فاکتور کردن مجدد آبجکت های دیتابیس موجود با استفاده ازSSDT
دیتابیس ها ساخته می شوند تا دوباره فاکتور شوند .آبجکت ها همیشه به عنوان خروجی های یک دیتابیس اصالح می شوند .تغییرات
چگونه تکمیل می شوند؟
توضیحات
فاکتور کردن مجدد آبجکت های دیتابیس موجود به راحتی افزودن آبجکت های جدید می باشد .اجازه بدهید ستون  Cityمربوط به جدول
 Teamرا به  CityNameمجددا فاکتور کنیم.
در داخل  Solution Explorerروی فایل  Team.sqlدابل کلیک کنید .این امر پین های دوتایی  Design/T-SQLرا نمایش خواهد
داد .در داخل پین  T-SQLروی ستون  Cityراست کلیک کرده و  Refactorو  Renameرا انتخاب کنید.

دیالوگ  Renameبرای شما ظاهر خواهد شد City .را به  CityNameتغییر داده و روی  okکلیک کنید.
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یه چک باکس انتخاب شده ی  Preview changesدقت کنید .این امر به شما کمک می کند تا تغییرات را قبل از به کار گرفته شدن،
امتحان کنید.

با کلیک کردن روی  Applyتغییر از  Cityبه  CityNameدر پروژه بر روی برچسب پس از اجرا که برای وارد کردن داده ی اولیه
ایجاد کردیم ،به کار گرفته می شود .با ایجاد یک فایل  ،refactorیک فایل  Futbol.refactorlogدر داخل Solution Explorer
ایجاد می شود.
اکنون اجازه بدهید که تغییرات را انتشار دهیم .فایل  FutBol.publish.xmlرا که قبال ذخیره کردیم ،به یاد دارید؟ اکنون می توانیم آن
را یک ابزار کمکی قرار دهیم .در Solution Explorerبا دابل کلیک کردن روی این فایل Publish Database ،با نمونه هدف از
پیش پر شذه ،نمایش داده می شود .اگر گزینه های پیشرفته ای داشته باشیم که در پیش فرض های خود اصالح شده باشند ،آنها نیز به
طور خودکار وارد خواهند شد.
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فقط روی  Publishکلیک کرده و پین  Outputرا امتحان کنید.

با امتحان کردن دیتابیس  SQL Serverمی توانیم مشاهده کنیم که تغییر از  Cityبه  City Nameبه کار گرفته شده است.
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