کار باpost / pre deployment script
کار با ( post / pre deployment scriptاسکریپت های اجرای عملیات قبل و بعد از
نصب)
گاهی الزم است به هنگام ایجاد و بروز رسانی پایگاه داده ،داده هایی را به آن اضافه کرده ،داده های جاری را ویرایش یا
آن ها را حذف کنید .عالوه بر آن ،ممکن است الزم باشد عملیات خاصی قبل و/یا بعد از اتمام فرایند مورد نظر بر روی
پایگاه داده انجام شود .برای مدیریت چنین سناریویی کافی است از  deployment scriptاستفاده نمایید.

شرح
در مبحث قبلی ،داخل پروژه ی پایگاه داده ی خود ،یک جدول جدید تعریف کردیم .حال به راهی نیاز داریم که به وسیله ی
آن بتوان داده های اولیه ( )seed dataرا وارد جدول مورد نظر کنیم .برای انجام این کار الزم است اسکریپت
 Script.PostDeployment.sqlرا بروز رسانی نماییم.
داخل پنجره ی  ،Solution Explorerدوبار بر روی این فایل کلیک کرده و سپس آن را مانند زیر ویرایش می کنیم:
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به منطق شرطی در کد فوق دقت کنید .اسکریپت ها یا دستورات  Pre/Post deploymentهمیشه فارغ از نوع عملیات
(نصب یا بروز رسانی/اینکه پایگاه داده را نصب می کنید یا آن را ارتقا می دهید) اجرا می شوند .توصیه می شود اسکریپت
ها خود را قابل تکرار و اجرا مجدد ( )idempotentتعریف نمایید تا بدین وسیله از شکست خوردن فرایند بازطراحی
( )refactorپایگاه داده جلوگیری شود ( =idempotentبه ویژگی خنثی بودن تکرار یک رابطه (یا تابع یا عملیات) گفته
می شود؛ بدین معنی که تکرار ،در خروجی یا محتوای اطالعات تغییری ایجاد نکند).
زمانی که فرایند  deploymentپایگاه داده اجرا می شود (پایگاه داده بر روی سرور نصب ،مستقر و آماده ی استفاده می
شود) 3 ،قطعه یا بلوک کد داخل اسکریپت  .sqlکه خود توسط  Visual Studioساخته شده ،ایجاد می گردد .این اسکریپت
نهایی که به صورت خودکار ایجاد شده ،در واقع کدی است که نهایتا بر روی پایگاه داده  deployمی شود .اسکریپت
مزبور از سه بلوک اصلی کد تشکیل شده که در زیر ترتیب ایجاد آن ها را شرح می دهیم:
 .1تمامی کدهایی که فایل  Scripts.PreDeployment.sqlتشکیل می دهد.
 .2کدهای خودکار ایجاد شده که نمایانگر عملیات  )change(/drop/createویرایش  database schemaبر اساس
محتوای پروژه هستند (کدهایی که به صورت خودکار ایجاد شده و بر اساس محتوای پروژه schema ،ی پایگاه
داده را ایجاد/حذف/ویرایش می کنند).
 .3تمام کدهایی که محتوای فایل  Scripts.PostDeployment.sqlرا تشکیل می دهد.
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البته بسته به تنظیمات نصب و  deployment optionهایی (همچون  )constraint checkingکه تعیین شده ،ممکن است
 visual studioکدهای دیگری نیز به  scriptاصلی اضافه کند.
شما می توانید اسکریپت های مجزا داخل  ،Solution Explorerدر زیر پوشه های  Pre Deploymentو Post
 Deploymentایجاد نمایید و سپس آن ها را به وسیله ی دستور  :rاز  ،SQLCMDبه صورت مسقیم در اسکریپت
 Script.PostDeployment.sqlاضافه نمایید .این امر به شما اجازه می دهد کارها و عملیات خاصی را به اسکریپت
معینی محول کرده و بجای ایجاد و نگهداری یک اسکریپت بزرگ و واحد که وظیفه ی انجام تمامی عملیات را بر عهده
دارد ،برای هر عملیات اسکریپت خاصی داشته باشید.
می توان متغیرهای  SQLCMDرا داخل فایل  Database.sqlcmdvarsدر پنجره ی  solution explorerایجاد کرد.
اکنون ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که یک  pre deployment scriptاساسا کجا کاربرد دارد و چگونه می
تواند مفید باشد .یکی از موارد کاربرد آن در  migrationهای پیچیده و انتقال داده ها است .با بهره گیری از اسکریپت های
اجرای عملیات قبل و بعد از نصب پایگاه داده ( )pre / post deployment scriptsمی توانید پیش از مستقر کردن پایگاه
داده بر روی سرور ( ،)deploymentکارهای خاصی را انجام داده (داده هایی را اضافه کرده) و سپس بعد از اجرای
 ،deploymentبر روی اطالعات مورد نظر عملیات معینی را انجام دهید.
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