جلوگیری ازIndex Nulification
 Queryهای منتشر شده تالش می کنند تا از شاخص های در دسترس استفاده کنند ،زیرا آنها  queryها را با مکانیزمی تولید می کنند
که نتایج شما را تا حد ممکن سریع گزارش می دهند .به هرحال اگر مراقب نباشیم راه هایی وجود دارند که یک شاخص از طریق آنها
می تواند خنثی شود.
توضیحات
اجازه بدهید به دو سناریو که با آن مواجه شده ام بپردازیم .اولین سناریو کالسیک می باشد که در آن یک ستون ایندکس شده در یک
عبارت  WHEREبا یک عملکرد در هم پیچیده می شود .وقتی که یک ستون ایندکس شده در یک عملکرد پیچیده می شودSQL ،
 Serverاز هیچ شاخص موجودی روی ستون استفاده نخواهد کرد .در این مثال یک ایندکس روی ستون  AccountNumberاز
 Sales.Customerموجود می باشد ،اما این جستجو روی  AccountNumberاسکن خواهد شد .دیتابیس  SQL Serverدر حال
استفاده از یک مورد تلفیق حساس می باشد ،بنابراین عملکرد  UPPERاصال ضروری نیست .اگر چک کردن مقادیر upper case
الزم بودند ،می توانیم یا دیتابیس را مجبور به ذخیره ی همه ی مقادیر AccountNumberبه عنوان  upper caseکنیم و یا می توانیم
یک ستون همراه ایجاد کنیم که موارد  upper caseرا ذخیره می کند.
)declare @AccountNumber varchar(10
'set @AccountNumber = 'AW00000424
* select
from Sales.Customer
where UPPER(AccountNumber) = @AccountNumber

سناریوی بعدی حاوی اولویت نوع داده می شود و داده ی اشتباه را به یک  queryانتقال می دهد .در جدول مشتری
 AccountNumberبه عنوان ) varchar(10تعریف شده است .در  queryبعدی یک متغیر از ) nvarchar(10تعریف شده و به
عنوان مبحث جستجو استفاده شده است .از آنجایی که انواع داده از یکدیگر متفاوت هستند ،نوع داده با اولویت باالتر مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .از آنجایی که داده ی  nvarcharنسبت به داده ی  varcharدر اولویت است ،ستون  AccountNumberبه طور
ضمنی تبدیل شده و همان برنامه ی  queryمانند مثال قبل ،تولید می شود .تداوم در اینجا مهم می باشد ،سعی کنید اطمینان حاصل کنید
که انواع داده هایی که به  queryهای خود انتقال دادید ،با انواع داده های مورد جستجوی ستون منسجم می باشند.
)declare @AccountNumber nvarchar(10
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set @AccountNumber = 'AW00000424'
select *
from Sales.Customer
where AccountNumber = @AccountNumber
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