انواع مختلفی از برنامه هایquery
قبل از اینکه به چگونگی خواندن برنامه ها بپردازیم ،متذکر می شوم که عالوه بر برنامه های گرافیکی ،گزینه های دیگری از جمله
برنامه های متن محور و  xmlوجود دارند .این ها روش های مختلفی است که  SQL Serverمی تواند یک برنامه ی  queryرا
نمایش دهد.
توضیحات
برنامه های متن ) (text plansسه راه برای برقراری برنامه های متن وجود دارد:


 SQL Server - SET SHOWPLAN_TEXTدر واقع  queryرا اجرا نمی کند ،اما اطالعاتی در مورد چگونگی
اجرای عبارات گزارش می دهد ،که اطالعاتی در مورد برنامه ی  Estimated Executionنشان می دهد.



 SQL Server - SET SHOWPLAN_ALLدر واقع  queryرا اجرا نمی کند ،اما اطالعات دقیق درباره ی چگونگی
اجرای عبارات و منابع مورد استفاده برای اجرای  ،queryارائه می دهد ،اطالعاتی در مورد برنامه ی Estimated
 Executionنشان می دهد.



 SQL Server - SET STATISTICS PROFILEدر واقع  queryرا اجرا کرده و اطالعات دقیق در مورد چگونگی
اجرای وضعیت ها ،عدد حقیقی ردیف های پردازش شده و منابع استفاده شده برای اجرای  queryارائه می دهد و اطالعاتی
در مورد برنامه ی  Actual Executionنشان می دهد.

لطفا دقت داشته باشید که مایکروسافت یک بیانیه ی استهالک ( ) depreciation announcementبرای گزینه های SET
 SHOWPLANدر باال منتشر کرده و برای پیشروی استفاده از برنامه های  XMLرا پیشنهاد می دهند.

برنامه های گرافیکی
دو گزینه برای برنامه های گرافیکی وجود دارد:


 SQL Server - SET SHOWPLAN_XMLدر این مورد  queryرا اجرا نمی کند ،اما اطالعات دقیقی در مورد
چگونگی اجرای وضعیت ها و منابع مورد استفاده برای اجرای آن ارائه می دهد .یک داکیومنت خوش ترکیب  XMLکه
حاوی برنامه ی  Estimated Executionمی باشد ،گزارش می دهد.
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 SQL Server - SET STATISTICS XMLدر این مورد  queryرا اجرا می کند و اطالعات دقیقی در مورد
چگونگی اجرای وضعیت ها و عدد حقیقی ردیف های پردازش شده و منابع مورد استفاده برای اجرای  queryارائه می دهد.
یک داکیومنت خوش ترکیب  XMLکه حاوی برنامه ی  Actual Executionمی باشد ،گزارش می دهد.
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