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  به نام خدا
  SQL Server 2016آموزش 

  
کنیم توجه کنید که شـما   می را بررسی SQL Server 2016در زیر آموزش تصویري با سالم خدمت تمامی کاربران گرامی 

چند بخش آموزشی دیگر که بصورت تعاملی و شـبیه سـازي    را به همراه SQL Server 2016 نرم افزار آموزش توانید می
   از لینـک آمـوزش     باشـد  رایگـان نیـز مـی     چنـد بخـش اول آن       فارسـی درس داده شـده اسـت و          شده با صدا و متن      

 2016 SQL Server ت یدر ساcom.learninweb.www  در نرم افزارهاي آموزشی کارهاي بیان شده را باید . دانلود کنید
 .در محیط شبیه سازي شده انجام دهید

  
 

   ) گانیرا ( SQL Server 2016 نصب روش : لاو فصل
 مقدمه
 SQL Server 2016 نصب روش
  SQL Server 2016 حذف

  
  ) گانیرا ( SQL Server 2016 با ییآشنا : دوم فصل
   SQL Server Management Studio با ییآشنا

 دهنده سیسرو نییتع
  SQL Server از نمونه کی ثبت

 
  ) گانیرا ( SQL Server 2016 در جدول و داده گاهیپا جادیا : سوم فصل
 SQL Server 2016 در رکورد و جدول داده، گاهیپا مفهوم
 داده گاهیپا جادیا روش

 داده گاهیپا در جدول جادیا
  جدول يلدهایف رییتغ
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  یخارج و یاصل يدهایکل
 جدولها نیب رابطه نییتع

 ها داده تیجامع قواعد
 داده گاهیپا رابطه نمودار

 
  جو و پرس جادیا:  چهارم فصل
 جو و پرس جادیا روش
 Select دستور با ییآشنا

 موقت جدول
 جو و پرس یطراح شگریرایو

 Select دستور در يگرید نکات
   T-SQL در خطا اداره و یشناسائ

 
  DML دستورات : پنجم فصل
  ریمتغ فیتعر روش

 Insert دستور
  Create Tableدستور
 Update دستور
 Truncate و Delete دستور
  Drop دستور

   If یشرط ساختار
   While حلقه ساختار
  آماده يکدها از استفاده
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  شده رهیذخ يروالها : ششم فصل
  شده رهیذخ روال مفهوم
   یستمیس شده رهیذخ يروالها

   T-SQL توسط شده رهیذخ روال جادیا
   T-SQL توسط شده رهیذخ روال حذف

  شده رهیذخ روال يبرا پارامتر نییتع
  SQL Injection ملهح
   CLR توسط شده رهیذخ روال جادیا

 
  Job و بانیپشت جادیا روش : هفتم فصل
   بانیپشت هیته روش

   بانیپشت هیته زمان نییتع
   SQL Server Agent با ییآشنا
   Job جادیا روش

   Job ياجرا زمان میتنظ
   Job ياجرا جهینت مشاهده
   Job ياجرا يخطاها مشاهده

   کاربران به خطا ارسال
 SQL Server Profiler با کار
 
 

 ) اول قسمت (SQL Server 2016 در تیامن : هشتم فصل
   SQL Server در تیامن مفهوم

  ندوزیو در يرمزگذار استیس نییتع
  Windows در کاربر فیتعر
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    SQL Server در کاربر فیتعر امکان
   SQL Server در ندوزیو کاربر فیتعر
   SQL Server در کاربر فیتعر
 

 ) دوم قسمت (SQL Server 2016 در تیامن : نهم فصل
   کاربر فیتعر T-SQL دستورات

 کاربر مشخصات رییتغ
 داده گاهیپا کاربر مشاهده

Schema داده گاهیپا 
   دیجد کاربر توسط SQL Server موتور به اتصال
  Schema یبررس
 کاربر یدسترس یبررس

 
  SQL Server 2016 در داده تیجامع : دهم فصل

   داده تیجامع فیتعر
   T-SQL از استفاده با دیق فیتعر

   جدول در شده جادیا دیق مشاهده
   DDL نوع Trigger جادیا
   DML نوع Trigger جادیا

 
  SQL Server 2016 در دید با کار : ازدهمی فصل
   دید انواع

   Management Studio توسط دید جادیا
   T-SQL توسط دید جادیا
   دید يوردهارک شیرایو

  دید فیتعر و رییتغ حذف،



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

   دید از استفاده روش
   دید به کاربر کی یدسترس نییتع

  کاربر کی یدسترس یبررس
  

   ) گانیرا ( SQL Server 2016 نصب روش : اول فصل
 

 SQL خواهیم روش نـصب و کـار بـا    افزار آموزشی می در این نرم. خوش آمدید SQL Server 2016 افزار آموزش به نرم

Server 2016 افـزار  سادگی اسـتفاده از نـرم  . را بررسی کنیم SQL Server 2016     و همچنـین همـاهنگی کامـل آن بـا  
 NET Platform. نسخه جدید ایـن پایگـاه داده   . گیري داشته باشند باعث شده تا کاربران این پایگاه داده افزایش چشم

بتواند رقیب بسیار خطرناکی بـراي رقیـب دیرینـه     SQL Server 2016 هاي جدیدي است که باعث شده تا داراي قابلیت
توانید یـک   داراي سرویسهاي مختلفی است که با استفاده از همه آنها می  SQL Server 2016 .باشد Oracle خود یعنی

در این قسمت . اي قوي وجود دارد اي رابطه افزار یک موتور پایگاه داده    در هسته این نرم   . پایگاه داده قدرتمند ایجاد کنید    
داراي سرویسهاي مختلفی   SQL Server 2016 .هاي خود را ذخیره کنید، تغییر دهید و بازیابی نمائید توانید داده شما می

افزار یک موتـور پایگـاه    در هسته این نرم. توانید یک پایگاه داده قدرتمند ایجاد کنید   است که با استفاده از همه آنها می       
. هاي خود را ذخیره کنید، تغییر دهید و بازیابی نمائید توانید داده  در این قسمت شما می    . وجود دارد اي قوي     اي رابطه   داده

 .کنید افزار را در زیر مشاهده می لیست قسمتهاي دیگر این نرم
 Analysis سرویس• 
 Integration سرویس• 
 Notification سرویس• 
 Reporting سرویس• 
 Service Broker سرویس •

 #C و VB.NET ل کدهايقبو• 
 HTTP قبول سرویس •
 Replication سرویس •
 Full-Text Search سرویس •
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 .... و• 
کـه   Enterprise افزار آموزشی از نگارش داراي نگارشهاي مختلف زیر است که در این نرم SQL Server 2016 افزار نرم

 .کنیم باشد استفاده می می SQL Server کاملترین نسخه
Enterprise •  

Business Intelligence • 
Standard • 

Developer •  
Web • 

Express •  
Compact • 

Azure •  
افـزار آموزشـی    در ایـن نـرم  . شود نصب می Windows Server در سیستم عاملهاي Enterprise توجه کنید که نسخه

بـراي  . نصب کنـیم  Windows Server 2012 Service Pack 2 را بر روي SQL Server 2016 Enterprise خواهیم می
 روي گزینـه  .را بر روي این سرور نصب کنیم  Net frame work. را نصب کنیم باید SQL Server آنکه تمامی ویژگیهاي

Server Manager  کلیک کنید. 
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  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

 

  .کلیک کنید Add roles and features روي گزینه
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کلیـک   Next روي دکمه. تر نصب شده است باید گزینه اول انتخاب شده باشدبراي انتخاب سروري که بر روي این کامپیو
  .کنید
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  .کلیک کنید Next روي دکمه. کنید و سرور مورد نظر ما انتخاب شده است اکنون لیست سرورها را مشاهده می
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  .کلیک کنید Features روي گزینه
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  .ال کنیدرا فع NET Framework 3.5.1 Features. گزینه
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  .کلیک کنید Next روي دکمه
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  .کلیک کنید Specify an alternate source path براي تعیین محل فایلهاي الزم براي نصب روي گزینه
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 Windows Server 2012 دي وي دي نصب I در درایو. کنیم را وارد می I:\sources\sxs عبارت Path در ادامه در قسمت

  .کلیک کنید OK روي دکمه .موجود است
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  . کلیک کنیدInstallروي دکمۀ 
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  .کلیک کنید Close روي دکمه. اکنون برنامه نصب در حال نصب ویژگی انتخاب شده است
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  .کلیک کنید Close روي دکمه
 

 
 

  



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

 در ادامه. ود قرار دهیدخ DVD Drive را در SQL Server برنامه نصب DVD در ابتدا باید SQL Server حال براي نصب

DVD  نصب را وارد DVD Drive کنیم می.  
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افـزار   افزار و نـرم  توانید حداقل سخت در این قسمت می. قرار داریم Planning اکنون برنامه نصب اجرا شده و در قسمت
  .یک کنیدکل Installation براي نصب روي گزینه .را مشاهده کنید... مورد نیاز، بررسی مشخصات سیستم و 
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نصب شده  SQL Server توانید مشخصات گردد یا می نصب می SQL Serverبا استفاده از گزینه اول یک نسخه جدید از
  .روي این گزینه کلیک کنید. را تغییر دهید
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روي . را وارد نمائیـد  Microsoft خریداري شده از شرکت SQL Server 2016افزار در این قسمت باید شماره سریال نرم
  .کلیک کنید Next دکمه
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اعـالم   I Accept the license terms افزار را خوانده و با کلیک بر روي گزینـه  در این صفحه قوانین استفاده از این نرم
  .کلیک کنید I Accept the license terms روي گزینه. ایم کنیم که این قوانین را پذیرفته می
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را جهـت همکـاري بـراي پیـشرفت محـصوالت       feature usage data ده شما اطالعاتبا فعال کردن گزینه مشخص ش
  افـزاري شـما و نحـوه اسـتفاده از       این اطالعات شامل مشخصات سخت    . فرستید  ماکروسافت براي سایت ماکروسافت می    

 SQL Server روي دکمه .است Next کلیک کنید.  
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با توجه به این که ایـن  . اید یا خیر خرین به روز رسانی استفاده کردهخواهد چک کند که شما از آ می SQL Server اکنون
 براي رفتن به مرحله بعـد روي دکمـه  . کامپیوتر دسترسی به سایت ماکروسافت را ندارد یک خطا نمایش داده شده است

Next  کلیک کنید.  
 

 
 



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

در . شـود  خطـایی نمـایش داده مـی     در این قسمت در صورتی که مشکلی در سیستم شما براي نصب وجود داشته باشد                
بـراي  . به خوبی کار نکند یا نـصب نـشود   SQL Server صورتی که خطا را برطرف نکنید ممکن است بعضی از ویژگیهاي

  .مشخص شده کلیک کنید Warning مشاهده خطا روي گزینه
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در اینجـا خطـاي روي     .  را رفع کنید   توانید این خطا    اکنون توضیحی در مورد خطا داده شده است که با استفاده از آن می             
  .کلیک کنید OK روي دکمه. داده حاصل از وصل نبودن این کامپیوتر به اینترنت است
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 افزار جلوگیري نکرده و بهتر است که رفع شوند ولـی خطاهـاي نـوع    از نصب نرم warning توجه کنید که خطاهاي نوع

Failed  روي دکمه.  نصب کنیدافزار را شوند که نتوانید نرم باعث می Next کلیک کنید.  
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 با کلیک بر روي هر گزینه در قسمت. شود خواهید نصب کنید از شما پرسیده می در این قسمت لیست ویژگیهایی که می

Features  توضیح آن در قسمت Description بـراي انتخـاب تمـامی ایـن ویژگیهـا روي دکمـه      . شود نمایش داده می  
 Select All کنیدکلیک .  
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  .کلیک کنید Next روي دکمه
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در هـر   SQL Server  به بعد2000دانید از نسخه  همانطور که می. را تعیین کنیم (instance) در این قسمت باید نام نمونه
ـ   نـرم  هاي مختلف براي استفاده از نمونه. نصب کنید (instance) توانید بیش از یک نمونه کامپیوتر می ف افزارهـاي مختل

فرض یک نام  انتخاب شده و بصورت پیش Default instance اکنون گزینه .شود تا امنیت و کارایی افزایش یابد باعث می
کلیک کرده و نام جدید  Named instance خواهید این نام را تغییر دهید روي گزینه در صورتی که می. تعیین شده است

 :به موارد زیر توجه کنید Named instance در زمان انتخاب گزینه.را وارد کنید

 .نامها به حروف بزرگ و کوچک حساس نیستند1- 

 .باشند MSSQLServer یا Default توانند عبارات رزرو شده مانند نامها نمی2 -

 .تواند باشد  کاراکتر می16هر نام حداکثر 3 -

 .شروع شود ( _) underscore حرف اول هر نام باید با حروف یا کاراکتر4 -

 .توانید استفاده نمائید نمی @ & ' : , \ در نامها از کاراکترهایی مانند -5

در صورتیکه بر روي این سرور یک نمونـه   .شود در صورتیکه شرایط فوق برقرار نباشد در زمان نصب خطا نمایش داده می         
 Next روي دکمه. شود  میسازي آنها نمایش داده دیگر نصب شده باشد در پایین این پنجره اسم و مشخصات محل ذخیره

 .کلیک کنید
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تعیـین   Service Accounts در برگـه . وجود دارد Collation و Service Accounts هاي در این قسمت دو برگه به نام
 نام سـرویس و در قـسمت   Service در قسمت. دسترسی دارد SQL Server شود که کدام کاربر به کدام سرویس از می

Account Name  با کلیک بر روي هـر سـلول   . شود م کد کاربري که به هر سرویس دسترسی خواهد داشت تعیین مینا
توانید تعیین کنید که نحوه اجرا شدن این سـرویس   هم می Startup Type در قسمت. توانید نام کاربر را تغییر دهید می

 .کلیک کنید Collation روي برگه .به چه صورت باشد
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  سازي داده فارسی انتخاب کنیم تا در هنگام ذخیره Collation زبان فارسی را بعنوان SQL Server رخواهیم در موتو می
  .کلیک کنید Customize روي دکمه. و مرتب کردن آن مشکلی وجود نداشته باشد
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  .را فعال کنید Windows collation designator and sort order گزینه
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  .را باز کنید Collation designator لیست باز شونده
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  .را تایپ کنید P حرف

  .کلیک کنید Persian روي گزینه
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  .کلیک کنید OK روي دکمه
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  .کلیک کنید Next روي دکمه .دهیم را نیز تغییر می Analysis مربوط به سرویس Collation به همین ترتیب
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 روي گزینـه . را تعیـین کنـیم   SQL Server ربري مدیر موتور این نمونـه در این قسمت باید نحوه اعتبارسنجی و کد کا

Mixed mode        کلیک کنید تا اعتبار سـنجی هـم از طریـق وینـدوز و هـم از طریـق SQL Server   انجـام شـود و در 

Connection String  بتوانیم از از این کد کاربري و رمز عبور استفاده کرده و ضریب امنیت را افزایش دهیم.  
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 @!eniac12 در ادامه رمز عبور. است را وارد کنیم SQL Server که مدیر این موتور sa اکنون باید رمز عبور کد کاربري

ــتن ــه مـ ــی Confirm password و Enter password را در جعبـ ــیم وارد مـ ــسمت .کنـ ــون در قـ   اکنـ
 specify SQL Server administrators باید کد کاربري مدیر SQL Server با کلیک بر روي دکمه. ا وارد کنیمر Add 

کلیک کنید تا کد کاربري که اکنون با آن  Add Current User روي دکمه. توانید کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید می
  .ایم انتخاب شود وارد شده

 

 



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

 

  .کلیک کنید Next روي دکمه
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 Add Current User روي دکمـه . شـود  تعیین مـی  Analysis در این قسمت کد کاربري مدیر و محل نگهداري سرویس

  .کلیک کنید
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  .کلیک کنید Next روي دکمه
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  .کلیک کنید Next روي دکمه. را تنظیم کنید Reporting توانید سرویس در این قسمت می
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بر براي آن در این قسمت استفاده کنید باید یک کار Distributed Replay Controller در صورتیکه بخواهید از سرویس
  .کلیک کنید Next روي دکمه. تعیین کنید

 

 
 



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

کلیـک   Next روي دکمه. را تغییر دهید Distributed Replay Client سازي توانید آدرس محل ذخیره در این قسمت می
  .کنید
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ـ   در این قسمت در یک ساختار درختی ویژگیها و سرویس  روي دکمـه . شـود  یهایی که نصب خواهد شد نمـایش داده م

Install  کلیک کنید.  
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  .است و باید مدت زمانی منتظر بمانید SQL Server 2016 اکنون برنامه در حال نصب
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در قسمت باالي این پنجره لیست ویژگیها و سرویسهایی که نصب شده است مشخص گردیده در صورتی که سرویسی به          
  .کلیک کنید Close روي دکمه. شود  آیکون قرمز رنگ مشخص درستی نصب نشده باشد در این قسمت با یک
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  در ایـن نـسخه از  . را نیـز نـصب کنیـد    SQL Server توانید با کلیک بر روي گزینه اول یـک نمونـه دیگـر از    اکنون می
 SQL Server برنامه SQL Server Management Tools که ابزارهاي مدیریتی SQL Server    است، بـصورت خودکـار

ــص ــین ــود ب نم ــرم  . ش ــن ن ــا ای ــد    ب ــد ش ــنا خواهی ــش دوم آش ــزار در بخ ــه  . اف ــصب آن روي گزین ــراي ن   ب
 Install SQL Server Management Tools کلیک کنید.  
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براي دانلـود کـافی اسـت روي    . را باید از سایت باز شده دانلود کنیم SQL Server Management Studio حال برنامه
 در این آموزش ما این فایل را دانلود کرده و بر روي .کلیک کنید Download SQL Server Management Studio گزینه

Desktop براي اجراي آن روي دکمه. ایم کپی کرده Close کلیک کنید.  
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  .کلیک کنید Close روي دکمه
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  .کلیک کنیداست دابل  SQL Server Management Studio که برنامه نصب SSMS-Setup-ENU.exe روي فایل
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  .کلیک کنید Install براي نصب روي دکمه
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  .باشد و باید مدت زمانی منتظر باشید حال برنامه نصب در حال نصب می
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  .کلیک کنید Restart روي دکمه. کنیم Restart براي آنکه عمل نصب کامل شود باید کامپیوتر را
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  .باید مدت زمانی منتظر بمانیداست و  Restart اکنون کامپیوتر در حال
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راست کلیک  Start براي این کار روي دکمه. کردن آن نیز بسیار ساده است Uninstall یا SQL Server 2016 روش حذف
  در لیـــست ظـــاهر شـــده روي گزینـــه. را انتخـــاب نمائیـــد  Programs and Featuresکـــرده و گزینـــه

 Microsoft SQL Server 2016  روي دکمهکلیک کرده و  Uninstall هاي نصب شـده یـا    براي تغییر مولفه. کلیک کنید
  .کاربر گرامی شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید .کلیک کنید Change نصب مجدد روي دکمه
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   ) گانیرا ( SQL Server 2016 با ییآشنا : دوم فصل
  

این برنامـه معـادل دو   . است SQL Server 2016 گاه دادهابزار مدیریت پای SQL Server Management Studio برنامه
خـواهیم بـا ایـن     در این بخش مـی . باشد می SQL Server 2000 در Query Analyzer و Enterprise Manager برنامه

 .کلیک کنید Start روي دکمه SQL Server Management Studio  براي اجراي برنامه. برنامه آشنا شویم
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  .کلیک کنید) فلش رو به پایین(مشخص شده روي دکمه 
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  . بار کلیک کنید5روي میله لغزان 
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  .کلیک کنید SQL Server Management Studio روي گزینه
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متصل شوید یا بدون اتصال به سرویس دهنده کار با برنامـه را   SQL Server توانید به یک نمونه از در این مرحله شما می
 SQL Server کنید کـه بـه کـدام سـرویس دهنـده      تعیین می Server Type با استفاده از لیست باز شونده. آغاز کنید

 Database Engine ،Analysis Services،Reporting Services این لیست داراي پنج گزینه. خواهید متصل شوید می

را انتخاب   Database Engine گزینه SQL Server در اینجا براي اتصال به یک نمونه از. است Integration Services و
بر روي آن نصب شـده اسـت را بایـد وارد     SQL Server نام کامپیوتر یا سروري که Server name در قسمت .کنیم می

 (local) توانید نام کـامیپوتر را وارد کنیـد یـا از عبـارت     خواهید به همین کامپیوتر اشاره کنید می درصورتیکه می. کنید

هائی که این کامپیوتر بـه        خواهیم لیست سرویس دهنده     می.  که پرانتزها را نیز باید وارد نمائید       توجه کنید . ه کنید استفاد
  روي گزینـه  .کلیـک کنیـد   Server Name روي لیست بـاز شـونده کنـار گزینـه    . آنها دسترسی دارد را مشاهده کنیم

 Browse for More کلیک کنید. 



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

 
 
  
  
  
  
  



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

. کنید توانید مشاهده می موجود بر روي این کامپیوتر را میSQL Server سرویسهاي مختلف Local Servers در قسمت
  .کلیک کنید Network Servers روي برگه
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تواند دسترسی داشته باشد نمـایش   هائی که این کامپیوتر از طریق شبکه به آنها می در این قسمت لیست سرویس دهنده  
پـس بـا   . نصب شده اسـت  SQL Server 2000  دهنده گزینه دوم موجود در این لیستبر روي سرویس. داده شده است

  .کلیک کنید Cancel روي دکمه. نیز متصل شوید SQL Server 2000 توانید به سرویس دهنده استفاده از این برنامه می
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با کلیک بـر روي  . گردد تعیین مینحوه تعیین نام کاربر و رمز عبور اتصال به سرویس دهنده  Authentication در قسمت
فرض به کدام پایگاه داده متصل شوید، بـراي اتـصال بـه یـک      توانید تعیین کنید که به صورت پیش می Options دکمه

جهـت اتـصال بـه    ) بر حسب ثانیه(سرویس دهنده موجود در شبکه از کدام پروتکل استفاده نمائید، حداکثر زمان انتظار  
 بـراي اتـصال روي دکمـه   . جهت اجراي دستورات را تعیین نمائید) بر حسب ثانیه (زمان انتظار   سرویس دهنده و حداکثر     

Connect  کلیک کنید.  
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در صورتیکه بخواهید به یک پایگاه داده دیگر یا یـک نمونـه دیگـر    . ایم اکنون به موتور پایگاه داده مورد نظر متصل شده  
 کلیک کـرده یـا روي دکمـه    Connect Object Explorer بر روي گزینه File متصل شود و با آن نیز کار کنید از منوي

Connect Object Explorer      در  .که با کادر قرمز مشخص شده است کلیک کـرده و مشخـصات اتـصال را وارد نمائیـد
ـ  مشاهده می. فعال بودن یک نمونه قابل مشاهده است Object Explorer پنجره ایین کنید که یک عالمت سبز رنگ در پ

با راسـت کلیـک بـر روي ایـن      .دهنده فعال بودن سرویس دهنده است وجود دارد این عالمت نشان NIMA آیکون نمونه
اید و  در صورتیکه یک یا چند اتصال ایجاد کرده .اندازي کنید توانید این سرویس را قطع، قطع موقت و دوباره راه گزینه می

ها را ایجاد نمائید، باید اتصال ایجاد شده  دوباره این اتصال Management Studio خواهید که در هر بار اجراي برنامه نمی
و  Management Studio هاي خود را ثبت کنید با وارد شـدن بـه برنامـه    در صورتیکه اتصال. کنید Register را ثبت یا

اي ثبت شده دسترسی خواهید ه به اتصال (Connect to server) اي که اول ظاهر شد پنجره Cancel کلیک بر روي دکمه
صـورتیکه  در ( .کلیک کنیـد  Local Server Groups کنارگزینه+ ، روي عالمت Registered Servers در برگه .داشت

 ).کلیک کنید  Registered Serversبر روي گزینه View وجود ندارد از منوي Registered Servers کامپیوتر شما برگه
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نصب شده بر روي این کـامپیوتر اسـت بـصورت     SQL Server که مربوط به NIMA  نمونه به نامکنید که یک مشاهده می
یا در صورتیکه این گزینـه وجـود        . تواند سرورهاي دیگر را نیز در این قسمت ثبت کنید           شما می . خودکار ثبت شده است   

   .راست کلیک کنید  Local Server Groups روي گزینه. توانید آن را در این قسمت ثبت کنید ندارد می
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ایجـاد شـده و    Local Server Groups را انتخاب کنید یـک پوشـه در زیـر    New Server Group در صورتیکه گزینه
 روي گزینه .بندي کنید کنید را در چند گروه قرار دهید و گروه هائی که اضافه می توانید یک گروه ایجاد کنید تا نمونه می

New Server Registration  کلیک کنید.  
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در ایـن  . نمایش داده شـد  Management Studio است که در زمان اجراي Connect to این پنجره بسیار شبیه پنجره
براي مشاهده موفق بودن اتصال روي  .کنیم در ادامه این مشخصات را وارد می. قسمت باید مشخصات اتصال را وارد نمائید

  .کلیک کنید Test دکمه
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  .کلیک کنید OK روي دکمه. ال به درستی برقرار شده استاتص
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چون این سرور در لیست ثبت شـده بـود دیگـر    . کلیک کنید، این سرور ثبت خواهد شد Save در صورتیکه روي دکمه
  .کلیک کنید Cancel روي دکمه. نیازي به ذخیره آن نیست
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 اکنون با راست کلیک بر روي ایـن گزینـه و انتخـاب گزینـه    . ده استکنید که نام این اتصال نمایش داده ش مشاهده می

Object Explorer  توانید در پنجره می Object Explorer      با این نمونۀ ثبت شده کار کنید و دیگـر نیـازي نیـست کـه
در این  .اریدصفحه کلید را بفش Delete براي حذف نمونه بر روي آن کلیک کنید و دکمه .مشخصات اتصال را وارد نمائید
در بخش بعد به بررسی ایجاد پایگاه داده و جـدول  . آشنا شدید Management Studio بخش تا حدودي با محیط برنامه

   .کاربر گرامی، شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید .خواهیم پرداخت
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  ) گانیرا ( SQL Server 2016 در جدول و داده گاهیپا جادیا : سوم فصل
 

تواند  هر نمونه می. تواند داراي چندین نمونه باشد اي است که می یک پایگاه داده رابطه SQL Serverدانید همانطور که می
تواند یـک   هر جدول نیز می. تواند حاوي چندین جدول باشد اي باشد و هر پایگاه داده می شامل چندین پایگاه داده رابطه    

  افـزار  بـا اسـتفاده از نـرم    .هر جدول هم شامل صفر یا چندین رکورد اسـت . اشدرابطه منطقی با جدولهاي دیگر داشته ب    
 SQL Server Management Studio هاي موجود در یک نمونه از توانید به پایگاه داده می SQL Server  و اشیاء موجود

...  روالهاي ذخیره شده و هر چیزي که داخل پایگاه داده است مانند جدول، دید، ایندکس،      . در آن دسترسی داشته باشید    
براي آنکه مفهوم    .خواهیم به بررسی روش ایجاد پایگاه داده و جدول بپردازیم           در این بخش می   . اشیاء پایگاه داده هستند   

خواهیم دو پایگاه  در این مثال می. پردازیم پایگاه داده، جدول و رکورد را بهتر متوجه شویم به بررسی یک مثال عملی می           
در پایگـاه  . ایجاد کنیم که به ترتیب حاوي اطالعات دو شرکت انیاك و پیروز الـوان هـستند   PA و Eniac مهايداده به نا

در جدول کتاب چهـار   .وجود دارد (Order) و سفارش (Customer) ، مشتري(Book)سه جدول به نام کتاب Eniac داده
در جدول مشتري نیز . وجود دارد (Price) و قیمت (Qty) ، مقدار موجودي(Name)، نام کتاب(ID)فیلد به نامهاي کد کتاب

جـدول سـفارش نیـز    . وجود دارد (Tel) و تلفن (Add) ، آدرس(Name)، نام مشتري(ID)چهار فیلد به نامهاي کد مشتري
اید یک رابطه منطقی بین  همانطور که متوجه شده .است (Qty) و تعداد (BID) ، کد کتاب(CID)شامل فیلدهاي کد مشتري

ثال با توجه به تـصویر  براي م. ول مشتري و جدول سفارش و یک رابطه منطقی بین جدول کتاب و سفارش وجود دارد             جد
مشخصات مـشتري  . مشخص است که یک مشتري به نام نیما کتابی به نام هک را به تعداد پنج عدد خریداري کرده است     

خواهیم دو پایگاه داده و  در ادامه این بخش می .نیما در جدول مشتري و مشخصات کتاب هک در جدول کتاب وجود دارد        
روي  SQL Server Management Studio براي اجراي برنامـه . را تعریف کنیم Eniac سه جدول موجود در پایگاه داده

 .کلیک کنید Start دکمه
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  .کلیک کنید SQL Server Management Studio روي گزینه
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فـصل  در . کنید اطالعات مربوط به آخرین باري که به یک نمونه وصل شدیم، بصورت خودکار وارد شده است              مشاهده می 
  .کلیک کنید Connect روي دکمه. قبل با این پنجره آشنا شدید
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وجود دارد با کلیک بر روي هر  NIMA در اینجا فقط یک نمونه به نام. در ابتدا باید سرور یا نمونه مورد نظر را انتخاب کنیم
به یاد دارید که در فـصل قبـل روش   . شود نمایش داده می Object Explore نمونه اطالعات مربوط به آن نمونه در پنجره

کلیـک   Object Explorer واقع در پنجره Database کنار گزینه+ روي عالمت . اضافه کردن یک نمونه را بررسی کردیم
  .را انتخاب نمائید Object Explorer گزینه View نمایان نیست از منوي Object Explorer در صورتیکه پنجره .کنید

 

 
 



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

 براي ایجاد یک پایگاه داده جدید روي گزینـه . چند جدول مربوط به سیستم وجود دارد System Databases در شاخه

Databases  راست کلیک کنید.  
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  .کلیک کنید New Database روي گزینه
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داده را تعیین کنـیم،  در ابتدا باید نام پایگاه . توانید تنظیمات مختلفی را تغییر دهید می Options با کلیک بر روي گزینه
  .را بعنوان نام پایگاه داده وارد نمائید Eniac عبارت
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فـرض دو فایـل    بصورت پـیش . شود لیست فایلهاي مربوط به این پایگاه داده نمایش داده می Database files در قسمت
شود و یک فایل جهـت   ره میذخی mdf یک فایل مخصوص اطالعات موجود در پایگاه داده که با پسوند. ایجاد شده است

که در  Remove و  Addبا استفاده از دو دکمه. شود ذخیره می ldf که با پسوند Log ذخیره ثبت رویدادهاي مختلف فایل
انـدازه   Initial Size در قـسمت  .توانید فایلهاي جدیدي به پایگاه داده اضافه یا حذف نمائیـد  پایین پنجره قرار دارند می

در . اسـت  MB 8برابـر   Log و اندازه فایـل   8MBها برابر  فرض اندازه فایل داده بصورت پیش. شود ن میاولیه فایل تعیی
البته با قرار گـرفتن  . توانید مقدار اولیه این فایل را افزایش دهید کنید حجم اطالعات شما زیاد است می صورتیکه فکر می  

 .کلیک کنید OK روي دکمه.  یافتاطالعات در این فایل بصورت خودکار حجم آن افزایش خواهد
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در صـورتیکه بعـد از   . اضافه شده اسـت  Databases در پایین لیست Eniac کنید که یک پایگاه داده به نام مشاهده می
را انتخـاب   Refresh راست کلیک کنیـد و گزینـه   Databases ایجاد پایگاه داده نام آن را مشاهده نکردید روي گزینه

فرض در زمـان تعریـف    مقادیر پیش .کنیم نیز تعریف می PA دامه به همین ترتیب یک پایگاه داده دیگر به نامدر ا. نمائید
بـراي تغییـر   . شود خوانده می System Database واقع در قسمت Model پایگاه داده از تنظیمات مربوط به پایگاه داده

اکنـون بـا   . را انتخاب نمائیـد  Properties کرده و گزینهراست کلیک  Model توانید روي پایگاه داده این خصوصیات می
حـال دو پایگـاه    .فرض جهت تعریف پایگاه داده نیز تغییر خواهد یافت مقادیر پیش Model تغییر خصوصیات پایگاه داده

. اد کنـیم خواهیم سه جدول ایج می Eniac به یاد دارید که در پایگاه داده. است تعریف شده  Eniac و PA داده به نامهاي
بـراي مـشاهده   . ها را در آن ذخیره کنـیم  پس قدم بعد از ایجاد پایگاه داده ایجاد یک جدول در پایگاه داده است تا داده     

  .کلیک کنید Eniac کنار گزینه+ روي عالمت  Eniac جداول موجود در پایگاه داده
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  .کلیک کنید Tables کنار گزینه+ روي عالمت 
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 براي ایجاد یک جدول جدیـد روي گزینـه  . کنید که فقط جدول مربوط به سیستم در این قسمت وجود دارد یمشاهده م

Tables منوي فرعی .راست کلیک کنیدNew    روي گزینـه  .را بـاز کنیـد Table   بـا اسـتفاده از گزینـه    .کلیـک کنیـد  
 Memory Optimized table شود براي سرعت بیشتر جدول در حافظه ذخیره می.  
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اي یک جدول دو در دو است که  هر جدول در پایگاه داده رابطه. شوند ها در جدول ذخیره می     اي داده   در پایگاه داده رابطه   
ستونها یا فیلدها در این قـسمت      . شود  هر ستون یک فیلد و هر سطر یک رکورد نامیده می          . باشد  داراي سطر و ستون می    

نام جدول در پنجـره     . در ابتدا باید نام جدول را تعیین کنیم        . شوند  ها ذخیره می    دهتعریف شده و در ردیفها یا رکوردها دا       
 گزینـه  View کنید از منوي در صورتی که پنجره خصوصیات را مشاهده نمی. گردد تعیین می Properties خصوصیات یا

Properties Window  کلید میانبر. (را انتخاب کنید F4 را تعیین نکنیـد بعـد از تعریـف    در صورتیکه نام جدول .) است
را وارد  Book عبارت .دابل کلیک کنید Name روي گزینه. شود سازي نام جدول از شما پرسیده می جدول در زمان ذخیره

 .کنید
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اولین فیلـد کـد مـشتري اسـت کـه آن را       .کلیک کنید Column Name براي تعریف اولین فیلد این جدول در قسمت
  .را وارد کنید Id عبارت. نامگذاري کنیم ID خواهیم می
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  .کلیک کنید Data Type روي ستون مربوط به. شود اي است که در این فیلد وارد می قدم بعد تعیین نوع داده
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 در جدول زیر محـدوده  . تواند باشد    می 1000 تا   1در این مثال کد هر کتاب یک عدد از           .روي لیست باز شونده کلیک کنید     
توجه کنید که هـر نـوع   . استفاده کنیم Smallint با توجه به جدول باید از نوع. کنید تعریف چند نوع عدد را مشاهده می

کند و هر چه فضاي ذخیره شده کمتر باشد، حجم فایل جدول کمتر شده  داده مقداري از فضاي ذخیره سازي را اشغال می  
  .کلیک کنید Smallint روي گزینه .شوند  دهید سریعتر اجرا میخواهید بر روي جدول انجام و عملیاتهایی که می
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توانـد در زمـان       شود می   فرض هر فیلدي که تعریف می       بصورت پیش . باشد  هر فیلد داراي یک مشخصه مهم دیگر نیز می        
 بخواهد وارد گردد در این مثال در صورتیکه رکوردي. اي در آن وارد نشود یعنی هیچ داده. نیز باشد Null دهی برابر مقدار

 Allow Nulls روي جعبه چـک . باشد No باید برابر با Allow Nulls پس خصوصیت. باید حتماً کد کتاب در آن وارد شود

  .کلیک کنید
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را وارد Name  عبـارت  .کلیک کنیـد  Column Name در قسمت. خواهیم تعریف کنیم نام کتاب است فیلد بعدي که می
  .کنید
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. کند شود کاراکتر قبول می تعیین می n به تعدادي که توسط char(n) نوع .کلیک کنید Data Type ن مربوط بهروي ستو
تواند در فیلـد قـرار    فقط سه کاراکتر می char(3) براي مثال با انتخاب نوع. تواند بین یک تا هشت هزار باشد می n عدد

در ایـن   .کنـد  راکترهاي آن است هر کاراکتر یک بایت اشغال مـی میزان مصرف فضاي این نوع وابسته به تعداد کا        . بگیرد
را نیـز   Unicode اي اسـتفاده کنـیم کـه بتوانـد     پس بایـد از نـوع داده  . مثال نام کتاب یک عبارت به زبان فارسی است

ـ   Collation Persian چـون . (کنـد  را قبول مـی  Unicode کاراکترهاي nchar(n) نوع. پشتیبانی کند صب را در زمـان ن
تواند بین یک تا چهار هزار تعیین  می n عدد. میزان مصرف این نوع داده دو بایت به ازاي هر کاراکتر است.)انتخاب کردیم

از ایـن دو نـوع زمـانی    . نیـز وجـود دارد   nvarchar(n) و varchar(n) سازي رشته دو نوع دیگر به نام براي ذخیره .شود
استفاده  MAX توانید از عبارت می n بجاي. کنند بسیار متغیر است ها اشغال می شود که میزان فضایی که داده استفاده می

 کـاراکتر داشـته     20خواهیم یک فضاي ثابت با طـول          در این مثال می    .کنید تا حداکثر فضاي امکان پذیر در اختیار باشد        
 کنید که در قسمت مشاهده می .دهیم می تغییر 20 را به 10در ادامه عدد . استفاده کنیم nchar(20) پس باید از نوع. باشیم

Length   این جـدول داراي یـک فیلـد     .توانید طول فیلد را تغییر دهید در این قسمت نیز می.  نوشته شده است20عدد
 .را تایپ کنید Qty عبارت .براي تعریف این فیلد روي قسمت نام ستون کلیک کنید. دیگر به نام تعداد نیز است
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  .کلیک کنید Data Type مربوط بهروي ستون 
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.  هـزار اسـت  10این عدد بین صـفر تـا   . شود یک عدد وارد می Qty در فیلد تعداد یا .روي لیست باز شونده کلیک کنید
   .کلیک کنید Smallint روي گزینه. را باید انتخاب کنیم Smallint بنابراین نوع
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  .کلیک کنید Allow Nulls روي جعبه چکتواند خالی باشد،  این فیلد نیز نمی
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  .کلیک کنید Save روي دکمه. تا اینجا فیلدهاي الزم را تعریف کردیم
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کلیـک   Close روي دکمـه . تعریف شده است Eniac در قسمت جدولهاي پایگاه داده Book کنید که جدول مشاهده می
 Object Explorer در پنجـره  (Refresh) بینیـد روي دکمـه    نمیدر صورتی که شما جدول طراحی شده خود را  (.کنید

  ).کلیک کنید
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دو جدول به صورت  مشخصات فیلدهاي این . کنیم را تعریف می Customer و Order در ادامه به همین ترتیب دو جدول
ـ . توانید فیلدهاي جدول را تغییر دهید بعد از تعریف جدول می : زیر است راسـت کلیـک    Order دولبراي مثال روي ج

  .کنید
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ــه  ــاب گزین ــا انتخ ــو ب ــن من ــی Design در ای ــد  م ــر دهی ــدول را تغیی ــدهاي ج ــد فیل ــه. توانی ــاب گزین ــا انتخ   ب
 Edit Top 200 Rows 200 با انتخاب گزینه. ردیف اول جدول را مشاهده کنید Rename توانید نام جدول را تغییـر   می

 دسـتور  Select Top 1000 Rows با کلیـک بـر روي گزینـه   . جدول را حذف کنید Delete دهید و با استفاده از گزینه

Select   روي . این دستور را در بخشهاي بعدي بررسی خـواهیم کـرد  . شود  ردیف اول نمایش داده می1000براي مشاهده
  .کلیک کنید Design گزینه
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 ی که با تغییر اطالعات جدول و کلیـک بـر روي دکمـه   در صورت. توانید تعریف فیلدهاي جدول را تغییر دهید اکنون می

Save پیغام خطاي "Saving changes is not permitted" نمایش داده شد وارد منوي tools شده و گزینه Options  را
-Prevent saving changes that require table re کلیـک کـرده و گزینـه    Designer سـپس روي . انتخـاب کنیـد  

creation تمامی اطالعات مربوط به سفارشات، مشتریان  .توانید ساختار جدید را ذخیره کنید اکنون می. ر فعال کنیدرا غی
درصورتیکه بخواهیم تمامی اطالعات را در یک جدول ذخیره کنـیم افزونگـی        . شود  و کتابها در این سه جدول ذخیره می       

ورد باید اطالعات مشتري، تعداد سفارش و اطالعات کتاب براي مثال فرض کنید که در یک رک       . شود  ها بسیار زیاد می     داده
به . در یک رکورد دیگر دوباره باید اطالعات همان مشتري، میزان سفارش و اطالعات یک کتاب دیگر وارد شود     . وارد شود 

ن جـداول  اي کـه بـی      اي توسط رابطه    پایگاه داده رابطه   .این ترتیب در دو رکورد، دو بار باید مشخصات مشتري وارد شود           
بـراي  . ها و تکراري شدن آنها جلـوگیري شـود      کند تا از افزونگی داده      این رابطه کمک می   . گیرد  شود معنی می    تعیین می 

یک کلید اصلی یک شاخص یکتا است  .کنیم استفاده می) خارجی(Foreign و) اصلی (Primary تعریف رابطه از کلیدهاي
هر کتاب داراي یک . تواند باشد  کتاب در جدول کتاب یک کلید اصلی می       براي مثال کد    . کند  که یک ردیف را مشخص می     

در بعضی از حاالت ممکن است که یک جدول داراي دو کلید اصلی نیـز           . کد است که کتابهاي دیگر داراي آن کد نیستند        
در ایـن   .هستندپس در این مثال دو فیلد کد کتاب از جدول کتاب و فیلد کد مشتري از جدول مشتري کلید اصلی  . باشد

فیلد کـد کتـاب در   . مثال یک رابطه بین فیلد کد کتاب از جدول کتاب با فیلد کد کتاب در جدول سفارش نیز وجود دارد      
پس یک فیلد که در یک جدول کلید خارجی است در یک جدول دیگر یک کلید                . جدول سفارش یک کلید خارجی است     

در اولین قدم فیلد کد کتاب در جدول کتـاب   .کنیم و رابطه را بررسی میدر ادامه روش تعیین کلید اصلی   . باشد  اصلی می 
 .راست کلیک کنید Book روي جدول. خواهیم به عنوان کلید اصلی تعریف کنیم را می
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  .کلیک کنید Design روي گزینه
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توانیـد یـک    به ترتیب می  Delete Column و Insert Column با استفاده از دو گزینه .راست کلیک کنید Id روي فیلد
کلیـک   Set Primary Key روي گزینـه . فیلد جدید اضافه و فیلدي که بر روي آن راست کلیک کردید را حـذف نمائیـد  

  )است Primary Key Set یک راه دیگر انتخاب فیلد و کلیک بر روي دکمه (.کنید
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بعنوان یک فیلـد کلیـد    Id ر شده است به این ترتیب فیلدکنید که یک عالمت کلید در سمت چپ فیلد ظاه مشاهده می
 روي دکمـه . توانید این فیلد را بعنوان کلید اصلی تعریـف نمائیـد   در زمان تعریف جدول نیز می. اصلی تعیین شده است

Save  کلیک کنید.  
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  .کلیک کنید Close روي دکمه
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حال نوبت به تعریف رابطه بین . ایم عنوان یک کلید اصلی تعریف کرده هرا نیز ب Customer جدول Id به همین ترتیب فیلد
  .در هر محلی واقع در قسمت تعریف فیلدها راست کلیک کنید. فیلدها رسیده است
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  .کلیک کنید Relationships روي گزینه
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  .کلیک کنید Add روي دکمه
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  .کلیک کنید Table And Columns Specification ر قسمتد. بصورت خودکار یک رابطه ایجاد شده است
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  .روي دکمه مشخص شده کلیک کنید
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را بعنوان نام  FK_Order_Book در ادامه عبارت. خواهیم رابطه جدول سفارش با جدول کتاب را تعریف کنیم در ابتدا می
باشـد را   نام جدول و نام فیلدي که داراي کلید اصلی مـی باید  Primary Key Table در قسمت .کنیم این رابطه وارد می

  .روي لیست باز شونده کلیک کنید. تعیین کنیم
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  .کلیک کنید Book روي گزینه
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  .در قسمت فیلدهاي این جدول کلیک کنید
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 .روي لیست باز شونده فیلدها کلیک کنید
  .کلیک کنید Id روي گزینه
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روي لیست بـاز شـونده فیلـدها     .کلیک کنید Order روي قسمت فیلدهاي جدول. ید خارجی را تعیین کنیمحال باید کل
  .کلیک کنید BId روي گزینه .کلیک کنید

 

 
 
  
  
  



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

  .کلیک کنید OK روي دکمه
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 دو رابطه در حال .کنیم ایجاد می Order جدول Cid و فیلد Customer جدول Id به همین ترتیب نیز یک رابطه بین فیلد
  .کلیک کنید Close روي دکمه. این جدول تعریف شده است
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  .کلیک کنید Save روي دکمه
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  .کلیک کنید Yes براي ذخیره تغییرات انجام شده، روي دکمه
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 یک یا چند قانون توانید می (Data Integrity) در یک پایگاه داده براي درستی، دقت و سازگاري داده یعنی جامعیت داده
جامعیـت داده را در فـصل نهـم بیـشتر     . پنج روش براي ایجاد جامعیت داده وجود دارد SQL Server در. تعیین نمائید

 .کنیم بررسی می
: Null (1  یک فیلد حتماً باید حاوي داده باشد. زمانی که این محدودیت اعمال شود. 

:Check (2  براي مثال ممکن است که . کنید که مقدار یک فیلد معتبر است یا خیرتوانید تعیین  توسط این محدودیت می
  . سال باشد60 تا 18بخواهید سن کارمندان یک شرکت بین 

 :Unique (3 کنید که مقدار یک فیلد در هیچکدام از فیلدهاي دیگر در یک ستون قابل تکـرار   توسط این قید تعیین می
 .نیست

 Primary Key(4 )براي مثال . شود تا مقدار یک فیلد در ردیفهاي دیگر تکرار نشود محدودیت باعث می این :)کلید اصلی
 . دیگر نباید در هیچ کدام از ردیفها تکرار شود1کتابی با کد 

Foreign Key (5) ماننـد  . این قید به یک مقدار یکتا در یک جدول دیگر در همان پایگاه داده اشاره دارد) : کلید خارجی
 .ا کد مشتري در جدول سفارشفیلد کد کتاب ی

اگر این قواعد را بخواهید بعـد از ورود     . همیشه سعی کنید که قواعد جامعیت داده را در زمان طراحی جدول تعیین کنید             
 .هـا داشـته باشـید کـه کـار زمـانگیري اسـت               داده در جدول تعیین کنید ممکن است که نیاز به حذف مقداري از داده             

یک محدودیت براي جدول سفارش ایجاد کنیم تا هیچ مشتري نتواند در یـک سـفارش    Check خواهیم با استفاده از می
 .راست کلیک کنید Qty براي این کار روي فیلد.  کتاب را سفارش دهد100بیش از 



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

 
 
  
  
  
  
  
  



  فارسی تحت اندروید و ویندوزدانلود نرم افزار آموزشی شبیه سازي شده و تعاملی  با صدا و متن
www.learninweb.com 

  .کلیک کنید Check Constraints روي گزینه
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  .کلیک کنید Add روي دکمه
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 عبـارت  .کلیک کنیـد  Expression در جعبه متن. باید عبارت مورد نظر خود را وارد نمائیم Expression در جعبه متن

Qty<=100 را وارد کنید.  
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فـرض نـام ایـن     بـصورت پـیش  . اسـتفاده نمائیـد   Not و AND ، Or توانید از اپراتورهاي شرطی نظیر در این قسمت می
توانید محـدودیتهاي دیگـر نیـز     به همین ترتیب می.  تغییر دهیدتوانید آن را است که می CK_Order محدودیت عبارت

  .کلیک کنید Close روي دکمه. ها تعیین نمائید  براي داده
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  .کلیک کنید Close روي دکمه
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  .کلیک کنید Yes  روي دکمه،براي ذخیره تغییرات انجام شده
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اگر یک فیلـد را  . وجود دارد Index  منوي ظاهر شده یک گزینه به نامکنید در زمانیکه بر روي یک فیلد راست کلیک می
تواند بـر   می Index یک. هاي مربوط به آن سریعتر دریافت شود شود که داده تعریف کنید باعث می Index به عنوان یک

یجـاد کنیـد نبایـد    ا Index خواهید بر اساس آنها اساس یک یا چند فیلد باشد ولی توجه کنید که طول فیلدهائی که می
 Index در این مثال بهتر است که فیلدهاي کد کتاب و کد مشتري را در هر سه جدول بـصورت .  بایت بشود900بیشتر از 

در  .راست کلیک کنید Book روي جدول. خواهیم چند داده در جدول اضافه کنیم در انتهاي این بخش می .تعریف نمائید
توانید لیست جدول یـا جـدولهایی کـه بـه      کلیک کنید، می View Dependencies این قسمت در صورتیکه روي گزینه

بـراي افـزودن    .وابسته است Book به جدول Order در این مثال جدول. وابسته هستند را مشاهده کنید Book جدول
  .کلیک کنید Edit Top 200 Rows روي گزینه Book داده به جدول
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 .کلیک کنید Id براي مثال در قسمت. م را در رکورد وارد نمائیدتوانید مقادیر الز اکنون می
  .عدد یک را تایپ کنید
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  .کلیک کنید Name صفحه کلید را فشار دهید یا روي فیلد Tab دکمه
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 .کلیک کنید Qty صفحه کلید را فشار دهید یا روي فیلد Tab دکمه. ایم اکنون عبارت شبکه را وارد کرده
  . را تایپ کنید3000عدد 
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صفحه کلید را فـشار   Enter دکمه. عالمتهاي قرمز نشان دهنده این است که هنوز اطالعات در جدول ذخیره نشده است
  .دهید
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توجه کنید که کد کتاب در . ایم دراینجا یک رکورد دیگر وارد کرده .اضافه شده است Book با این کار یک رکورد به جدول
براي مـشاهده  . باشد می Id با کد کتاب در رکورد اول برابر است و این شرط خالف شرط کلید اصلی براي فیلدرکورد دوم 

   .صفحه کلید را فشار دهید Enter دهد کلید آنچه رخ می
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مطابق این خطا محـدودیت موجـود در یـک    . شود کنید که خطا رخ داده است و رکورد در جدول ذخیره نمی           مشاهده می 
  .کلیک کنید OK روي دکمه. باعث شده تا این رکورد نتواند در جدول ذخیره شود PK_Book  اصلی به نامکلید
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  .صفحه کلید را دوبار فشار دهید Escape کلید
 .راست کلیک کنید Order روي جدول
  .کلیک کنید Edit Top 200 Rows روي گزینه
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 .کلیک کنید Cid روي فیلد
  . کنیدعدد یک را وارد
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 .صفحه کلید را فشار دهید Tab کلیک کنید یا کلید BId روي فیلد
  .عدد یک را وارد کنید
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 .صفحه کلید را فشار دهید Tab کلیک کنید یا کلید Qty روي فیلد
  . را وارد کنید200عدد 
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  .صفحه کلید را فشار دهید Enter دکمه
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زیرا قاعده جامعیـت داده بـه   . معتبر نیست Qty در این خطا بیان شده که مقدار فیلد. ه استبا این کار یک خطا روي داد
 بر روي دکمـه .  باشد100تواند بیش از  به یاد دارید که طبق این قاعده هیچ سفارشی نمی. باشد برقرار نمی CK_Order نام

OK  کلیک کنید.  
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 .عدد دو را وارد کنید
  .را فشار دهیدصفحه کلید  Enter دکمه
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توسط این خطا بیان شده که توسط قاعده جامعیت داده بـه       . کنید که دوباره یک خطا نمایش داده شده است          مشاهده می 
 در ادامه نیز بیان شده است که این خطـا در پایگـاه داده  . شرایط کلید خارجی مهیا نیست FK_Order_Customer نام

Eniac  جدولCustomerفیلد ، Id روي دکمه.  داده استرخ OK کلیک کنید.  
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در ایـن  . بین جدول سفارش و جدول مشتري ایجـاد کـردیم  ) به همراه کلید خارجی   (همانطور که به یاد دارید یک رابطه        
دانیـد در جـدول    رکورد تعیین شده است که یک مشتري با کد شماره یک، سفارش را انجام داده ولی همانطور کـه مـی                

مشاهده کردید که با استفاده از قواعد جامعیـت داده   .اي وارد نشده است و چنین مشتري وجود ندارد      همشتري هنوز داد  
در  .ها ایجاد کنیم تا درستی، دقت و سازگاري در اطالعات پایگاه داده حفـظ شـود             توانستیم محدودیتهایی در ورود داده    

با ( خواستیم وارد کنیم  ایم می نوشته Visual Basic  به زبانافزار که مثالً نرم صورتی که این رکوردها را با استفاده از یک
دهد پس  امکان درج رکورد وجود نداشته و خطا رخ می.) شود که در بخشهاي بعدي بررسی می Insert استفاده از دستور

 اده از شـاخه بـا اسـتف  . در برنامه خود باید حتماً این خطاها را بررسی کنید و پیغامی مناسـب بـه کـاربر نمـایش دهیـد              
Database Diagram  توسط این نمودارها رابطه بـین جـداول بیـشتر    . توانید چندین نمودار پایگاه داده ایجاد نمائید می

  در صـورتی کـه در ایـن قـسمت خطـاي      (.راسـت کلیـک کنیـد    Database Diagram روي شـاخه . شود مشخص می
 Database support objects cannot be installed because this database does not have a valid owner 

 Eniac) در اینجـا (نمایش داده شد مبنی بر این است که صاحب پایگاه داده معتبر نیست براي این کار روي پایگـاه داده  

 در سمت چپ کلیک کند و در قسمت Files را انتخاب کنید و سپس روي گزینه Properties راست کلیک کرده و گزینه

Owner   روي دکمهļکلیک کنید در ادامه روي دکمه  Browse کلیک کنید و کاربر sa   را انتخاب نمایئد و سه بـار روي
  روي گزینـه .) ایـد  تعیـین کـرده   sa با ایـن کـار شـما صـاحب ایـن پایگـاه داده را کـاربر       . کلیک کنید OK سه دکمه

 New Database Diagram  کلیک کنید. 
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 .ک کنیدکلی Yes روي دکمه
 Database diagram support objects cannot be installed because this در صورتی که در این قسمت خطـاي  (

database does not have a valid owner   نمایش داده شد مبنی بر این است که صاحب پایگاه داده معتبر نیست براي
 را انتخاب کنید و سپس روي گزینـه  Properties  کلیک کرده و گزینهراست  Eniac )در اینجا(این کار روي پایگاه داده 

Files  در سمت چپ کلیک کند و در قسمت Owner  روي دکمهļ  کلیک کنید در ادامـه روي دکمـه  Browse   کلیـک
 ه را کاربربا این کار شما صاحب این پایگاه داد. کلیک کنید OK را انتخاب نمایئد و سه بار روي سه دکمه sa کنید و کاربر

sa  اید تعیین کرده.( 
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 و Book ،Customerخواهیم سـه جـدول   می. اکنون لیست جدولهاي موجود در این پایگاه داده نمایش داده شده است

Orders  اکنون جدول. را به این جدول اضافه کنیم Book روي دکمه. انتخاب شده است Add کلیک کنید.  
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  .دابل کلیک کنید Customer روي جدول. اضافه شده استبه نمودار  Book جدول
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  .دابل کلیک کنید Orders روي جدول
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  .کلیک کنید Close روي دکمه
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  .کلیک کنید Close روي دکمه
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و انتخـاب  با راست کلیک بـر روي نمـودار   . کنید که رابطه سه جدول بصورت خودکار نمایش داده شده است       مشاهده می 
با اسـتفاده از ایـن نمـودار     .توانید توضیحاتی را بصورت متن بر روي نمودار بنویسید می New Text Annotation گزینه

توانید چندین نمودار رسم کنیـد و   به همین ترتیب می. شود ساختار پایگاه داده و رابطه بین جدولهاي آن بسیار واضح می   
توانید یک جدول دیگر را به  می Add Table  راست کلیک بر روي نمودار و انتخاب گزینهبا .رابطه بین آنها را نمایش دهید

توانیـد از نمـودار حـذف      یک جدول را مینیز Delete با کلیک بر روي هر جدول و فشردن کلید. این نمودار اضافه کنید
  .کاربرگرامی، شما اکنون در پایان این بخش قرار دارید .کنید
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