] where ParentID=62433
DELETE FROM [dbo].[Parent] where ParentID=62433

با نگاه کردن به  explain planبرای این عبارت ها ،مشاهده می کنیم که آنها کامال شبیه هستند ،تنها تفاوت این است که چون ما در
حال اجرای عبارت های مجزای  deleteهستیم ،الزم است جدول  Childبرای بار دوم محدودیت کلید خارجی را برای بار دوم ،هنگام
حذف از جدول  ،Parentچک کند.

با استفاده از نتایج  SQL Profilerاز هر  ،queryمی توانیم این اسکن اضافه از جدول  Childرا تایید کنیم ،که در واقع به این
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معناست که گزینه ی  DELETE CASCADEبهتر اجرا می کند .در زیر مشاهده می کنیم که گزینه ی DELETE CASCADE
در هر رده از منابع کمتری استفاده می کند و حدود  20درصد سریعتر اجرا می کند.
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