
Про участь представників ІТ-фірм в навчальному процесі на кафедрі ІСТ 

 
16 жовтня 2020 року на кафедрі інформаційних систем і технологій в on-line 

режимі була проведена лекція в рамках дисципліни «Бази даних» представником 

ІТ-фірми EPAM Systems Сисоєвим Іллєю Костянтиновичем, який є .NET full stack 

розробником цієї фірми. За домовленістю з доцентом кафедри Сілантьєвою Юлією 

Олександрівною була обрана тема «Типи даних в MS SQL Server. Особливості 

застосування» для студентів 3-го курсу освітньо-професійної програми «Інженерія 

програмного забезпечення». Після обговорення теоретичного матеріалу й 

демонстрації неоптимальних рішень, пов’язаних із застосуванням числових, 

строкових й часових даних, а також прикладів перетворення даних з одного типу в 

інший, студенти отримали поради щодо проходження співбесіді з роботодавцями. 

 

 

Типи даних MS SQL

 

Перетворення типів даних

� При переміщенні, порівняно або об'єднанні даних одного

об'єкта з даними іншого об'єкта ці дані можуть перетворюватися

з одного типу в інший.

� При передачі в змінну програми даних з результуючого стовпця

Transact-SQL, коду повернення або параметра виведення ці дані

повинні перетворюватися з системного типу даних SQL Server в

тип даних змінної.

Наприклад, якщо smallint порівнюється з int, то перед порівнянням

smallint неявно перетвориться в int.

 



 

Основні помилки при

роботі з типами даних

 

Вплив типів даних на розмір

таблиць і оптимізацію планів
запитів.

• Неправильний вибір типу даних може спричинити за собою в майбутньому значне

збільшення обсягу бази даних.

• Від коректності вибору типу даних залежить подальший спосіб побудови запитів і
оптимізація індексів.

 

Наслідки вибору типів даних для

оператора '*' в конструкції Select

SET STATISTICS TIME, IO ON 

SELECT * FROM Person.Person

SELECT BusinessEntityID , FirstName , MiddleName , LastName FROM 

Person.Person

SET STATISTICS TIME, IO OFF

Table 'Person'. Scan count 1, logical reads 3819, physical reads 3, ... SQL Server Execution 
Times: CPU time = 31 ms, elapsed time = 1235 ms. 

Table 'Person'. Scan count 1, logical reads 109, physical reads 1, ... SQL Server Execution 
Times: CPU time = 0 ms, elapsed time = 227 ms.

 

Фільтри по полям представляють

типовим часом

 

Наслідки неявного перетворення

SELECT BusinessEntityID, 
NationalIDNumber FROM 

HumanResources.Employee WHERE 
NationalIDNumber = 30845

SELECT BusinessEntityID, 
NationalIDNumber FROM 

HumanResources.Employee WHERE 
NationalIDNumber = '30845'

 

SELECT CustomerID, AccountNumber FROM Sales.Customer WHERE 

AccountNumber = N'AW00000009’

SELECT CustomerID, AccountNumber FROM Sales.Customer WHERE 
AccountNumber = 'AW00000009'

Не оптимальні запити

 

Data length

 

 


