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 مقدمه 
کتاب در اين    نيترکامل  عنوانبه که    SQL Server 2019مرجع کامل آموزش    عنوانبهبا تشکر از انتخاب اين کتاب  

را بررسی و آموزش دهیم و امیدواريم   SQL Serverهاي  ي جنبهزمینه ارائه شده است، در اين کتاب سعی کرديم همه

مختلف در کتاب استفاده شده   ، البته براي اين که کتاب به صورت کامل ارائه شود از منابعبا موفقیت همراه بوده باشد

 کتاب ذکر شده است. است که لیست آن در آخر 

 مباحث کلی که در اين کتاب بررسی شده است شامل: 

 

 SQL Serverافزار  نرم  بررسی بنیادي  -1

 SQL Server 2019سازيپیاده -2

 و دستورات آن  دادهپايگاهکار با  -3
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 پشتیبانگیري و بازيابی اطالعات  -5

 SQL Replicationبررسی  -6

 SQL Failover Clustringسازي سرويس  پیاده -7
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 فصل اول

 داده پایگاه مباحث بنیادی

  متمرکز  ي سازامکان ذخیره  داده پايگاهشوند.  یم  ی طراح  دادهپايگاهامروزه به روش    ،يکاربرد   ي هابیشتر برنامه  تقريباً

 دهد. را میتوسط کاربران مختلف  ی اشتراک يو استفاده یداده با حداقل افزونگ

 

 بررسی اولیه  1-1

 چیست داده  1-1-1

 
 1-1شکل 

هاي واقعی هستند که از طريق مشاهده  ها کلمات و ارزشداده  یاست، به طور کل  یف مختلفيتعار  ي( داراdata)  داده

 . هستندها و مفاهیم ديگر داده نمودي از وقايع، معلومات، رخدادها، پديدهآيند، به عبارت و تحقیق بدست می

مناسب براي انتقال و پردازش ترجمه شود. در کامپیوتر و   یشود که به شکلیی گفته مات محاسبات، داده به اطالع   در

از يک موجوديت    ينمايش باينر. بنابراين داده يک  شودیمتبديل    ي داده به شکل باينر  يامروز   یارتباطات   ي هارسانه

 منطقی ذخیره شده در حافظه کامپیوتر است.

 به datumفرم جمع آن است. اما  data ت واطالع اس یگرفته شده که به معن datumداده از عبارت التین  يکلمه ريشه

 . يک کلمه مفرد استفاده کنند صورتبهرا  dataدهند یترجیح م   شود و اکثراًیاستفاده م  ندرت
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 العات چیست اط 2-1-1

 
 1-2شکل 

حل يک مسئله    ي برا  تواند یم بوده و با دانستن آن    درکقابل( مفهومی است که براي گیرنده آن  information)  ات اطالع 

 ند. ک  یيا ارزياب يریگمیتصم

  داده خروجی مجدداً شود. بعد از پردازش،  یبه داده تبديل م و      شودمیذخیره    ،شودوارد کامپیوتر    اتاطالع   وقتی

 شود.دريافت می اتاطالع  عنوانبه

شود به دانش  استفاده می  ييا انجام کار   یگیرند و براي درک موضوع یاطالعات در يک بسته خاص قرار م  کههنگامی

(knowledgeتبديل م )شود.ی 

 چیست موجوديت 3-1-1

 
 1-3شکل 

خواهیم اطالع داشته باشیم و در کامپیوتر  است که در مورد آن می( مفهوم کلی پديده، شیء يا فردي  entity)  موجوديت

 ذخیره کنیم.

( است که ويژگی جداکننده يک نوع موجوديت از  attributeاي از صفات خاصه )مجموعه  ينوع موجوديت دارا   هر

 . شودیم نوع ديگر محسوب 

، دروس، استادان،  دانشجوياننیم مواردي چون  ک  سازيدبیرستان پیاده  کبراي ي   دادهگاهي پاسیستم    کاگر در نظر داريم ي

 روند.هاي سیستم به شمار میها و غیره جزء موجوديتالسک



 

 15 دادهپايگاه/ مباحث بنیادي   1فصل 

، سن، سال تولد، رشته تحصیلی،  یخانوادگتواند داراي صفات خاصه: نام، نام  موجوديت دانشجو در سیستم دانشگاه می

 باشد.  درس، نام درس و تعداد واحد د کسال ورود و ... باشد و يا موجوديت درس صفات خاصه: 

  چیست  داده گاه ي پا 4-1-1

 
 1-4شکل 

مرتبط به هم است    يهاو بدون افزونگی از داده  افتهيسازماناي  ( مجموعهdatabase)  دادهگاهيپابانک اطالعاتی يا    يک

 مديريت و بهنگام شود.   ،یدسترس  یراحتبههاي کاربردي مختلف به اشتراک گذاشته شود و  تواند توسط سیستمکه می

سازي داده يس نیازي به دانستن جزئیات ذخیرهنوشود، کاربر و برنامهیم  یداده سازماندهپايگاه  صورتبهداده    یوقت

مثال از اعداد حقیقی به صحیح،    يیر کند. براروي اجزاي ديگر سیستم تغی  ریتأث بدون  تواندیماين داده   ندارند. عالوه بر

 سازي نوري به مغناطیسی تغییر کند. ذخیره هيا از دستگا ياز يک ساختار فايل به ديگر

 

 داده پايگاههاي داده در ويژگی 1-4-1-1

 بايد داشته باشند در لیست زير آمده است:  دادهپايگاهکه داده در  يیهایويژگ

 (Sharedشدن )  ی. اشتراک1    

 شود. یبه اشتراک گذاشته م کاربردي برنامه و کاربر  چندين بین دادهپايگاه در داده       

 

 (Persistence) . ماندگاري2    

 تغییر کند.  دادهپايگاهرود، مگر آنکه توسط سیستم نمی بین از و است  پايدار  شد ذخیره دادهپايگاه در داده وقتی    

 

 (Security. امنیت )3    

سطوح دسترسی    شود. مدير سیستم توسط می  محافظت   مجوز   بدون  تخريب   و  تغییر   شدن،  فاش  از   دادهپايگاه  در  داده    

 . شودیماز طريق مناسب انجام    یابیکه دست  دهدیمو اطمینان    کندیم  مشخصبه داده را    ینحوه دستیاب  یامنیت  يو قیدها

 

 (Validity. اعتبار )4    
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نسبت به موجوديت دنیاي واقعی    دادهپايگاهداده در    یدرست به(  Correctness)  ( و يا صحتIntegrity)  جامعیت  يا     

 باشد.  یبانک نبايد منف ي موجود  مثالًمعتبر اشاره دارد. 

 

 (Consistency)  ي. سازگار5    

يک فقره اطالع در بیش از يک نقطه    یار واقعی داده در دنیاي خارج سازگار است. وقتمقد   با  دادهپايگاه  در  داده    

 .شودیمايجاد  ي در همه نقاط انجام نشود ناسازگار  يسازنگامهنگام شود، اگر بههذخیره شود و الزم باشد به

 

 ( Non redundancy) ی. کاهش افزونگ6    

زونگی است. افزونگی به اين معناست که هیچ دو فقره داده در بانک معرف يک  اف  حداقل داراي دادهپايگاه در داده   

 موجوديت در دنیاي خارج نباشد.

 

 ( independence. استقالل )7    

 ندارد. يکاربرد يهابرنامه ي رو يریتأثداده  ی و سازمانده یدستیاب يها تکنیک  ،فیزيکی نمايش در تغییر    

 

 هاي ذخیره داده روش 2-4-1-1

 .دادهپايگاهها وجود دارد: سیستم فايل ساده و سیستم روش کلی براي ذخیره و بازيابی خودکار داده دو

 

 (file systemفایل ) سیستم 

به نام سیستم پردازش فايل براي استفاده   يا جداگانه يها هاي مجزا قرار گرفته و سیستمها در فايلاين روش، داده در

  تواند یممربوط به خود    يا ي کاربردي تنها به فايل دادهها هر برنامهشوند. در اين سیستمطراحی می  يا داده  يها از فايل

 مراجعه کند. 

 :اندعبارتچنین طراحی در ذخیره داده به طور خالصه   اشکاالت

 

 مختلف.   ي هاليفا. افزونگی و ناسازگاري داده به دلیل چندين فرمت فايل و تکرار اطالعات در 1    

 .داده و نیاز به نوشتن برنامه جديدي براي انجام هر کار ی. مشکل در دستیاب2    

قیدهاي جديد    کردنفهاضاد.  ونش از نظر پنهان می  کد برنامهبیان شوند در    اينکه صريحاً   يجا بهجامعیت    ي. قیدها 3    

 گیرد. صورت می یسخت بهيا تغییر قیدهاي موجود 

 .هاي داده. ايجاد ناسازگاري به دلیل وجود چندين کپی از فقره4    

 به دلیل دسترسی همروند و بدون کنترل توسط چند کاربر  ی. مشکالت امنیت5    



 

 17 دادهپايگاه/ مباحث بنیادي   1فصل 

 ( database system) دادهپايگاه  سیستم 3-4-1-1

شود، ولی هر کاربر ديد خاص خود را نسبت به  یذخیره م  دادهپايگاهمجتمع در    صورتبهها  اين روش کلیه داده  در

کار کنند. به دلیل تجمع داده افزونگی به حداقل    دادهپايگاهتوانند به طور مشترک با  ها دارد. کاربران مختلف میداده

 يابد. ممکن کاهش می

ايفاي نقش    دادهپايگاهکاربردي و    ي هابرنامهواسطه بین    عنوان به  ( DBMS)داده  ديريت پايگاهبه نام سیستم م   ي افزارنرم

 ها در اين روش بیشتر است.کند لذا امنیت دادهمی

 موارد زير هستند:  دادهپايگاهسیستم   ينمونه از کاربردها چند

 .بانکداري هايتراکنش کلیه انجام •    

 . هوائی خطوط  يبندزمان و رزرواسیون •    

 . یو ثبت نمرات در مراکز آموزش واحدگیري دانشجويان، نامثبت •    

 . دوفروشيخر فاکتورهاي و محصوالت مشتريان، اطالعات ثبت •    

 .online فروش  در شنهادهایپ و سفارشات  پیگیري •    

 .هاسازمان در مالیاتی  کسورات حقوق، محاسبات و  کارمندان رکوردهاي ثبت •    

 

 دادهپايگاه اصلی سیستم  عناصر 4-4-1-1

 از:  اندعبارتاصلی سیستم بانک اطالعاتی   اجزاء 

 ها داده. 1    

 .هاموجوديت بین ارتباط و محیط  مختلف  هايموجوديت  درباره يیهاداده شامل    

 افزار . سخت2    

 و غیره. یارتباط يافزارها سختجانبی،  يهادستگاهداده،  يساز ذخیره يهارسانه ،پردازشی عناصر شامل    

 افزار نرم. 3    

 . کاربردي هايبرنامه و دادهپايگاه  مديريت سیستم  افزارنرم شبکه، ارتباطی يافزارهانرم و عاملسیستم شامل     

 ی عملیات  يها . رويه4    

 و ... ي، نظیر تهیه پشتیبان، آمارگیر شودیم انجام  دادهپايگاه يکه رو  عملیاتی  کلیه شامل     

 . کاربر 5    

  دادهپايگاه(، طراحان DBA) دادهگاهيپا  ري مد  نظیر هستند  ارتباط در سیستم  با نحوي به  که  کسانی يا کاربران شامل     

(DBD ،)دادهپايگاه  سانينوبرنامه (DBPو کاربران نهائی ) (end users.) 
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 داده پايگاه يهاستم ی سو معايب  مزايا 5-4-1-1
 

 داده پایگاهمهم سیستم   مزایای 

 . هاسازي و کنترل متمرکز دادهتجمع، وحدت ذخیره -1

مختلف    يها آدرس  مثالً.  شودیم  یباعث کاهش افزونگ  يساز رهیذخکاهش افزونگی. تجمع داده و وحدت  

 شود.یمختلف اداره ثبت نم يها در قسمت ييک مشتر يبرا

 ها به اشتراک گذاشتن داده -2

کاربر می برنامه  دادهپايگاه  يک  به  زمانهمتوانند  چند  باشند.  داشته  به  دسترسی  قادر  موجود  کاربردي  هاي 

برنامه  دادهپايگاهها در  اشتراک گذاردن داده نیز میبوده و  دادههاي کاربردي جديد  اين  ها استفاده  توانند از 

 نند. ک

 پرهیز از ناسازگاري  -3

 شود. ها تضمین میبا کاهش افزونگی، کنترل متمرکز و جامعیت، سازگاري و يکپارچگی داده

 هاي امنیتی اعمال محدوديت -4

اصالح، ،  بازيابی)هاي مختلف را براي هر نوع دسترسی  داده امکان اعمال کنترل هاي امنیتی در پايگاهسیستم

 . کندیمفراهم  دادهپايگاهحذف و غیره( بر روي 

 ي.کاربرد  يها صحت بیشتر داده و استقالل از برنامه -5

 . جديد يکاربرد يهابرنامه يساز پیاده یراحت -6

 دادهپایگاهسیستم  معایب

 

 تر، دشوارتر و زمان برتر است.پیچیده دادهپايگاه يها سیستم  یطراح -1

 شود.یم افزارو نصب نرم افزارسختصرف   ،توجهقابلهزينه  -2

 گذارد.یم   ریتأث  يکاربرد  يهابرنامه يکلیه يرو ه،دادپايگاه دنيدبیآس -3

 نیاز است.  دادهپايگاهبه سیستم  یتبديل از سیستم فايل  يهزينه زياد برا -4

 ست.ا دادهپايگاهنويسان و کاربران و استخدام کارمندان خاص  نیازمند تعلیم اولیه برنامه -5

 باشد. یم دادهپايگاهپشتیبان از  ینیاز به تهیه چندين کپ -6

 توانند فاجعه برانگیز باشند.یبرنامه م يخطاها  -7

 شود.یتر میهر برنامه طوالن ي زمان اجرا -8

 است.   دادهپايگاهبه عملیات سیستم مديريت  وابسته اریبس -9
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 داده پايگاه سیستم مديريت  5-1-1

 
 1-5شکل 

افزاري در سیستم  نرم  ني ترمهم  DBMS (DataBase Management System)داده يا به طور خالصه  پايگاهسیستم مديريت  

 نمايد.عمل می يکاربرد يهاداده و کاربر و برنامهرابط بین پايگاه عنوانبهاست که  دادهپايگاه

پذير  امکان  DBMSبی به آنها تنها از طريق  افزار قرار گرفته و دستیافقط در اختیار اين نرم  دادهپايگاههاي  فايل  کلیه

 است. 

DBMS  از کلیه خواص داده محافظت شود. کهينحوبهکند  فراهم می  دادهپايگاهجهت دسترسی داده در   يیهاسرويس 

 

 داده پايگاه سیستم مديريت  وظايف 1-5-1-1

اين    یطورکلبهبوده و بستگی به نوع کاربران آن دارد. اما    متفاوت  يمختلف تا حدود  يها در سیستم  DBMS  وظايف

 از:  اندعبارتوظايف  

 .دادهامکان تعريف پايگاه -1

 .دادهامکان ايجاد پايگاه -2

 .هادادهدر  يکاردستامکان  -3

 .دادهبازيابی پايگاه -4

 .داده )عملیات درج، حذف و جايگزينی(سازي پايگاهنگامهبه -5

 . توسعه سیستم منظوربهتسهیالتی براي کاربر   نیتأم -6

 .امکان سازماندهی مجدد -7

 . هاکنترل امنیت و جامعیت داده -8

 .هاايجاد ديکشنري داده -9

 يی. امکان کنترل کارا -10
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 تراکنش  2-5-1-1

 
 1-6شکل 

عملیات    یشود و به طور خاص بعضیاز دستورات را شامل م  يا برنامه فعال است که دنباله  کي(  transaction)  تراکنش

 است.  دادهگاهيپا يآن رو

 خاص وجود دارد: یعمل تراکنش سه

 Start شدن است  شروع در حال دهد يک تراکنش ینشان م که. 

Commit تراکنش دارد يداللت بر اتمام عاد که . 

Abort  شده بايد    لغوکنش  اآن است و کلیه اثرات تر  لغوپايان يافتن تراکنش به دلیل    کنندهانیب  کهrollback  اثر  یيا ب

 شود. یبايد دائم  دادهپايگاه  يرو رشیتأثشود یم  commitتراکنش  یشود. وقت

  ACIDخواص    يببرد. تراکنش بايد دارا  يحالت سازگار به حالت سازگار بعد  کيرا از    دادهپايگاه  ديتراکنش با  هر

 : استحروف اول چهار خاصیت زير  ACID. خواص نگهدارند یرا در حالت سازگار باق دادهپايگاهباشد تا  

 (Atomicity) اتمی بودن.1

انجام    اتیعمل  تمام  ايرسند.  یم  اني ابه پ  حتماًآغاز شدند    یوقت  ايشوند  یشروع نم  اصالً  ايهستند    کیها اتمتراکنش

 . کدامچیه ا يشود یم

 است.  م یو ترم يروند کنترل هم  يبه عهده اتمیک تی خاص داشتننگه

 

 (Consistency) ي. سازگار 2

ها به حالت قبل از شروع  رخ داد کلیه داده  یبرد يا اگر شکست یم  يرا به حالت سازگار جديد  دادهپايگاهتراکنش يا    کي

 گردند. یتراکنش برم

 

 (Isolation. ايزوله بودن )3

شده باشند.    commit  نکهياست مگر ا  یاز بقیه مخف  رشیتأثکه در حال اجراست و هنوز به پايان نرسیده    یتراکنش

کنترل    برعهدهاند. حفظ اين خاصیت  اجرا شده  سرهمپشتباشد که انگار    یصورت به  ديها باروند تراکنشهم  ياجرا 

 است.  يروندهم

 

 (Durability) ي. ماندگار 4
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  ی داده در حالت درست خود باق  ،خراب شود  ستمیاگر س  یاست؛ حت  یدائم  رشیتأثشد    commit  یتراکنش  یوقت  از

 ماند. یم

 

 دادهگاه يپا ت يري مد ستمیس ياجزا 3-5-1-1

ممکن است مرکب از چند    هامؤلفه  نياز ا  هرکدامشود.  یانجام م  يافزار نرم  مؤلفه  ي توسط تعداد  DBMS  فيوظا

 شده است:  ستیل ريشوند در ز یداده م DBMS يهامؤلفهکه توسط  يها سي از سرو  يباشند. تعداد ترکوچکواحد 

 

 (Transaction Processingپردازش تراکنش )

خواص مطلوب    کهينحوبهکند  یاجرا م  دادهگاهيپا  يرسد را رو یکه از منابع مختلف م  یاتی عمل  ،تراکنش  پردازش

ترم  يروندکنترل هم  يها سيدار نشود. سروتراکنش خدشه ا  میو  کمک    ACIDخواص    يبرقرار   يبرا  مؤلفه  نيبه 

تراکنشهم  ياجرا   بیترت نيابهکنند.  یم و سازگار روند  وقوع شکست  یحت  دادهگاهيپا  يها  س  یدر صورت    ستمیدر 

 شود.یم نیتضم

 

 ( Concurrency Control)  يروندکنترل هم

 را به عهده دارد.  يسازگار   يبرقرار نیدر ح دادهگاهي پا  يها روهمروند تراکنش ياجرا  تي ريمد

 

 ( Recovery) میترم 

  ا ي  دادهگاهيپا  يروبر    ینامطلوب  ریتأثروبرو شد،    لغو  اي  ت یتراکنش با عدم موفق  يکند که اگر اجرایم  نیتضم  میترم 

 سازگار نگه دارد.  شهیرا هم دادهگاهيپانگذارد و حالت  گريد ي هاتراکنش

 

 (Log Managementثبت ) تي ريمد

هنگام    دادهگاهيپاحفظ صحت و اعتبار    يبرا   میترم  تير ي شود و توسط مدیم  رهیذخ  لي فا  کيدر    ستمیدر س   یاتفاق  هر

 شود.یسیستم استفاده م  لغويا  یخراب

 

 (Language Interface) یواسطه زبان

 .دهدیمقرار   يکاربرد  يهابرنامهکاربران و  اریاختبا آن  کارکردنداده،  ف يتعر  يرا برا یدستورات 

 

 ( Fault Tolerancy) خطا يري پذ تحمل

. انواع  نديگویمخطا    يري پذ تحملدر صورت بروز نقص را    یحت  DBMSتوسط    نانیاطمقابل  ي هاسيارائه سرو  یيتوانا

 از:  اندعبارت ديایب  شی که ممکن است پ  يیخطاها

 . يز يبد، سرر يورود لیبه دل مثالً شودینمتراکنش موفق    :یمنطق خطاي •       
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 . بستبن ل یبه دل مثالًشود یتراکنش موفق نم :یستمیس خطاي •       

 .سکيد پرشدن  ،یقطع برق، پاک شدن حافظه اصل :ستمسی لغو •       

 .يسوزآتش ،يعمد  يهد، خرابکار  یخراب :سکيد ناتوانی •       

 

 (Data Catalogکاتالوگ داده )

  یاست. گاه  یاصل  گاهيدر پا   دها ی درباره داده، ارتباطات و ق  یشامل اطالعات   یستمیس  دادهگاهيپا  کيداده    يکشنر يد  يک

 شود.یداده هم گفته م به آن متا

 

 ( Security) تیامن

  ي برا   ي اژهيو  از یامت  يبر و برنامه کاربردراشاره دارد. هر کا یو خراب  ر ییشدن، تغ  به محافظت داده در مقابل افشا  ت یامن

  ژهيو  ازاتی با توجه امت  داده گاهيپا  يهانسبت به داده  یمختلف   يهادگاهيد. کاربران ممکن است دن به داده دار  یدسترس

 کند. یرا محدود م  دادهگاهيپابه    ی و مجوز، دسترس  یيشناسا  يها هيرو  وسطت   ن،یهمچن  ی تیامن  ستمیخود داشته باشند. س

 

 ( Storage Management) يسازرهیذخ تي ريمد

DBMS  يسازرهیذخ  ري داده دارد. مد  یابي و باز  یکيزی به منبع ف  ی داده و دسترس   یدائم  رهیذخ  يبرا   یخاص  يها سمیمکان  

 . شودیمواسطه   ستمیارسال شده به س  يوجوهاپرسو  يو برنامه کاربرد دادهگاهيپاشده در  رهیداده ذخ نیب

 

 (Lock Managementقفل ) تي ريمد

 (. Write Lockو  Read Lock)مثل   شودیمداده گذاشته  ياز قفل رو یاز داده انواع مختلف  یاستفاده اشتراک  هنگام

 ( Deadlock Management) بستبن تي ريمد

  یمنبع  کيهر  یعني رندیبسته قرار گ رهيدا کيمنابع در  آوردندستبه يبرا  هاتراکنشکه   تدافیماتفاق  یوقت بستبن

تراکنش منتظر منبع است.    اریکه در اخت  کندیمرا    یاست و درخواست منبع  يگريد  يدارد که مورد تقاضا   اریدر اخت

 رفع اين مشکل هستند. مسئول منابع رکوردها هستند. مديريت منبع   دادهگاهيپادر 

 

 دادهگاه يپا تي ري مد يهاستمیس انواع 6-1-1
  يبند اند. دستهشده  سازيو پیاده  یطراح  یخاص  منظوربهوجود دارند که هرکدام    دادهپايگاه  يها از سیستم  یمختلف   انواع

 است:  گرفتهانجامزير  صورت بهداده پايگاه  يهاسیستم

 

 شده   عيتوز دادهگاهيپا  ت يريمد ستمیس 1-6-1-1
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  هاتی فعال  یبر توزيع داده و همچنین همبستگ  (Distributed DataBase Management System)  توزيع شده  ي هاستمیس

  ييا برا  يبار کار تقسیم کردن    يتوزيع شده برا  يهاستمیستوزيع شده سیستم داللت دارند. اکثر    ياجزا  يو کنترل رو 

  دنحالت هدف نامحسوس بو  هر دومحل انجام اين وظايف است. در    یپردازش داده به نزديک  يانتقال عملکردها 

 از ديد کاربر است. یشدگعيتوز

 

 بالدرنگ  دادهگاهيپا  ت يريمد ستمیس 2-6-1-1

 

باال هستند    یيبا سرعت پاسخگو  عي سر  يهاستمیس  (Real-Time DataBase Management System)بالدرنگ    يهاستمیس

  یبینپاسخ قابل پیش  یواقع  ي در آنها دارد. سیستم بالدرنگ در تعامل با دنیا  یکه زمان انجام کلیه عملیات نقش مهم

دارند    یصمشخ  یاز قبل تعريف شده هستند و حد زمان  یهمگ  هاپاسخپردازش و    ،يدهد. ورودیرا در قاب زمان م

و به    زمانکيدارد که همیشه در    ینیبشی پقابل  یيک حالت خروج  يشوند که هر حالت ورودیبهینه م  يو به نحو

 افتد.یيک روش اتفاق م

 

 خطا  ريپذتحمل  دادهگاهيپا  ت يريمد ستمیس 3-6-1-1
 

  ي هایرا دارد که با ناتوان  یيهاسرويس  (Fault Tolerance DataBase Management System)  پذير خطاتحمل  سیستم

در    یکه احتمال نقص  یبايد کلیه نقاط   رسیدن به اين منظور   يکند. برا یبرخورد م  يافزار و نرم  يافزارسخت  ياجزا 

شود که کمترين    ی طراح  يآنها به نحو تشخیص، اصالح و يا ترمیم    يبرا   ی يشده، ابزارها  یآنها وجود دارد از قبل بررس

هستند    یيهااز جمله روش  یو کپ  RAID  ،Shadow Memory  يها سمیبگذارند. مکان  يکاربرد   يها برنامه  يرا رو  ریتأث

 شوند.یکه استفاده م

 

 امن  دادهگاهيپا  ت يريمد ستمیس 4-6-1-1

  ي هاکه کاربران و برنامه  ی کلیه اعمال    (Secure DataBase Management System)  مطمئن    دادهگاهيپايک سیستم    در

  یمثال يک سیستم پرسنل  عنوانبهشوند.  یاجازه دارند انجام دهند همچنین زمان و مقدار انجام آنها کنترل م  يکاربرد

شان  یعات شغلخودشان و استخراج اطال  یبه سابقه پرسنل  یممکن است درنظرداشته باشد به کلیه کاربران اجازه دستیاب

دادن  يپذير نباشد. برااطالعات مربوط به خودشان امکان یبرخ یبه سابقه کارمندان ديگر يا حت یرا بدهد اما دسترس 

که به   ی به آنها را درقبال کاربران  یو رسیدگ  ی بايد قابلیـت تعريف حقوق دسترس  دادهپايگاهسیستم    یچنین سرويس

 دارند داشته باشد. یداده دسترس
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 ناهمگون  دادهگاهيپا  ت يريمد ستمیس 5-6-1-1

  يمختلف تشکیل شده است. برا   يهاDBMSاز    (Hetrogenouse DataBase Management System)  ناهمگون  سیستم

کنند.  یجداگانه برطرف م  افزارو نرم  افزارسختخود را با    یپردازش   ينیازها   منحصراً  هرکدام مثال شعب يک شرکت  

  HTDBMSداده شوند يک    وند ی پهمداشته باشند و از طريق شبکه به    وانفعال فعلها با هم  باشد اين سیستم  اگر نیاز

 مختلف با هم ارتباط برقرار کند.  يها دادهپايگاهشود تا یايجاد م

 ياچندرسانه  دادهگاهيپا  ت يريمد ستمیس 6-6-1-1

متنوع  (Multimedia DataBase Management System)  ي اچندرسانه  یمحاسبات   ي هاسیستم داده  یانواع  منابع    يا از 

  ي پیچیده بايد برا  يا. اين منابع دادهکنندیمصوت و متن را استفاده و يا با هم ترکیب    ،یتصاوير ويدئوي   ،یگرافیک

از    يیهاستمیس  نینچ  interactive  يکاربرد  يهااستفاده در برنامه يباشند. برا  دسترسقابل سهولتبه  یسیستم محاسبات 

تا ارائه اطالعات سنکرون شده    کنندیماستفاده    یتعامل  ی گرافیک  يهاستمیسبالدرنگ با    يها دادهپايگاهترکیب الزامات  

 و بالدرنگ حاصل شود.

 

 متحد  دادهگاهيپا  ت يريمد ستمیس 7-6-1-1

Federated DataBase Management System  ،سیستم  نسل اطالعات    یسع  داده پايگاهمديريت    يهاجديد  دارند 

 کنند. یحمايت م زیدانش ن يهاگاهيپااز  هاستمیسذخیره کنند. اين   ماًیمستقاز سنسورها را   شدهيآورجمع

 دادهگاه ي پاکاربران  7-1-1
 . شوندیمکنند از هم تفکیک  یکه با سیستم تعامل م ی يهاروشتوسط  دادهپايگاهيک سیستم   کاربران

 

 ستمیگران س لیتحل 1-7-1-1

آنها    یو پردازش  ی اطالعات   يازها ی درک ن  منظوربه  دادهپايگاه( با گروه کاربران  system analystsگران سیستم )  تحلیل

 کنند.یم  يکنند و مستندساز یهر گروه را مجتمع م یو پردازش  ی اطالعات  يهاازیارتباط دارند. ن

 

 داده پايگاه  طراحان 2-7-1-1

مناسب database designers)  دادهپايگاه  طراحان برا  ی( ساختار  تحل  شينما  يرا  توسط  مشخص شده  گر  لیاطالعات 

  DDLکنند و با استفاده از  یداده انتخاب م  يو سازگار  تیجامع  نیتضم  منظوربهشده    يساز نرمال   قيبه طر  ستمیس

 کنند. یرا تعريف م  دادهپايگاه يهاداده
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 ي کاربرد يهابرنامه  سازان ادهیپ 1-1-7-3

برنامهبرنامه براApplication Developers)  يکاربرد   يهانويسان  نیازها  ي(  با    يبرآوردن  کار  و   داده پايگاهکاربران 

آماده    يیهابرنامه اشکال کنندیمرا  تست،  مستندساز  یيزدا.  و    يو  وظايف    دادهپايگاهبرنامه  است.    سانينوبرنامهاز 

 .کنندیمبرقرار  باطارت   DMLبا سیستم توسط احکام  سانينوبرنامه

 

 دادهپايگاه  ريمد 1-1-7-4

است که مسئول کنترل عملیات کل سیستم    يفرد   DBAخالصه    به طور ( يا  database administrator)  داده پايگاه  مدير 

از منابع و   یکنند. اين فرد بايد درک خوبیرا هماهنگ م  دادهپايگاه  ستمیس   يهاتیفعال  هیکل  DBAاست.    دادهپايگاه

کاربران قرار    دسترسقابلحصول اطمینان از اينکه داده موردنیاز    يکل سازمان داشته باشد و برا  یاطالعات   يازها ین

 با آنها در ارتباط باشد.  ردیگیم

 

 شامل:  DBA فياز وظا یبعض

 

 DDL توسط شِماها تعريف  •    

 DDLتوسط   یدسترس يو متدها سازيذخیره ساختار تعريف  •    

 ی فیزيک سازماندهی  و شِما  اصالح •    

 به کاربران دادهپايگاه ی مجوز دسترس اعطاي •    

 جامعیت  قیدهاي تعیین •    

 کاربران  ارتباطی عامل •    

 از یدرصورت ن رییتغ براي واکنش و اجرا  نظارت •    

 داده يديکشنر برقراري •    

 

 ی نهائ کاربران 1-1-7-5

 

 ( شامل:End Users) ینهائ کاربران

برنامه  :پارامتري  کاربران  •     بانک و    يکاربرد   يها که توسط  با سیستم سروکار دارند. مانند تحويلدار  نوشته شده 

 .يکارکنان دفتر 

خود از    يهادرخواستکامل دارند.    یآشنائ  DBMS  يها تی باقابلدارند و    يتردهی چیپ  يازهاین  که  :ماهر  کاربران  •    

 .سازندیم وجوپرسزبان   کيرا توسط  دادهپايگاه

  یمتفاوت   يازها ی دارند اما ممکن است هر بار ن  دادهپايگاهبه    گاهیوبگاه  ی که دسترس  یکسان  :یاتفاق  یينها  کاربران  •    

 . کنندیماستفاده  تر ياحرفه يو مرورگرها يوجوپرس  يهازبانداشته باشند. از 
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 داده  ي ديکشنر 1-1-8
)داده  يکشنريد امکانات   یکي(  Data Catalogها  سیستم    یاز  در  که  اختیار    دادهپايگاهاست  . ردیگیم قرار    DBAدر 

و    دادهپايگاهدرباره خود    ی اطالعات   ی يک متا داده است يعن  نديگویم   زی ن  ستمیس   يکه به آن راهنما  هاداده  يکشنريد

 .کندیم  يشده در آن را نگهدار رهیذخ يهاداده

و در کجا قرار    شودمی  رهیدارد، داده چگونه ذخ  یموجود است و چه معن  ي ادادهچه    کندمیداده تعیین    يکشنريد

در  و آمار استفاده از داده را    خچهيبه داده را دارند، تار  یاجازه دسترس  یاست و چه کسان  یدارد، مالک آن چه کس 

 .بردارد

 

 XML داده پايگاه  1-1-9

  .وارد، پردازش و ارسال شود XML داده در فرمت دهد یماست که اجازه  يافزار نرمسیستم  XML دادهپايگاهيک 

 :وجود دارد XML دادهپايگاهاصلی  دودسته

XML-enabled  - که مستند  ياداده  گاهيپا XML   تبديل    يارابطهديگر نظیر    دادهپايگاهورودي گرفته به يک    عنوانبهرا

  .بر می گردند XML بهمجددا   را آنهاو پس از انجام عملیات   کند می

Native XML (NXD)    - چنین  م داخلی  پايه  دادهپايگاهدل  بر  مستندات  XML اي  و  منبع    عنوانبهرا   XML است 

 .کندمیاستفاده   ماًیمستق  يسازرهیذخ

قرار   XML و در مستندات  شودمیاستخراج    دادهپايگاهشفافیت داده است. داده از    دادهپايگاهدر   XML دلیل استفاده

  .شودمیهم کمتر  XML و برعکس. به اين صورت هزينه ذخیره داده در فرمت  ردیگیم



 

 

 

 فصل دوم
 SQL Server 2019سازي پیاده

   SQL Server 2019هاي نیازمندي  2-1

افزاري ما را قرار  اندازي کنیم، نیاز داريم بدانیم که اين سرور چقدر از منابع سختخود را راه  SQLبراي اينکه سرور  

 توجه کنید.   2-1ن به جدول  میاست مصرف کند، براي ه
 افزارینیازمندی سخت 2-1جدول 

 نیازمندی افزار سخت

 هارد دیسک 

گیگابايت فضا در هارد ديسک است، اما براي يک   6براي نصب اولیه نیازمند  SQLافزار نرم

مثالً   ؛محیط عملیاتی بايد مشخص شود آن سازمان نیازمند چقدر از فضاي هارد ديسک است

البته  ،گرفتگیگ فضا براي آن در نظر  200کارمند است بايد حداقل  100براي محیطی که داراي 

بندي در RAIDدهید، توجه داشته باشید حتماً از ري است که انجام میي اينها مربوط به کاهمه

ها اطالعات شما از دست سرور خود براي هارد ديسک استفاده کنید تا در صورت خرابی هارد

 نرود.

 است.  Super-VGA (800x600)نیازمند رزولیشن   اجرابراي  SQLسرور  مانیتور 

 هاي ديگر نیازمند اينترنت هستیم.و استفاده از بخش SQLافزار  براي آپديت نرم اینترنت 

 رم  

گیگبايت رم براي اين  4براي عملکرد بهتر بايد حداقل  ،ي يک گیگبايت استد حداقل نیازمن

گیگابايت يک انتخاب  10البته در محیط عملیاتی واقعی امروزه، حداقل ، سرور در نظر بگیريد

 ال است. ايده

 سرعت پردازنده 
  2براي عملکرد بهتر بايد از پردازنده   ، امااست GHz 1.4 با سرعت  X64حداقل پردازنده 

 گیگاهرتز به باال استفاده شود.

 افزار هستند. به خوبی پاسخگوي نیاز اين نرم AMDو  Intelاي امروزي از نوع هدهپردازن  نوع پردازنده 

 

 

 

 

 

 

 

 :سازگار است Windows هايبا کدام نسخه SQL Server 2019 دهد که کدام نسخه هاينشان می 2- 2جدول 

 

 نکته: 
پردازنده SQL Server نصب در  پردازندهو    شودیم  یبانیپشت x64 ي هافقط    ی بان یپشت x86 ي هادر 

 که بايد به اين نکته توجه کنید.  شودینم
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 عاملسیستم 2-2جدول 

 عامل پشتیبانی سیستم 

 SQL Enterprise Developer Standard Web Express هاي مختلف نسخه

Windows Server 2019 Datacenter Yes Yes Yes Yes Yes 

Windows Server 2019 Standard Yes Yes Yes Yes Yes 

Windows Server 2019 Essentials Yes Yes Yes Yes Yes 

Windows Server 2016 Datacenter Yes Yes Yes Yes Yes 

Windows Server 2016 Standard Yes Yes Yes Yes Yes 

Windows Server 2016 Essentials Yes Yes Yes Yes Yes 

Windows 10 IoT Enterprise No Yes Yes No Yes 

Windows 10 Enterprise No Yes Yes No Yes 

Windows 10 Professional No Yes Yes No Yes 

Windows 10 Home 
     

شود  آن را که در خود ويندوز ارائه می  مورد نظر  ياشاره کرد که بايد نسخه  NET Framework .توان به  می  SQL Serverهاي ديگر  ياز نیازمند

 فرض بر روي سرور نصب خواهد شد.پیش صورت بهافزار نصب کنید، البته اين نرم 

 اجزاي زير بر روي سرور نصب خواهد شد: SQL Serverتوجه داشته باشید در هنگام نصب 

• SQL Server Native Client 

• SQL Server Setup support files 

نیازمند   2- 3جزا طبق جدول ااز   هرکدامجزاي کامل آن بر روي سرور نصب کنید، ارا به همراه  SQL بخواهیداگر 

 .هستند ازی موردنفضاي 

 انتخاب خواهیم کرد.  SQLرا در موقع نصب  مورد توجه داشته باشید که اين  
 SQLاجزای  2-3جدول 

 موردنیاز مقدار فضای  مورد نظرویژگی 

Database Engine and data files, Replication, Full-Text Search, and Data 

Quality Services 
1480 MB 

Database Engine (as above) with R Services (In-Database) 2744 MB 

Database Engine (as above) with PolyBase Query Service for External 

Data 
4194 MB 

Analysis Services and data files 698 MB 

Reporting Services 967 MB 

Microsoft R Server (Standalone) 280 MB 

Reporting Services - SharePoint 1203 MB 

Reporting Services Add-in for SharePoint Products 325 MB 

Data Quality Client 121 MB 

Client Tools Connectivity 328 MB 

Integration Services 306 MB 

Client Components (other than SQL Server Books Online components and 

Integration Services tools) 
445 MB 

Master Data Services 280 MB 

SQL Server Books Online Components to view and manage help content* 27 MB 

All Features 8030 MB 
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SQL Server تواند استفاده کند: زير می سازياطالعات از منابع ذخیره  يبراي ذخیره 
 .محلی سکيهارددداخلی سرور يا همان  حافظه -1

 .سازي به اشتراک گذاشته شده در شبکهمحل ذخیره -2

3- SQL Server failover cluster. 

4- Storage Spaces Direct (S2D)  تکنولوژي شبیه به(RAID   است، اين ويژگی   دسترسقابلدر چند سرور  سی تاب يدکه اطالعات

 . است( Fault Toleranceهمان 

 . استفاده کنید( انکاربراي   FileServer عنوان به Windows Serverتوانید از يک )می SMB يسازرهیذخ يفضا -5

 

نصب نکنید،   Domain Controllerرا بر روي    SQL Serverبهتر است که  ،  به داليل امنیتی که مايکروسافت اعالم کرده

 چون موارد زير را در پی خواهد داشت:

که    دی اجرا کن   local serviceاکانت  تحت    Domain Controller  کيرا در    SQL Server  يهاسيسرو  دیتوانینم  -1

 خواهد بود. کنندهتياذبسیار 

  ک ي عضو دامنه به    کي را از    مورد نظر سیستم    دی توانینم،  مورد نظرسیستم    يبر رو  SQL Serverپس از نصب    -2

را حذف نصب    SQL Server  د يبا  ،دامنه  يکننده کنترل   کي به    زبانیم  سیستم  ر ییقبل از تغ  ؛دی ده  رییدامنه تغ  يکنندهکنترل 

 . دیکن

عضو دامنه    ک يدامنه به    ي کنندهکنترل   کي را از    انه يرا  دی توانینم  ، انهيرا  يبر رو  SQL Serverپس از نصب    -3

 .دینصب کنو بعد را حذف  SQL Server دي با ،به عضو دامنه زبانیم  انهيرا ریی. قبل از تغدی ده رییتغ

4- SQL Server failover cluster شوند. ی نمیی بانیپشت ی ن در يک دومین کنترل خواند 

   5-  SQL Server    شودینم  یبانیپشت  یدامنه فقط خواندن  يکنندهکنترل   ک يدر  .SQL Server Setup  يهاگروه  تواندینم  

کند. در    جاد ي ا  یفقط خواندن   يدامنه   يکنندهکنترل   کي را در    SQL Serverخدمات    يدهنده ارائه  ي هاحساب  اي  ی تیامن

 نصب ناموفق است. ،وي سنار نيا

  ی فقط خواندن  يدامنه   يکننده کنترل   کيکه فقط    یطیدر مح  SQL Server  يخورندهشکست  ينمونه خوشه  کي  -6   

 .شودینم  یبانیاست پشت یدسترسقابل

 

 نکته: 
SQL Server  هاي  کند و اگر بخواهید از سکتورکیلوبايت پشتیبانی می  4بايت تا    512هاي  از ديسک با سکتور

بیشتر می  4باالي   براي دريافت اطالعات  با خطا روبرو خواهید شد،  استفاده کنید، مطمئناً  از    توانیدکیلوبايت 

 لینک زير استفاده کنید.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/hard-disk-drive-sector-size-support-boundaries-in-sql-server-

4d5b73fa-7dc4-1d8a-2735-556e6b60d046 
 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/hard-disk-drive-sector-size-support-boundaries-in-sql-server-4d5b73fa-7dc4-1d8a-2735-556e6b60d046
https://support.microsoft.com/en-us/topic/hard-disk-drive-sector-size-support-boundaries-in-sql-server-4d5b73fa-7dc4-1d8a-2735-556e6b60d046
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 در ويندوز  SQL Server 2019اندازي نصب و راه  2-2
دانید دو نوع  که می  طورهمانبهتر است يک موضوع بسیار مهم را بررسی کنیم،    SQL Server 2019قبل از نصب  

 سیستم داريم:

 فیزيکی  -1

 مجازي  -2

در نظر    SQL Serverسازي مناسب را براي نصب  ذخیره  يفضابا رم و هارد و    فیزيکی  به طور معمول يک سیستم

  سکيهاردداطالعات شما از دست برود و    ،بین  نيا  درکنید بهترين عملکرد را ارائه داديد، اما اگر گیريد و فکر میمی

مستقیم    ي د، آيا به نظر شما استفاده از سیستم فیزيکی براي استفادههی چه کاري بايد انجام د  وقت آنشما خراب شود،  

  د؟کار درستی خواهد بو SQL Serverاز 

 

بهترين    ، امااطالعات را بگیريد  رفتننیازبهاي ديگر جلوي  و روش  ي بند  Raidهايی مانند  توانید با روشمی  هرچند

از مجازي که  اين است  و  کار  کنیم  استفاده  ايجاد می  يازروسازي  که  در موقع  ماشینی  تا  کنیم  تهیه  پشتیبان  کنیم، 

در    رفتن ازدست البته روش  نيتر عي سرسرور  برگردانیم،  را  آن  بتوانیم  پشتیبانزمان ممکن  در  هاي  يک    SQLگیري 

 . خواهیم پرداخت کامل به آن صورتبه  يریگبانیپشتموضوع مفصل خواهد بود که در فصل مربوط به 

دهد  ارائه می  VMwareسازي را شرکت  کنیم، بهترين عملکرد در مجازياين کتاب سرور مجازي را انتخاب میما براي  

ايجاد کنید    ESXi عاملستمیسو يا با  VMware Workstationافزار خود را توسط نرم مورد نظرتوانید ماشین  و شما می

را    یکیالکترون  يتوانید نسخهو می  به طور کامل توضیح داديم  VMware Systemsها را در کتاب  افزارکه کار با اين نرم

 از سايت بنده دريافت کنید. 

افزار مناسب  ن يک ماشین مجازي ايجاد کرديم و سختآاستفاده کرديم که روي    ESXiبراي اين کتاب ما از يک سرور  

براي آن در نظر گرفتیم تا همه چیز براي نصب    2019روي آن ويندوز سرور    بر کار  نيا  از  بعد  ،را  نصب کرديم 

 آماده باشد.  SQLافزار نرم

مستقیم از سايت مايکروسافت دانلود کنید و   صورتبهتوانید را دانلود کنید می  SQL Server 2019افزار  براي اينکه نرم

 هاي ايرانی دانلود کنید که آدرس آن هم در زير قرار دارد: از سايت  آن را يا اينکه
https://soft98.ir/software/programming/3594-microsoft-sql-server-all-2017-full-1.html 

 دو بار کلیک کنید. Setup.exeبر روي فايل   2- 1شکل  مانندبه، مورد نظردانلود فايل   ازبعد 

https://soft98.ir/software/programming/3594-microsoft-sql-server-all-2017-full-1.html
https://soft98.ir/software/programming/3594-microsoft-sql-server-all-2017-full-1.html
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 Setupفایل  2-1شکل 

دهد، مثالً  هاي مختلفی را به شما ارائه میاست که گزينه  2- 2شکل    ،شوداي که به شما نمايش داده میاولین صفحه

گزينه در مورد سختدر  را  اطالعاتی  اول  نرمي  و  و  توضیح می  SQL Serverبراي نصب    موردنیاز افزار  افزار  دهد 

 توانید موارد ديگر را هم بررسی کنید. هاي ديگر میهمچنین در گزينه

بر روي آن هستیم آيا مناسب است يا نه بايد در شکل    SQLتمی که در حال نصب  براي اينکه متوجه شويم که سیس

 ها اوکی باشد.ي گزينههمه 2-3شکل    مانندبه، تا کلیک کنید System Configuration Checkerبر روي لینک   2-2

 
 SQL Serverنصب   2-2شکل 

 
 SQLبررسی نصب  2-3شکل 
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 New SQLشويد و بر روي    Installationوارد    2-4شکل    مانندبهبايد    د،آغاز کنیرا     SQL Serverبراي اينکه نصب  

Server stand-alone installation or add fearure to an existing installation .کلیک کنید 

 
 SQLنصب   2-4شکل 

 کلیک کنید. Nextافزار را وارد و بر روي بايد سريال نرم 2- 5در شکل 

 
 سریال برنامه  2-5شکل 

توافقنامه  2- 6در شکل    Iي  تیک گزينه  ،آن را قبول داريد  کهیدرصورت افزار را مطالعه و  استفاده از اين نرم  يبايد 

accept the license terms  را انتخاب و بر رويNext .کلیک کنید 
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 توافقنامه  دییتأ 2-6شکل 

  SQLافزار  هاي نرمآخرين آپديت   … Use Microsoft Updates Toي  توانید با انتخاب تیک گزينهمی  2-7شکل   مانندبه

 را از سايت مايکروسافت دريافت کنید. 

 
 دریافت آپدیت 2-7شکل 

 

  ،توجه کنید  2- 8باشد، اگر به شکل  Passedشود و در اين قسمت همه چیز بايد  بررسی اولیه انجام می 2- 8در شکل 

با يک اخطار روبرو شده است و به اين موضوع اشاره دارد که براي استفاده   Firewallمتوجه خواهید شد که قسمت  

در ادامه اين کار را انجام خواهیم   با ياري خدااز باشد که آن در فايروال ب مورد نظرهاي در شبکه بايد پورت SQLاز 

 داد.
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 های اولیهبررسی نیازمندی  2-8شکل 

 توانید مسیر نصب را تغییر دهید. و همچنین می را انتخاب کنید Database Engineي تیک گزينهبايد  2- 9در شکل 

 
 Featureانتخاب  2 -9شکل 

توانید  يک ظرف در نظر بگیريد که داخل آن می  عنوان بهرا    Instanceرا مشخص کنید،    Instanceبايد    2-10در شکل  

قرار    DB1با نام  Instanceهاي خاص خود را داشته باشید، مثالً اطالعاتی که در افزارديتابیس خود را قرار دهید و نرم

جدا    ييک مزرعه  عنوانبهرا    Instanceقرار دارد متفاوت است، اصواًل    DB2با نام    Instanceدارد با اطالعاتی که در  

با نام    Instance  2-10های خود را داشته باشید، در شکل  ها و سرويستوانید ديتابیسن میآکه داخل    شناسندیم

 کنیم. را بر روی آن فعال یمسرویس قرار دارد که   MSSQLSERVERفرض پیش
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 Instanceبررسی  2-10شکل 

براي اجراي سرويس  2- 11در شکل   توجه داشته باشید که آن کاربر    SQLهاي  بايد يک کاربر را  در نظر بگیريد، 

که يک کاربر تحت دومین است با دسترسی    babajaniترسی الزم در شبکه را داشته باشد، براي همین منظور کاربر  دس

 شويم.  SQLوارد در ادامه کامل به شبکه وارد شده است و با همین کاربر هم بايد 

 
 تنظیم سرور 2-11شکل 

به    2- 12در شکل   با کلیک بر روي    Databaseبايد مشخص کنید که چه کاربرانی دسترسی  باشند که   Addداشته 

Current User  توانید با کاربري که در حال نصب  میSQL    اينکه هر کاربر هستید، آن را به لیست اضافه کنید و يا 

آن را به لیست اضافه کنید، توجه داشته باشید دو حالت احراز    Addشماست با کلیک بر روي    مورد نظرديگري که  

و اگر بخواهید کاربر  است  خاب شده  انت  Windows aythentication modeفرض  پیش  صورتبههويت وجود دارد که  

sa  فرض در  که کاربر پیشSQL   است بايد در اين قسمت گزينه  Mixed Mode   را انتخاب و يک رمز عبور براي آن در

 نظر بگیريد. 
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 تنظیم دسترسی به دیتابیس 2-12شکل 

 کلیک کنید تا کار نصب آغاز شود.  Installبر روي  2-13در شکل 

 
 Install SQL 2-13شکل 

 بر روي سرور نصب شده است. یدرستبه  SQL Serverافزار کنید نرممشاهده می 2- 14که در شکل   طورهمان

 
 Finish Install 2-14شکل 
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 ی درستبه  SQL Serverمشاهده خواهید کرد که سرويس    ،شويد  Servicesوارد    2- 15شکل    مانند بهاگر بعد از نصب  

 در حال اجرا است.

 
 SQL Serverسرویس  2-15شکل 

را مديريت کنیم، يعنی کاربر جديد    SQLافزاري داريم تا بتوانیم  نیاز به يک نرم  SQL Serverافزار  بعد از نصب نرم

 SQLافزار  ها توسط نرمي اين کارهمه  موارد ديگر؛تعريف کنیم، دسترسی آن را مشخص کنیم، ديتابیس جديد و  

Server Management Tools    اختصاربهيا  SSMS  نسخه در  نرمانجام خواهد گرفت،  اين    صورتبهافزار  هاي جديد 

 توانید از طريق لینک زير آن را دانلود کنید: شود و میجداگانه ارائه می
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-

ver15 
دانلود شود و بعد از دانلود    مورد نظرافزار  بر روي لینک دانلود کلیک کنید تا نرم  2-16شکل    بعد از ورود به صفحه

 خواهید نصب کنید.آن را بر روي سرور و يا هر سیستمی که می

 
 SSMSدانلود  2- 16شکل 

 

براي شما    مورد نظرصفحه    2- 17شکل    مانندبه  که  را اجرا کنید  SSMSافزار  نرم  Startبعد از نصب و از طريق منوي  

را انتخاب کنید که شامل    Database Engineي  گزينه،  Server Typeدر اين صفحه شما بايد در قسمت  .  ظاهر خواهد شد

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15
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خود را وارد کنید، توجه داشته باشید اگر داخل    SQLبايد نام سرور    Server Nameدر قسمت    ؛ديتابیس شما خواهد بود

در  .براي دسترسی از بیرون بايد از نام سرور استفاده کنید ، امااستفاده کنید نیز localhostتوانید از نام سرور هستید می

کرديد    Loginقرار دهید با همان نام کاربري که    Windows Authenticationاگر بر روي    نیز  Authenticationقسمت  

استفاده   SQL Server Authenticationتوانید از  وارد خواهد شد که مسلماً بايد دسترسی الزم را داشته باشد و يا اينکه می

 کنید. 

 
 SQL Serverورود به  2-17شکل 

ر  کنید، دمتصل شده است را مشاهده می Database Engineرا که به  SSMSافزار يک نماي کلی از نرم 2-18در شکل 

اتوماتیک ايجاد    صورتبههاي ديگر افزارنرم هايی که توسطهاي خود و ديتابیستوانید ديتابیسمی  Databasesقسمت 

هاي الزم براي آنها را مشخص  بايد کاربران خود را معرفی و دسترسی  Securityدر قسمت    .شود را مشاهده کنیدمی

وجود دارد که براي مانیتور کردن عملکرد سرور    Objectان  يک سري اشیا يا هم  Server Objectsدر قسمت  ؛  کنید

به يک    دادهپايگاهها را از يک  يک سري ابزار وجود دارد تا بتوانید ديتابیس  نیز  Replicationدر قسمت    .خواهد بود

  ،متفاوت  دادهپايگاهيک ابزار براي انتقال اطالعات از يک    نیز   PolyBaseدرست و امن انتقال دهید،    صورتبه  دادهپايگاه

از سرور  Always On High Availabilityي  گزينه؛  است  SQLبه    Oracleمانند   ايجاد يک گروه  پايدار  براي  براي  ها 

يک   Managemntدر قسمت    .استهاي ديگر  روش  در میانها است که يک روش جديد  و سرور  هاسی تابيد  داشتننگه

دارد وجود  ابزار  ديتابیس  يریگبانیپشتمانند    ،سري  و    LOG  ،هااز  ديگرگیري  مديريت    موارد  در  بسیار    SQLکه 

ها در سازمان شما است  سازي دادهبراي يکپارچه  نیز   Inetgaration Service Catalogقسمت    ؛خواهد بود  کنندهکمک

براي انجام    SQL Agentسرويس    نیز ها را در ادامه توضیح خواهیم داد و در آخر  ي اين گزينههمه  با ياري خدا  که

 است.  موردنیازو کارهايی ديگر   ير یگبانیپشت
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 SQL Server Management Studio 2-18شکل 

دو گزينه  ،  Databasesقسمت    بازکردن، بعد از  2-19شکل    مانند بهاست،    Databasesکنیم  اولین قسمتی که بررسی می

چهار ديتابیس را مشاهده ،  Systemsدر قسمت    ؛است  Database Snapshotsو ديگري    Systemsکنید، يکی  را مشاهده می

 شوند. فرض ايجاد میپیش  صورتبهکنید که می

 
 Databaseبررسی  2-19شکل 

 

 های سیستم دیتابیس 2-4جدول 

 توضیحات  ديتابیس سیستم 
master  دادهپايگاه  Master  قلب تپنده    عنوانبهSQL    است و اگر از دست برود با مشکل

 است: ريز ی ات ی ح اطالعاتیشامل  Master سیتابيشد، د د یمواجه خواه

 .ردیگیقرار م سیتابيد نيآن در ا ID ،دیکن یم جاديکاربر ا  کيکه   یزمان •

 . ردیگیقرار م  سیتابيد نيها در اLogهمان  اي  دادهايتمام رو •

 .هاداده گاهيپامربوط به    اطالعاتنام و  •
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 کنیم: منو قرار دارد که با هم آنها را بررسی می نيچندافزار در باالي نرم

با انتخاب    ايو    ديخود متصل شو  ديجد  سیتابيبه د  Connect Object Explorer  يبر رو  ک ی با کل  دی توانیم  در منوي فايل

  یقبل  يها پروژه  بازکردن  ايو    دي جد  يپروژه  جادي ا  يبرا   گريد  يها نهيگز  ؛دیارتباط را قطع کن  ،Disconnect  ينهيگز

 هايی را که باز کرديد را مشاهده کنید. توانید آخرين پروژهمی Recent Projects and Solutuinدر قسمت   است؛

 . دیحذف و... کن ،یرا جستجو، کپ اطالعات دی توانیم  Editمنوي  در

افزار  به نرم  و... است که اگر   هاسيسرو  ها،سیتابيد  یکل  شي نما  ي برا  يابزار  Explorer Object  ينهيگز،  Viewدر منوي  

  ي رمجموعهيزاست    يابزار  Details Explorer Object  ي نهيگز  ؛دینیبب  دی توانیم  را  ابزار  نيدر سمت چپ، ا  دی توجه کن

 .دهدیم  شيآن را نما یداخل العات که اط  Explorer Object  ابزار

 موجود در سرور. يها امیپو تمام   ستمیس يخطاها  •

 .  SQL Server يدهی اولیه مقدار •

 .یمحل  يهاداده گاهيپا •

 .ها داده گاهيپا خاص هايل جدو •

tempdb که شما    ی موقت است، زمان  دادهپايگاه  ک يکه از اسم آن مشخص است،    طورهمان

2019  Server SQL  اجرا ا  اطالعات  د،یکنیم   را  در  قرار    دادهپايگاه  ني موقت 

 ستمیس  RAMمانند  ، زد توانیم رابطه  نيا درکه  ی مثال رد،یگیم

حافظه    نيموقت در ا  صورتبه  اطالعات   ،دی کنیرا اجرا م  ي افزارنرم  ی که زمان  شما

 .شوندیحافظه پاک م از نیز اطالعات ،افزارنرم و بعد از بستن ردیگیقرار م

در    کيکه    یزمان را  م  SQLدستور    صورت بهدستور    ني ا  اطالعات  د،ی کنیاجرا 

و طول عمر آن به کار    شودیو پردازش م  ردیگیم   قرار  دادهپايگاه  نيموقت در ا

 .گرددیبرم مورد نظرکاربر 

model  م  کي   عنوانبه  دادهپايگاه  نيا گرفته  نظر  در    يسر   کي  نکه يا  یعن ي  ،شودیالگو 

از آن استاندارد    هاداده  گاهيپا  يهمه  کهاست    شده  فيدر آن تعر  يیاستانداردها

 يبرا  که  وجود دارد  گاهيپا  نيشده در انییتع  شیاز پ يها. مجموعهکنندیم  يرویپ

اندازههاداده  گاهيپامانند حجم    ،رودیبه کار م  گر يد  يها داده  گاهيپاساخت     ي ، 

 موارد ديگر.  و هاجدول 

Resource    اطالعات  دادهپايگاهيک که  خواندنی  فقط  نگهداري    System Objectي  آن  در 

 شود، البته در لیست ظاهري وجود ندارد.می

msdb  د توان یکارها م  نيقرار دارد اشده  نییتع  شی از پ  يکارها  يسر  ک ي  دادهپايگاه  نيدر ا  

اطالعاتبازگردان  ايو    ير یگبانیپشت ا  ی  که  کس  نيباشد  دخالت  بدون  و    یکار 

 . شودیانجام م  صورت خودکاربه
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شما    يپروژهاطالعات    شينما  يو برا  شودیم  که در سمت راست برنامه ظاهر  يابزار  ، Explorer Solution  ينهيگز

 شما باشد.  Visual Studioدر  يها پروژه  تواندیم  هاپروژه نيا  ؛شده است  جاديا

مورد  به کد    عيدر کد است که شما را سر  يیهاBookmark  جادي ا  يبرا   د یابزار مف  نيا  ،Window Bookmark  ينهيگز

 .رساندیم در پروژه نظر

کلدادهپايگاه  تيريمد  ي برا  يابزار  ،Explorer Utility  ينهيگز نظارت  و  رو  یها  و  يبر  سازمان  داخل  در    اي  آنها 

 .در فواصل دورتر از آن است يیهاسازمان

  شتر یکار ب  خالل دارد که در    د کاربر  پروژهيی  زداو اشکال   یبررس  يکنترل پروژه است و برا   يمنو برا   نيا،  Debug  يمنو

 شد.  میبا آن آشنا خواه

  رهیذخ  یمشخص  ریبه پروژه را در مس  مربوط ي  هاLogتمام    میتوانیم  Profiler Server SQLاستفاده از    با،  Tools  يمنو

 .میکن  یمشکل آنها را بررس  شدن بامواجه صورت در میتا بتوان میکن

 .دیده  ریی را مشاهده و آنها را تغ  SQLافزار  نرم  یکل  ماتیتنظ  دی توانیم  ،دیکن  کیکل  Options  يبر رو  ليفا  يدر منو   اگر

 

 SQL Serverدسترسی از طريق شبکه به   2-3
سرور شما متصل شوند و اين کار    SQLکاربر به    نيچند  زمانهمشايد شما در سازمان خود احتیاج داشته باشید که  

 است.   SQLدسترسی از طريق شبکه به  کردنفعال نیاز به 

دارند،   دادهپايگاهخود را عضو شبکه دومین خود کنید و به کاربرانی که نیاز به دسترسی به  SQLتوانید سرور شما می

 . دسترسی الزم را اعمال کنید

 SQL Serverرا در جستجو وارد کنید و ابزار  Configurationي خود شويد و گزينه SQLوارد سرور  براي شروع بايد

2019 Configuration Manager   اجرا کنید. 2- 20شکل    مانندبهرا 

 
 Configurationسرویس  2-20شکل 

کلیک    مورد نظري  شويد و بر روي گزينه  SQL Server network Configuration، از سمت چپ وارد  2-21در شکل  

 کنید تا لیست آن باز شود.

 دو بار کلیک کنید. TCP/IPبر روي  مورد نظردر لیست 



 

 SQL Server 2019 42 آموزش  

 
 پروتکل دسترسی  میتنظ 2-21شکل 

 شويد.  IP Addressesقرار دهید و وارد تب  Yesرا در حالت  Enabledي گزينه ،Protocolو در تب   2-22شکل در 

 
 TCP/IPبررسی  2-22شکل 

ي اول را  سرور شما مشخص شده است بايد دو گزينه  IPو در قسمتی که    IP addressesدر تب  ،  2- 23شکل    مانندبه

که اين پورت را وارد  را وارد کنید، زمانی  1433ي پورت  شماره،  TCP Portقرار دهید و در قسمت    Yesدر حالت  

  دسترسی داشته باشند.  SQLسیستم خود باز کنید تا کاربران بتوانند از طريق شبکه به    Firewallکنید بايد آن را در  می

 نیاز به اين کار نیست(.  Firewallدر صورت خاموش بودن )

 

 
 TCP/IPتنظیم  2-23شکل 

را   TCP Portي گزينه 2-23بهتر است در پايین شکل   ،ها انجام شودي گزينهبراي اينکه تنظیمات پورت بر روي همه

 قرار دهید.  1433بر روي  2-24شکل   مانندبه
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 2-24شکل 

را    SSMSافزار  هايی که عضو شبکه است نرماز طريق شبکه، در يکی از کالينت  SQLبراي تست عملکرد ارتباطی با  

 کنیم.نصب و اجرا می

خود را وارد کرديم و بعد از   SQLنام سرور  ،Server Nameکنید در قسمت مشاهده می  2-25که در شکل   طورهمان

 : تواند داشته باشداين خطا چند دلیل می ؛روبرو شديم مورد نظر يبا خطا  Connectکلیک بر روي 

 شبکه در دسترس نباشد.  -1

2- Firewall  مربوط به سرورSQL  .روشن باشد و جلوي ورود را بگیرد 

 داشته باشد.  مشکلی SQLسرور  اتتنظیم -3

 
 SQL Serverخطای ورود به  2-25شکل 

بینید يا  آن را می توجه کنید که ،هاي ديگر در شبکه را تست بگیريدبايد براي تست يکی از سرور که  اول ي در گزينه

شايد کابل يا کارت شبکه ايراد دارد  ، فیزيکی بررسی کنید  صورتبه  اکه بايد شبکه ر   نه  اگر ،نه، اگر اوکی بود که هیچ

 افزاري است.و يا مشکل نرم

  2- 26شکل   مانندبهرا اجرا کنید، براي اين کار بايد  Firewallشويد و سرويس   SQLي دوم بايد وارد سرور در گزينه

 کلیک کنید. Advanced settingsبر روي 
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 تنظیم فایروال  2-26شکل 

کلیک    Inbound Rulesبايد بر روي    ددسترسی الزم دهی   SQLبراي اينکه به ترافیک ورودي به سرور    2- 27در شکل  

 کلیک کنید.  New Ruleشده بر روي  ي بازکنید و در صفحه

 

 تنظیم فایروال 27-2شکل 

 کلیک کنید.   Nextرا انتخاب و بر روي  Portي  بايد گزينه 2-28در شکل 

 
 Port SQLتنظیم  28-2شکل 

را   SQLمربوط به  1433پورت ، Spicific Local portsرا انتخاب کنید و در قسمت  TCPي بايد گزينه 2- 29در شکل 

 مجوز دسترسی داشته باشد.   ،شودهايی که از بیرون به داخل سرور با اين پورت وارد میوارد کنید تا درخواست
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 Port SQLتنظیم  2-29شکل 

 را انتخاب کنید.  Allow the connection يبايد گزينه 2-30در شکل 

 
 Portبه  یدسترس 30-2شکل 

  يدسترسی در چه قسمتی اعمال شود، اگر چنانچه کالينت شما در منطقه بايد مشخص کنید که اين    2- 31در شکل  

قرار    Workgroupمثالً در    ،ي ديگراگر کالينت در منطقه  ، اما ي دومین را انتخاب کنیددومین قرار دارد بايد فقط گزينه

 متصل شود.   SQLتواند به نمی ،داشته باشد

 
 

 ايجاد شود.  مورد نظر Ruleکلیک کنید تا   Finishوارد کنید و بر روي  2-32شکل   مانند بهيک نام 
 Portدسترسی به  31-2 شکل
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 Portدسترسی به  2-32شکل 

از     SQLتوانیم به سرور  ببینیم می  تا  بايد از طريق کالينت تست بگیريم  SQLدر فايروال سرور    Ruleبعد از ايجاد  

اجرا    2- 33را طبق شکل    SQL Server Management Studioبراي اين کار    ؛يا نه   ميبشوطريق شبکه متصل  

 کلیک کنید. Connectخود را وارد و بر روي  SQLبايد نام سرور  Server Nameکنید و در قسمت 

 

 

 
 SQL Serverورود به  33-2شکل 

اگر طبق    ، اما متصل خواهید شد  SQLبه سرور    یراحتبهاگر مشکلی در ارتباط شبکه و دومین شما وجود نداشته باشد  

 ي کاري را تغییر بدهید.شويد و منطقه SQLبا خطا روبرو شديد، بايد دوباره وارد فايروال سرور  2- 34شکل 

 
 SQLخطای ورود به  2-34شکل 

را    Propertiesي  خود کلیک راست و گزينه  مورد نظر  Ruleشويد و بر روي    SQLوارد فايروال    2- 35طبق شکل  

 انتخاب کنید. 
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 Firewallبررسی  2-35 شکل

 کلیک کنید.   OKرا انتخاب و بر روي  Privateي شويد و تیک گزينه Advancedوارد تب  2-36در شکل 

 
 Privateدسترسی  2-36 شکل

 از طريق شبکه متصل شويم. SQLتوانستیم به سرور  یدرستبهکنید مشاهده می 2- 37که در شکل   طورهمان

 
 SQLمتصل شدن به  2-37 شکل

شويد، براي راحتی  آنها از طريق شبکه متصل می  يداشته باشید و به همه  SQLشايد در سازمان خود چندين سرور  

 خود قرار دهید. مورد نظرآنها را در گروه  يکار خود بهتر است يک گروه ايجاد کنید و همه

ي  شويد و بر روي گزينه  Viewوارد منوي    2- 38شکل    مانندبه   SQL Management Studioافزار  براي اين کار در نرم

Registered Servers نید.کلیک ک 
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 Register Server 2-38شکل 

 را انتخاب کنید.  New Server Groupي  کلیک راست کنید و گزينه Local Server Groupsبر روي  2-39شکل  در

 
 Register Server 2- 39 شکل 

 کلیک کنید.  OKبايد يک اسم براي گروه خود وارد کنید و بر روي  2-40در شکل 

 
 Register Server 2-40شکل 

را    New Server Registration  ينهيو گزکلیک راست کنید    2- 41طبق شکل    ،بر روي نام گروهی که ايجاد کرديد

 انتخاب کنید. 
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 Register Server 2- 41 شکل 

 یک کنید.کل Saveوارد کنید و بر روي  Server nameبايد نام سرور را در قسمت  2-42در شکل 

 
 Register Server 2-42شکل 

به    یراحتبهسرور به لیست اضافه شده است و با کلیک بر روي آن    ،کنیدمشاهده می  2- 43که در شکل    طورهمان

 متصل خواهید شد.   SQLسرور 

 
 Register Server 2-43شکل 
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  Ubuntuدر لینوکس  SQL Server 2019اندازي و راه نصب  2-4
را بر روي ويندوز نصب کنیم و آن را اجرا و از راه دور به آن متصل شويم، اما    SQLافزار  نرم  میتوانستجا  ن تا به اي

لینوکس فعال کرده است    عاملستمیسرا بر روي    SQLتوانايی نصب  ،  جديد خود  يهانسخهشرکت مايکروسافت در  

 اندازي آن را فرا خواهیم گرفت.ي راهکه با هم در اين قسمت نحوه

  ، براي اين قسمت؛  خه از سیستم عامل لینوکس که واقعاً هم زياد است را انتخاب کنیدبايد يک نسبراي شروع کار  

Linux Ubuntu براي دانلود  .کنیمرا انتخاب میLinux Ubuntu  توانید از لینک زير استفاده کنید.می 
https://ubuntu.com/download/desktop 

 

مانند    ،سازيافزار مجازيسازي کنید، بهترين کار اين است که از يک نرمبايد آن را پیاده  Ubuntuبعد از دانلود لینوکس  

VMware Workstation  ديگر براي اين کار استفاده کنید تا سهولت دسترسی و عملکرد بهتري را شاهد    يو يا برنامه

 توانید از لینک زير آن را دانلود کنید: را در دسترس نداريد می VMware Workstation، اگر برنامه دباشی
https://soft98.ir/os/virtual-machine/1232-vmware-workstation.html 

 

 Newي  شويد و گزينه  Fileوارد منوي    2- 44شکل    مانندبهايد  آن را نصب کنید و براي آغاز کار ب   ،بعد از دانلود

Virtual Machine .را انتخاب کنید 

 
 ایجاد ماشین مجازی  2-44شکل 

 کلیک کنید.  Nextرا انتخاب و بر روي  Typicalي گزينه 2-45در شکل 

https://ubuntu.com/download/desktop
https://ubuntu.com/download/desktop
https://soft98.ir/os/virtual-machine/1232-vmware-workstation.html
https://soft98.ir/os/virtual-machine/1232-vmware-workstation.html
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 ایجاد ماشین مجازی  2-45شکل 

قرار داديم معرفی کنید،    پیش را که لینک آن را در قسمت    Ubuntuمربوط به لینوکس    ISOبايد فايل    2- 46در شکل  

 در زير آن مشخص خواهد شد.  عاملستمیساتوماتیک نوع   صورتبهبعد از معرفی 

 

 

 
 ایجاد ماشین مجازی 2-46شکل 

 . Ubuntuبايد اطالعات تکمیلی را وارد کنید، مانند نام کاربري و رمز عبور براي لینوکس  2-47در شکل 
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 ایجاد ماشین مجازی  2-47شکل 

 را مشخص کنید. سکيهارددسازي آن در بايد نام ماشین مجازي خود به همراه آدرس ذخیره 2-48در شکل 

 
 ایجاد ماشین مجازی  48-2شکل 

کند  کفايت می  تيگابایگ 20 ،عاملستمیسرا مشخص کنید که براي اين   سک يهارددد مقدار فضاي  ي اب  2- 49در شکل 

را انتخاب    Store Virtual disk as single Filesيمجازي فقط يک فايل تکی باشد بايد گزينه  سکيهارددو براي اينکه  

 کنید. 
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 ایجاد ماشین مجازی  2-49شکل 

تغییراتی در سختاطالعات کلی را مشاهده می  2-50در شکل   باشد  نیاز  اينکه  کنید که اگر  يا  افزار اعمال کنید و 

کلیک کنید، در پايان براي    Customize Hradwareافزار جديد به اين ماشین اضافه کنید بايد بر روي  بخواهید سخت

 کنید. انتخابرا  .Power on يروشن شود تیک گزينه ، اينکه ماشین بعد از ايجاد شدن

 
 ایجاد ماشین مجازی  2-50شکل 

چون نام    2- 51شکل    مانندبهاتوماتیک انجام خواهد شد، اما    صورتبهمراحل نصب    مورد نظر از اجراي ماشین    بعد

کلیک    Continueوارد و رمز آن را مشخص کنید و بر روي  ،  يک نام رزرو شده است بايد يک نام جديد  adminکاربري  

 کنید تا کار نصب به پايان برسد.
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 لینوکسعامل نصب سیستم 2-51شکل 

کلیک کنید    Show Applicationsبر روي    2-52شکل    مانندبهبايد    Ubuntuکار و بعد از نصب کامل لینوکس    يدر ادامه 

 را اجرا کنید.  Terminal ،و در کادر جستجو

 
 Ubuntuلینوکس  2-52شکل 

را فعال کنید، براي اين کار از دو دستور زير استفاده    Rootکاربر    2- 53شکل    مانندبهاجرا شدن سرويس بايد  بعد از  

 کنید: 
sudo passwd root 

sudo passwd -u root  

از آن    دوارد کنید تا بتوانی   Rootتوجه داشته باشید بعد از اجراي دستور اول بايد يک رمز عبور جديد براي کاربر  

 . داستفاده کنی
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 rootسازی کاربر فعال 2-53شکل 

خود را با باالترين دسترسی    مورد نظر دستورات    دتغییر دهید تا بتوانی   rootکاربر را به    ،sudo –iکار با دستور    ي در ادامه

 . داجرا کنی

 
 root کاربراجرای  2-54شکل 

 .بايد دستورات زير را وارد کنید Ubuntu نوکسیلبر روي  SQL Serverسازي براي فعال 

راحتی  دستورات را به  د،بتوانی در ادامه  کند تا  نصب می  Ubuntuبر روي لینوکس    اها ردو دستور زير آخرين آپديت

 کنید.مشاهده می 2- 55ي آن را در شکل که نتیجه  دکنیاجرا  
sudo apt-get update 

sudo apt-get -y upgrade 

 

 
 Ubuntuآپدیت لینوکس  2-55شکل 

 .دکنی  Restart بارکي فعال شدند لینوکس را  هاتي آپدبعد از اينکه  ،با دستور زير

 

 sudo reboot 

 اجرا کنید. repositoryسازي وارد ترمینال شويد و دستور زير را براي فعال  ،لینوکسبعد از اجرا شدن سرور مجازي 
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sudo wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo 

apt-key add - 
 اجرا شده است.  یدرستبه مورد نظردستور  ،کنیدمشاهده می 2- 56که در شکل   طورهمان

 
 Repositoryسازی فعال 2-56شکل 

کنیم، اگر به شکل  را دانلود و فعال می  SQL Serverيا همان مخزن مربوط به    Repository  ،کار با دستور زير  یدر ادامه 

 اجرا شده است.  یدرستبهدقت کنید اين دستور  57-2

 
sudo add-apt-repository "$ (wget -qO-

https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/mssql server-2019.list)" 

 
 Repositoryنصب  2-57شکل 

 

 

 

 نصب کنید: Ubuntuرا بر روي لینوکس  MSSQL Server ،کار با دستور زير يدر ادامه 
sudo apt update 

sudo apt install mssql-server 

در ادامه بايد آن را   کهاست  نصب شده MSSQLدستورات باال اجرا و  ،کنیدمشاهده می  2-58که در شکل   طورهمان

 . دتنظیم کنی 
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 MSSQLنصب   2-58شکل 

 باید دستور زیر را وارد کنید:  MSSQLتنظیم و استارت سرویس  براي 
/opt/mssql/bin/mssql-conf setup 

 کنیم. ی یک را انتخاب می سرور را انتخاب کنید که در اینجا گزینه   SQLظاهر خواهد شد که باید یک نسخه از    2-59شکل  ،  ر باالدستور  با اجرای

 
 MSSQLاجرای سرویس  2-59شکل 

اليسنس برنامه وارد کنید تا کار ادامه    ديی تأبراي    2- 60شکل    مانندبهرا    Yesي  عدد يک بايد کلمه  کردن  واردبعد از  

 پیدا کند.
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 MSSQLاجرای سرویس   2-60شکل 

اجرا خواهد    SQLوارد کنید، بعد از آن سرويس    SQLبايد يک رمز عبور براي مديريت    2- 61شکل    مانند به  در ادامه

 . شد

 

 
 SQLاجرای سرویس  2-61شکل 

 ظاهر شود.  2- 62سرويس فعال شده است يا نه بايد دستور زير را وارد کنید، تا شکل  ،براي اينکه متوجه شويم
systemctl status mssql-server.service  
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 SQLسرویس  2-62شکل 

دستورات زير    کار  نيابراي    د؛نصب کنی  SQLرا بر روي سرور لینوکس براي کار با    نیاز  موردکار بايد ابزار    يدر ادامه

 اجرا کنید:  به صورت متوالیرا 
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - 

 

curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/19.10/prod.list > 

/etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list 

 

sudo apt update  

 

sudo ACCEPT_EULA=Y apt-get install mssql-tools unixodbc-dev 

 

  شود.بر روي لینوکس نصب می SQLمربوط به  ابزار 2- 63شکل   مانندبهبا اجراي دستورات باال 

 
 SQLنصب ابزار  2-63شکل 

که    MSSQLرا وارد کنید تا ابزار    Yesمشخص شده است بايد    2-64دستورات در قسمتی که در شکل    ي در ادامه

 مگابايت دارد بر روي سرور لینوکس نصب شود.   102حجمی حدود 
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 SQLنصب ابزار  2-64شکل 

 به پايان برسد: SQLدو دستور زير را وارد کنید تا کار نصب و تنظیم  ،کار يدر ادامه 
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profile 

 
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc 

source ~/.bashrc 

، براي تست کارايی  دکار کنی  SQLبر روي    دتوانیحال می  ،آن بر روي سرور لینوکس  يابزارها و    SQLبعد از نصب  

 :ددستور زير را وارد کنید تا به آن متصل شوي  SQLسرويس  
sqlcmd -S 127.0.0.1 -U SA 

خواهد که در هنگام  بعد از اجراي دستور باال از ما رمز عبوري را می  ،کنیدمشاهده می  2-65که در شکل    طورهمان

شديم و  SQLفرمان رمز عبور حاال وارد خط  کردن واردبعد از  ؛2- 61ي  يعنی شکل شماره ،وارد کرديم SQLنصب 

 کنیم: براي تست دستور زير را اجرا می .را اجرا کنیم نظر موردتوانیم دستورات  می
select name from sys.databases; 

go 

کنید که در مورد اين  را مشاهده می  SQLهاي اصلی و مربوط به تنظیمات خود  لیست ديتابیس  ،با اجراي دستور باال 

 .دکرخواهیم کامل صحبت  صورتبهها در فصل سوم ديتابیس

 
 SQLلیست دیتابیس  2-65شکل 



 

 

 

 

 فصل سوم

 دادهپايگاه آشنايی با 

 و کار با آن دادهپايگاهايجاد   3-1

  داده پايگاه  ايجاد 3-1-1
ادامه ايجاد و بر روي آن کارهاي  ،خواهیم براي شروعکار می  يدر  ايجاد    دهیم،مختلفی را انجام می  يک ديتابیس 

و يکی از طريق    SSMSافزار  گرافیکی و از طريق نرم  صورتبهتوانیم به دو صورت انجام دهیم، يکی  ديتابیس را می

 هر دو روش را بررسی خواهیم کرد. در ادامهکه  T-SQLکد 

بر روي    SSMSوارد    3- 1شکل    مانندبهبراي شروع   و  بر روي    Databasesشويد  و  کنید  راست   Newکلیک 

Database  .کلیک کنید 

 
 ایجاد دیتابیس 3-1شکل 

  ک ي   ديبا  Ownerو در قسمت    دیوارد کن   Database Nameخود را در قسمت    مورد نظر سیتابينام د  د يبا  3-2در شکل 

همین کاربري که با آن در حال ايجاد ديتابیس    ،اگر انتخاب نکنید  که   د ی انتخاب کن  سیتابيد  نيصاحب ا  عنوان بهکاربر را  

با نام    نهيدو گز  ،Database nameنام در قسمت    واردکردنبعد از    ؛صاحب آن در نظر گرفته خواهد شد  عنوانبههستید  

 دو ت، اين  اس  Logثبت    يبرا  یسیتابي( د DB1_Log)  یو دوم  سیتابيد( نام  DB1)  یکه اول  شودیم  جادي شما ا  سیتابيد

 م هستند و حتماً براي اجرا به همديگر نیاز دارند.مکمل ه
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  ایجاد دیتابیس 3-2شکل 

به روشی براي   Collationي  هايی وجود دارد، گزينهگزينه  ،مشخص شده است  3-3که در شکل    Optionدر قسمت  

و بازيابی اطالعات    يری گبانیپشتکه مربوط به عملیات   Recovery modelقسمت    ؛اطالعات با هم اشاره دارد  يمقايسه 

توانید مشخص کنید که اين  هم می  Compatibility levelدر قسمت    .است که در موقع مناسب توضیح خواهیم داد

 سازگاري داشته باشد.  SQLديتابیس با کدام نسخه از  

 
 ایجاد دیتابیس 3-3شکل 

 کنید. اين ديتابیس جديد را مشاهده ، Databasesدر قسمت  3- 4شکل   مانندبهتوانید  بعد از ايجاد ديتابیس می

 
 3-4شکل  
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کنید که همان دو فايلی است  فايل ديتابیس تولید شده را مشاهده می  ،شويد  3- 5در شکل    مورد نظراگر وارد مسیر  

 که اشاره کرديم.

 
 لیست دیتابیس 3-5شکل 

 

 

 

 

 

 

 ايجاد جدول در ديتابیس 3-1-2
ي  کلیک راست کنید و گزينه  Tables  ي بر روي پوشه  2-25شکل    مانندبهبايد    مورد نظر براي ايجاد جدول در ديتابیس  

Table  را از قسمتNew .انتخاب کنید 

 
 ایجاد جدول 3-6شکل 

 نکته: 
خواهید ديتابیس خود را ايجاد کنید، آدرس آن را در يک مکان مطمئن و با  که میسعی کنید در اول کار زمانی

 حجم و اطالعات شما حفظ شود. ،دادهحجم باال قرار دهید تا در آينده با اضافه شدن 
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نام ستون خود را وارد کنید که چهار مورد وارد شده است و در قسمت   ،Column Name  تبايد در قسم  3-7در شکل  

Data Type  را از نظر عددي، حرفی و ... انتخاب کنید، براي ذخیره کردن اين جدول بايد بر   مورد نظربايد نوع ستون

 را انتخاب کنید.  Saveي  روي عنوان جدول کلیک راست کنید و گزينه

 

 
 ایجاد جدول  3-7شکل 

-8شکل   مانندبهنشد بايد    نیچننيااگر    ،نمايش داده شود  Tableدر قسمت    مورد نظربعد از ايجاد جدول بايد جدول  

 مشخص شود.  مورد نظررا انتخاب کنید تا جدول  Refreshي کلیک راست کنید و گزينه  Tablesبر روي  3

 

 
 ایجاد جدول  3-8شکل 

کلیک   dbo.Table_1بر روي    3-9براي اين کار در شکل    ؛خواهیم اطالعاتی در آن وارد کنیمجدول میبعد از ايجاد  

 را انتخاب کنید.  Edit Top 200 Rowsي راست کنید و گزينه
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 ورود اطالعات در جدول 3-9شکل 

 را ببنديد.  مورد نظر  ياطالعاتی را وارد کنید و صفحه  3-10در شکل 

 
 ورود اطالعات در جدول  3-10شکل 

کلیک    مورد نظربر روي جدول    3- 11شکل  مانندبهتوانید  براي اينکه اطالعات موجود در جدول را مشاهده کنید، می

 را انتخاب کنید. Select Top 1000 Rowsي راست کنید و گزينه

 
 نمایش اطالعات جدول 3-11کل ش

اطالعات جدول توسط يک اسکريپت در خروجی به نمايش گذاشته    ،کنیدمشاهده می  3- 12که در شکل    طورهمان

 توضیحاتی خواهیم داد. مورد نظردر مورد کد در ادامه، که است  شده

 
 نمایش اطالعات جدول 3-12شکل 
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نیم که بسیار  ورودي صحبت ک  يخواهیم در مورد نوع دادهمقاديري در آن، می  واردکردن  وجدول    ي بعد از ايجاد اولیه

 . استمهم 

 در جداول  Data Typeانواع  3-1-3
دانشجويی و... ايجاد کنیم بايد از    ينام، نام خانوادگی، شماره   :مانند  ،جديد در جدول   Filedخواهیم يک  که میزمانی

استفاده کنید و به همین   Char/nchar  يمانند نام بايد از نوع داده  اياي استفاده کنیم، مثالً براي نوشتهانواع مختلف داده

 کنیم:ها را بررسی میدر زير اين نوع داده .توان استفاده کردترتیب از انواع مختلف ديگر می

 ای تههای رشانواع داده

 
 ایهای رشتهانواع داده  3-1جدول 

 توضیحات  اندازه داده  نوع داده

CHAR(size)  استطول داده ثابت  . کاراکتر 8000حداکثر اندازه. 

VARCHAR(size) or 

VARCHAR(max) 

کاراکتر با   8000حداکثر اندازه 

 .افزايش حجم

طول داده متغیر است و توانايی افزايش  

 گیگابايت را داراست. 2حجم تا  

TEXT  ریمتغ  هاي غیر يونیک با طول داده .گیگابايت 2حداکثر اندازه. 

NCHAR(size)  هاي غیر يونیک با طول ثابت.داده . کاراکتر 4000حداکثر اندازه 

NVARCHAR(size) or 

NVARCHAR(max) 

کاراکتر با   4000حداکثر اندازه 

 .افزايش حجم

است و توانايی افزايش    ریمتغطول داده 

 گیگابايت را داراست. 2حجم تا  

NTEXT 
 1,073,741,823حداکثر اندازه 

bytes  .است 
 .ریمتغ هاي غیر يونیک با طول داده

BINARY(size)  است طول داده ثابت کاراکتر.  8000حداکثر اندازه. 

VARBINARY(size) or 

VARBINARY(max) 

کاراکتر با   8000حداکثر اندازه 

 افزايش حجم.

است و توانايی افزايش    ریمتغطول داده 

 گیگابايت را داراست. 2حجم تا  
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IMAGE  ریمتغ هاي غیر يونیک با طول داده .گیگابايت 2حداکثر اندازه. 

 
 های عددی انواع داده

 
 های عددی داده  3-2جدول 

 توضیحات  حداکثر اندازه نوع داده عددي 

BIT 
  NULLيا  1يا   0  تواندیمعدد صحیح است که 

 باشد. 
 

TINYINT  255تا    0از  

SMALLINT 32767تا  32768-ز ا  

INT 2,147,483,647تا   2,147,483,648-ز ا  

BIGINT 
تا   9,223,372,036,854,775,808-ز ا 

9,223,372,036,854,775,807 
  

DECIMAL(m,d) 

M  فرضشیپ  صورتبهاگر مشخص نشده باشد  

تعداد    dتعداد ارقام و  M شود.در نظر گرفته می 18

ارقام اعشار بعد از ممیز  

  0فرض پیش صورتبهاگر مشخص نشده باشد،  d است. 

 شود. در نظر گرفته می

DEC(m,d) 
M  فرض  پیش  صورتبهاگر مشخص نشده باشد

 شود.در نظر گرفته می 18

M  تعداد ارقام وd    تعداد

 ارقام اعشار بعد از ممیز.
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d  ،0فرض پیش صورتبهاگر مشخص نشده باشد  

 شود. در نظر گرفته می

NUMERIC(m,d) 

M  فرض  پیش  صورتبهاگر مشخص نشده باشد

 شود.در نظر گرفته می 18

M  تعداد ارقام وd    تعداد

 ارقام اعشار بعد از ممیز.
d  ،0فرض پیش صورتبهاگر مشخص نشده باشد  

 شود. در نظر گرفته می

FLOAT(n) 

 اعداد شناور 
تعداد تعداد بیت   nکه در آن 

نماد   صورتبهبراي ذخیره 

در نظر گرفته خواهد   53فرض پیش صورتبه N علمی است. 

 شد. 

SMALLMONEY  214,748.3647تا    214,748.3648 -از   

MONEY 
تا   922,337,203,685,477.5808-ز ا 

922,337,203,685,477.5807 
  

 

 های زمان و تاریخ انواع داده
 های زمان و تاریخ داده  3-3جدول 

 توضیحات  اندازه کاراکتر حداکثر  نوع داده 

DATE 
- 9999'تا    '01-01-0001' اعداد از ي دامنه

12-31'. 

-YYYY-MM' فرمت نمايش

DD' " 
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DATETIME 

 '00:00:00 01- 01-1753'اعداد از   يدامنه 

 .'23:59:59 31-12-9999' تا
-YYYY-MM' فرمت نمايش

DD hh:mm:ss[.mmm]' تا   '00:00:00'زمان از  يهدامن

'23:59:59:997' 

DATETIME2(fractional 
seconds precision) 

- 9999'تا    '01-01-0001' تاريخ از ي دامنه

-YYYY-MM' فرمت نمايش .'12-31

DD hh:mm:ss[.fractional 
seconds]' تا '00:00:00'  زمان از يهدامن 

'23:59:59:9999999'. 

SMALLDATETIME 

- 2079'تا  '01-01-1900' تاريخ از ي دامنه

06-06'. 
-YYYY-MM' فرمت نمايش

DD hh:mm:ss' 

 .'23:59:59'تا  '00:00:00'زمان از  يهدامن

TIME 
 تا  '00:00:00.0000000'زمان از يدامنه 

'23:59:59.9999999' 

-YYYY-MM' فرمت نمايش

DD hh:mm:ss[.nnnnnnn]' 

DATETIMEOFFSET(fractional 
seconds precision) 

- 9999'تا  '01-01-0001' تاريخ از ي دامنه

12-31'. 

-YYYY-MM' فرمت نمايش

DD hh:mm:ss[.nnnnnnn]' 
[{+|-}hh:mm] 

 تا '00:00:00'زمان از  يدامنه 

'23:59:59:9999999'. 

 .14:00تا + 14:00-منطقه از  يدامنه 

اي، عددي، زمان و تاريخ تعريف شده است و توضیحات مربوط  رشتههاي  تمام داده  ،که بررسی کرديم  هايیول در جد

 به آن داده شده است. 

Data Type  هاي جديد وجود دارد که در نسخه نیزهاي ديگريSQL تفاده کنید: ستوانید از آنها ا می 
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 های دیگر داده  3-4جدول 

 توضیحات  نوع داده 

sql_variant   به جز متن  ،داده از انواع مختلف داده  تيبا  8000حداکثر،ntext     کندمی  رهیذخ  سنجزمانو. 

uniqueidentifier  یجهان فردمنحصربهشناسه (GUID) کندمی رهیرا ذخ. 

xml شده  يبند قالب يهادادهXML  تيگابایگ 2حداکثر  ،کندمی رهیرا ذخ. 

cursor 

   store proceduere مربوط به OUTPUT يپارامترها   او يها ری متغ  يرهیذخ ي نوع داده برا نيا

 .کاربرد دارد

table کندمی رهیذخ ي پردازش بعد يرا برا  جياز نتا يا مجموعه . 

 

 SQL Serverحذف ديتابیس در   3-1-4
  مانند بهاست    یکاف  سیتابيحذف د  يبرا  رسد،ینوبت به حذف آن م  میکن  جاديرا ا  سیتابيد  کي  میتوانست  نکهيبعد از ا

 .دی را انتخاب کن Delete ينهيو گز دیراست کن  کی کل  مورد نظر سی تابيد يبر رو 3- 13 شکل

 
 حذف دیتابیس  13-3شکل 

حذف    سی تابيد  د،ی کن  کی کل  Delete  ي مشخص شده است و اگر بر رو  ست یدر ل  DB1  سی تابينام د  3-14در شکل  

 دارد.جود وصفحه  نيا ريدر ز نهيخواهد شد، اما دو گز
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 دیتابیس  حذف 14-3شکل 

فعال است    فرض شی پ  صورت به  نهيگز  نيا  :Delete backup and restore history information for databases  ينهيگز

 . کندیحذف م MSDB  سیتابيرا از د سی تابيد نيو اطالعات ا خيو تار

ن  فرضپیش  صورتبه،  Close existing connections  ينهيگز کن  ست یفعال  را فعال  آن  اگر  از حذف    د،یو  قبل 

آن ارتباط را    بتدادر حال استفاده است، ا  اي باز شده و    گر يد  يیدر جا  سیتابيد  نيکه ا  کند یم  ی اول بررس  س،یتابيد

حذف مشخص شود که    انتا حداقل در زم  دی را فعال نکن  نهيگز  نيا  دیکن  یسع  کند،یو بعد اقدام به حذف م   بنددیم

 در حال استفاده است.  گريد يیادر ج

 

 SQLدر  Queryيا   وجوپرستعريف  3-1-5
وجو  هر پرس است،  Queryوجو و يا همان  بايد بررسی شود بحث پرس  SQLترين موضوعاتی که در  يکی از اصلی

 کنیم.دستور باشد که در زير آنها را بررسی می ينتواند شامل چندمی

 

 SELECTبررسی دستور  3-1-5-1

کنیم، در زير استفاده می  SELECTبازيابی به قولی فِچ کنیم از دستور    هايل و اطالعات را از جد  SQLبراي اينکه در  

 کنید: ور را مشاهده میستاي از اين د نمونه
SELECT column1, column2, ... 

FROM table_name; 
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ط  ( مربوcolumn1, column2ستون )نويسیم و بعد از آن بايد  را با حروف بزرگ می  SELECTدستور    ،در دستور باال 

اسم جدول را    ، FROMدر سطر دوم با دستور    نويسید،ها را از آن استخراج کنید میخواهید دادهبه جدولی را که می

 نويسید. می table_name يجابه

شويد و بر روي    Managementوارد    3- 15  شکل  مانندبهتست بگیريم بايد    SQLرات را در سرور  اينکه اين دستو  براي

 را انتخاب کنید.  New Queryي خود کلیک راست کنید و گزينه مورد نظر ديتابیس 

 
 Queryایجاد  3-15ل شک

خواهیم با استفاده از اين جدول عملیات مختلف خود را انجام دهیم و توجه کنید، می  3-5براي شروع کار به جدول  

 ها را فراخوانی کنیم.داده

 
 Customers  3-5جدول 

CustomerID 
Customer

Name 
ContactName Address City PostalCode Country 

1 Maria Maria 

Anders 
Obere Str. 

57 Berlin 12209 Germany 

2 Ana Ana Trujillo 
Avda. de la 

Constitució

n 2222 
México 05021 Mexico 

3 Antonio Antonio 

Moreno 
Mataderos 

2312 México 05023 Mexico 

4 Thomas Thomas 

Hardy 

120 

Hanover 

Sq. 
London WA1 

1DP UK 

5 Christina Christina Berguvsväg

en 8 Luleå S-958 22 Sweden 

 

ذخیره کنید و بعد از ايجاد،    Customersيک جدول ايجاد کنید و آن را با اسم    SSMSبراي ايجاد اين جدول از طريق  

  3- 16، اين موضوع را در شکل  دز آنها استفاده کنید ابتوانی در ادامه  را درون آن وارد کنید تا    3- 5اطالعات جدول  

 کنید. مشاهده می
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 Customersویرایش جدول   3-16شکل 

 
 Customersورود اطالعات در جدول  3-17شکل 

 انتخاب ستون  –مثال اول  
SELECT [Customer Name] , City FROM Customers 
 

  []انتخاب شده است، توجه داشته باشید عالمت  Customersاز جدول   Cityو  Customer Nameستون    ،در دستور باال 

نیاز به عالمت   ،بود cityمثالً در مثال باال اگر  ،دو حرفی يا بیشتر داريد يرا بهتر است زمانی قرار دهید که يک جمله

 .درا قرار دهی  []بايد حتماً عالمت  است از دو قسمت با فاصله تعريف شده Customer Nameچون  ، اما نبود []

را فشار دهید، اين دستور دو   F5و براي دريافت خروجی بايد کلید  بنويسید  را    مورد نظردستور    3- 18شکل    مانندبه

 دهد.را در خروجی نمايش می  Cityو  Customer Nameستون 

 
 SELECTخروجی دستور  3-18شکل 

 نمايش تمام اطالعات جدول –مثال دوم 
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 خود را مشاهده کنید بايد از دستور زير استفاده کنید:  مورد نظري اطالعات جدول  براي اينکه بتوانید همه

SELECT * FROM Customers 

 است.  داده شدهشي نماتمام اطالعات جدول در خروجی   ،کنیدمشاهده می 3- 19که در شکل   طورهمان

 
 Customersنمایش جدول  3-19شکل 

 اطالعات متمايز شده و نه تکراري را نمايش دهیم بايد از دستور زير استفاده کنیم: ، تنهابخواهیم در يک جدول اگر 
SELECT DISTINCT column1, column2, ...  
FROM table_name; 

از    SELECTبايد بعد از دستور    ، اما تنهابنويسید  SELECTها را جلوي دستور  قبل بايد نام ستون  مانندبهدر دستور باال  

DISTINCT  در خروجی نمايش دهد. بارکي  تنهااستفاده کنید تا اطالعات شبیه به هم را 

 هاي مشابه اطالعات شهرنمايش   –مثال سوم 

 دستورات زير را اجرا کنید: 
SELECT Country FROM Customers;  
SELECT DISTINCT Country FROM Customers; 

در  ، اما  ها را به شما نمايش داده استکنید، دستور اول تمام شهرمشاهده می  3- 20خروجی دستورات باال را در شکل  

  کمکتواند در نمايش بهتر اطالعات  میمورد  را نمايش داده است و اين    Mexicoهاي  يکی از شهر  تنها  دستور دوم

 . کند

 
 نمایش جدول  3-20شکل 
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    Insertبررسی دستور  3-1-5-2

اطالعات خود را وارد    ،توانید با استفاده از اين دستور اطالعات در جدول کاربرد دارد و می  واردکردناين دستور براي  

 جدول کنید.
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)  

VALUES (value1, value2, value3, ...) ; 
 

  ، سپس يسیمبنو  table_name  يجا بهنام جدول را    ،نآرا بنويسیم و بعد از    INSERT INTOبايد    ابتدا  ،دستور باال در  

 ويسیم. بنهايی که قرار است اطالعات در آن وارد بشود را نام ستون مورد نظربايد در پرانتز 

 زير وجود دارد:  صورتبهروش ديگري هم براي ورود اطالعات 
INSERT INTO table_name 

VALUES (value1, value2, value3, ...) ; 
 شود.هاي موجود انجام میورود اطالعات به ترتیب ستون ،در دستور باال 

 ورود اطالعات با استفاده از نام ستون  –مثال اول  

 
INSERT INTO Customers (CustomerID,"Customer Name", "Contact Name", Address, City, 
PostalCode, Country) 
VALUES ('6','Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway') 
; 
SELECT * FROM Customers; 

 

اطالعاتی که قرار است وارد جدول شود را در قسمت    ،ها ذکر شده است و بعد از آننام ستون  ابتدا  ،در دستور باال 

VALUES کنیم.وارد می 

قرار بگیرند تا در خروجی   "  "حتماً بايد بین دو تا عالمت    ،هستند  یدوقسمتهايی که  به اين نکته توجه کنید که ستون

 با خطا مواجه نشويد. 

آخر در شکل    ;SELECT * FROM Customersدستور    ،در  که  وارد کرديم  نمايش اطالعات جدول  براي    21-3را 

 کنید که يک سطر جديد به جدول اضافه شده است. خروجی نهايی را مشاهده می

 

 
 ورود اطالعات در جدول  3-21شکل 

 ورود اطالعات به ترتیب ستون  –مثال دوم 

 دستور زير را اجرا کنید: 
INSERT INTO Customers 
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VALUES ('7','Farshid', 'Babajani', 'Seied Khandan', 'Tehran', '8843', 'Iran') ; 
SELECT * FROM Customers; 

د، نی گیرند و بايد در ورود اطالعات دقت کهاي جدول قرار میاطالعات ورودي به ترتیب ستون  ،در دستور باال 

 توجه کنید خروجی مشخص شده است.   3-22اگر به شکل  

 
 ورود اطالعات  3-22شکل 

 Updateبررسی دستور  3-1-5-3 

براي اين کار بايد از دستور زير استفاده   ؛توانید اطالعات موجود در هر ستون را تغییر دهیدبا استفاده از اين دستور می

 د: نیک
UPDATE table_name 
SET column1 = value1, column2 = value2, ...  
WHERE condition;  

بايد مشخص کنید که چه    SETدر قسمت  د.  وارد کنی  UPDATEبايد نام جدول را بعد از دستور    بتداا  ،باال در دستور  

استفاده کنید تا مشخص شود که به کدام سطر    WHEREبايد از دستور شرطی   نیز هايی بايد تغییر کند و در آخر  گزينه

 کنید.اشاره می

 آپديت کردن اطالعات جدول –مثال اول  
UPDATE Customers 
SET "Contact Name" = 'Alfred Schmidt', City= 'Frankfurt' 
WHERE CustomerID = 1; 
SELECT * FROM Customers 
WHERE CustomerID=1;  

شود و ها به همراه مقدار آن مشخص میستون  SETشود و در قسمت  انتخاب می  Customersجدول    ،در دستور باال 

  ؛ استفاده کرده است  CustomerID  يرا وارد کنید که در اينجا از شماره  مورد نظربايد شرط    WHEREدر قسمت شرطی  

 . توجه داشته باشید دو خط آخر براي نمايش سطر اول جدول به کار برده شده است

 آپديت شده است و در خروجی به نمايش گذاشته شده است.  مورد نظرسطر    ،توجه کنید  3-23اگر به شکل  
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 آپدیت اطالعات  3-23شکل 

 خواهد شد.  3- 24خروجی مانند شکل  ،اگر دو خط آخر دستور باال را وارد نکنید

 
 آپدیت اطالعات  3-24شکل 

مربوط به   ContactNameتوانید با دستور زير نام مثالً می ،انجام داد UPDATEتوان با دستور کارهاي زيادي می

 را با استفاده از شرط تغییر دهید: Mexicoهاي  شهر
UPDATE Customers 
SET "Contact Name"='Juan' 
WHERE Country='Mexico'; 

 

شده آپديت خواهد  ي انتخابهاتمام ستون  ،قرار ندهید  UPDATEرا در دستور    WHEREمهم: اگر چنانچه شرط    ينکته

 تغییر خواهند کرد.  Juanها به  ContactNameدر دستور زير تمام   ؛شد
UPDATE Customers 
SET ContactName='Juan'; 

 DELETEبررسی دستور  3-1-5-4

زير    صورتبه کاربرد دارد که شکل کلی آن    هال وبراي حذف اطالعات جد  ،که از نامش پیداست  طورهماناين دستور  

 است: 
DELETE FROM table_name WHERE condition;  

 خود را وارد کنید. مورد نظرشرط  ،condition يجابهبايد نام جدول و  table_name يجا بهدر دستور باال 

 حذف اطالعات جدول –مثال اول  
DELETE FROM Customers WHERE "Customer Name"='Farshid';  
SELECT * FROM Customers 
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شده  شخصم  CustomersNameآن اعالم شده است که    شرط انتخاب شده است و در    Customersجدول    ،در دستور باال 

مشاهده    7را در قسمت    Farshidنام    د،را اجرا کنی  مورد نظر قبل از اينکه دستور    3-25بايد حذف شود که در شکل  

 حذف شد. مورد نظرسطر   3- 26بعد از اجراي دستور در شکل  اماکنید، می

 
 حذف اطالعات  3-25شکل 

 
 حذف اطالعات  3-26شکل 

 براي حذف اطالعات کامل جدول بايد از دستور زير استفاده کنید:
DELETE FROM table_name;  

 نام جدول خود را وارد کنید.  ،table_name يجا بهدر دستور باال بايد 

 

 WHEREبررسی دستور  3-1-5-5

زير خواهد    صورت بهمقداري بررسی کرديم، شکل کلی دستور    UPDATE  دستور   رطی که در قسمتدستور ش يک  

 بود
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name 

WHERE condition;  
در آخر از دستور  ، اما  را در خروجی نمايش دهد  column1, column2هاي  نوشتیم که ستون  SELECT  ،دستور باال در  

WHERE  است استفاده شده و شرطی بر خروجی قرار داده. 

 با استفاده از شرط  SELECTخروجی دستور  – مثال يک 
SELECT * FROM Customers 
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WHERE Country='Mexico'; 

برابر   Countryبه شرطی که ستون  ،شوددر خروجی نمايش داده می Customersاطالعات جدول ،  باال در دستور 

Mexico   کنید.مشاهده می 3- 27را در شکل   مورد نظرباشد، خروجی دستور 

 

 
 WHEREبررسی دستور  3-27شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 .استفاده کرد  WHERE بند در توانیم  3- 6جدول  ياز عملگرها 
 عملگر 3-6جدول 

 عملگر توضیحات

 = مساوی 

از تربزرگ  > 

از  ترکوچک  < 

مساوی  تربزرگ  > = 

مساوی  ترکوچک  <= 

  =!  صورتبه این عالمت شاید    SQLهای  نابرابر، توجه داشته باشید در بعضی از نسخه 

 باشد. 

<> 

مشخص   یمحدوده کی نیب  BETWEEN 

 LIKE جستجوی یک الگو

ستون کی  یمقدار ممکن برا نیچند نییتع یبرا  IN 

 

 استفاده از عملگر   –مثال دوم 

  : از دستور زير استفاده کنید  دتوانیها در دستور شرطی استفاده کنید، میاگر بخواهیم از اين عملگر
SELECT * FROM Customers 
WHERE CustomerID<>1; 

 نکته: 
اگر    ، اماقول قرار گرفته است  بین نقل  Mexico  يکلمه  ،'WHERE Country='Mexicoدر دستور  

ديگر نیاز به نقل قول نبود، پس به اين نکته توجه  ،کرديداز عدد استفاده می ،Mexico به جاي

 کنید. 

 



 

 SQL Server 2019 80 آموزش جامع  

SELECT * FROM Customers 
WHERE CustomerID<=1; 

مساوي استفاده شده است که خروجی اين دستور را در شکل    ترکوچکدر دستور باال از يک عملگر نابرابر و يک  

  داده شده شينماطر يک  س  تنهاسطر يک نمايش داده نشده و در قسمت دوم    ،مت اول سدر ق  ؛کنیدمشاهده می  28-3

 است. 

 
 WHEREبررسی دستور  3-28شکل 

   NOTو  AND، ORبررسی دستور  3-1-5-6

توانید با استفاده از دستورات  است، شما می  یشرطيک دستور    WHEREدستور    ،که در درس قبلی خوانديد  طورهمان

AND ،OR  وNOT کنیم. يک ترکیب جديد در شرط ايجاد کنید که در اين قسمت به طور کامل آن را بررسی می 

 ANDدستور 

 زير است:  صورتبه ANDفرم کلی دستور 
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name 

WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ... ; 
 

بايد شرط خود را با   WHEREکنیم و در قسمت ها را انتخاب مینام ستون ،SELECTدر دستور باال با استفاده از   

تعريف    ANDاين است که يک شرط حتماً بايد اين چند مورد که با   AND، منظور از دوارد کنی ANDاستفاده از 

 شود را داشته باشد.می

 AND –مثال اول  

SELECT * FROM Customers 
WHERE Country='Iran' AND City='Tehran'; 

 

در خط دوم شرطی   اما  ،در خط اول نمايش داده خواهد شد Customersخروجی اطالعات جدول   ،در دستور باال 

توجه کنید     29- 3، اگر به شکل باشد  Tehranو  Farshidبه ترتیب برابر   Cityو  Countryبايد نام   حتماًقرار داده که 

 است.  شده دادهشينما یدرستبهخروجی 
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 WHEREبررسی دستور  3-29شکل 

 برداشته شده است و دقیقاً طبق همان جدول عمل کنید.   3-1هاي اين فصل از جدول توجه داشته باشید که تمام مثال 

 

 ORدستور   -مثال دوم

SELECT * FROM Customers 
WHERE Country='Iran' OR City='Shiraz'; 

به    ORدهیم، دستور  کنیم با اين تفاوت که شهر را به شیراز تغییر میهمان مثال قبلی را اجرا می  نیز   ORبراي دستور  

پس شرط درست است و خروجی آن سطر بايد نمايش    ،اين نکته اشاره دارد که اگر يکی از اين شرايط درست باشد

چون يکی از   ،در دستور وارد شده  Shirazبا اينکه شهر    ؛کنیدموضوع را مشاهده میاين    3-30داده شود که در شکل  

 است. شده داده شينمادرست بوده، خروجی  Iranيعنی  ،هاشرط

 

 
 WHEREبررسی دستور    3-30 شکل

 NOTمثال سوم دستور 

يعنی اينکه آن کلید نبايد در خروجی    ،قبل از آن قرار دهیم  NOTيعنی اينکه اگر    ،يعنی منفی کردن شرط  ،اين دستور

 باشد. 
SELECT * FROM Customers 
WHERE NOT Country='Iran'; 

ها باشد آن سطر در خروجی نمايش داده نخواهد شد که اين موضوع  در يکی از سطر  Iranاگر کشور  ،  در دستور باال 

 کنید.مشاهده می  3- 31را در شکل  
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 WHEREبررسی دستور   3-31 شکل

  AND, OR, NOTترکیب سه دستور   -مثال چهارم

 خواهیم يک مثال کلی براي اين سه دستور بزنیم.می ،از اين سه دستور داشته باشیم  يترکاملبراي اينکه درک 
SELECT * FROM Customers 
WHERE Country='Germany' AND (City='Berlin' OR City='Frankfurt') ; 

 

 ، در شرطی که در داخل پرانتز قرار داده شده  ، اما در نظر گرفته شده است  Germany  مورد نظر کشور    ، در دستور باال 

اين    بهدر جدول وجود داشت    Frunkfurtباشد که چون شهر    Frankfurtو يا    Berlinتواند  ها میگفته که يکی از شهر

 است.  شده داده شينمادر خروجی  3-32شکل  مانندبه درست و ،شرط دلیل

 
 WHEREبررسی    3-32شکل 

 توانیم از دستور زير استفاده کنیم: بزنیم می NOTاگر بخواهیم مثالی از 
SELECT * FROM Customers 
WHERE NOT Country='Germany' AND NOT Country='USA'; 

لیست نهايی در خروجی چاپ شود که اين موضوع را   بايد آمريکا و آلمان نباشد مورد نظراگر کشور  ،در اين دستور

 کنید.مشاهده می 3-33در شکل 
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 WHEREبررسی دستور   3-33شکل 

 LIKEبررسی دستور  3-1-5-7

شروع    Pهايی که با حرف  يعنی اينکه مثالً مشخص کنید که ستون  ،ايجاد کنید  Patternتوانید يک  با اين دستور می

 کنید:در زير شماي کلی اين دستور را مشاهده می ؛شوند در خروجی چاپ شوندمی
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name 

WHERE column LIKE pattern; 
باشد،    مورد نظر  Patternبه اين نکته اشاره شده است که خروجی کار بايد طبق    مورد نظردر اين دستور و در شرط  

 اند. اجرا شده _و  %کنید که با  را مشاهده می LIKEستور در لیست زير چند نمونه از عملگرهاي د
 Likeعملگر   3-7جدول 

 توضیحات  LIKEعملگر 

LIKE 'a%' 

 
 

 ند. شوشروع می "a"کند که با حرف  را پیدا می مقاديرياين دستور 

LIKE '%a'  حرف   بهکند که را پیدا می مقاديرياين دستور"a" شوند.می ختم 

LIKE '%or%' کند که مقاديري را پیدا میor  .داشته باشند 

LIKE '_r%'  اين دستور به مقاديري اشاره دارد که حرف دوم آنهاr  .باشد 

LIKE 'a_%'  به مقاديري اشاره دارد که با حرفa .شروع شده و داراي حداقل دو حرف است 

LIKE 'a__%'   به مقاديري اشاره دارد که با حرفa   .شروع شده و حداقل داراي سه کاراکتر هستند 

LIKE 'a%o' کنند که با حرف مقاديري را پیدا میa   شروع شده و با حرفo يابد. پايان می 

LIKE '_2%3' باشد. 3  ،و مقدار آخر 2  ،مقاديري را که مقدار دوم آنها 

 

 %a –مثال اول  

 Customerشوند، در دستور زير قسمت  شروع می  aهايی را پیدا کنیم که با حرف  خواهیم گزينهدر اين قسمت می

Name اي با شود و اگر کلمهبررسی میa   کندچاپ می 3- 34شکل    مانندبهشروع شود را در خروجی: 

 
SELECT * FROM Customers 
WHERE "Customer Name" LIKE 'a%'; 
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 LIKEبررسی دستور   3-34شکل 

 a% -مثال دوم 

 شوند در خروجی چاپ خواهند شد. ختم می aکلماتی که به  ،Customers Nameدر اين مثال در خروجی در ستون 

 BETWEENبررسی دستور  3-1-5-8

زير    صورتبهدهید، شکل کلی اين دستور  نمايش می  ی خروجشده بین دو محدوده را در  اين دستور مقدار مشخص 

 :باشدمی
SELECT column_name(s) 

FROM table_name 

WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;  
 

 

براي اين کار طبق    ؛را اجرا کنیم بايد يک ستون جديد به جدول اصلی خود اضافه کنیم  BETWEENبراي اينکه دستور  

را انتخاب کنید و يک ستون با عنوان    Designخود کلیک راست کنید و قسمت    مورد نظربر روي جدول    3- 35شکل  

Price  و از نوعint  .وارد کنید 

 

 
 BETWEENبررسی دستور  3-35شکل 

  INSERTتوانید از طريق دستور براي تمرين می ؛ را وارد کنید Priceاطالعات ستون   3- 36شکل   مانندبهدر ادامه بايد 

 اين کار را انجام دهید.
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 BETWEENدستور  –مثال اول  

 
SELECT * FROM Customers 
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20; 

 

مشاهده   3-37را در شکل    موضوعدر خروجی نمايش داده خواهد شد که اين    20تا    10قیمت بین    ،باال در دستور  

 کنید:می

 
 BETWEENبررسی دستور    3-37شکل 

 مثال دوم  

SELECT * FROM Customers 
WHERE "Contact Name" BETWEEN 'A' and 'Z'; 

 

                  شروع شوند در خروجی چاپ خواهد شد.  Zتا  Aاسامی که با حروف ، Contact Nameدر دستور باال و در ستون 

 خروجی کردن منظم  –مثال سوم 
SELECT * FROM Customers 
WHERE "Contact Name" BETWEEN 'Alfred' and 'Juan' 
ORDER BY "Contact Name"; 

ستون خروجی  کردن منظمکه اين دستور براي  ORDER BYيک دستور جديد اضافه شده است با نام  ،در دستور باال 

 کنید. مشاهده می  3- 38اين موضوع را در شکل  که  است

 

 Priceنمایش جدول  3-36شکل 
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 BETWEE دستور یبررس 3-38شکل 

 INبررسی دستور  3-1-5-9

هايی بايد در خروجی نمايش داده کند چه گزينهشود و مشخص میاين دستور اصواًل در يک شرط به کار گرفته می

 زير است:  صورتبه INشود، شماي کلی دستور 
SELECT column_name(s) 
FROM table_name 

WHERE column_name IN (value1, value2, ...) ; 
 :است  زير صورتبهوجود دارد که شکل کلی آن  INدستور  يری کارگبهبراي  نیزروش ديگري  

 
SELECT column_name(s) 
FROM table_name 

WHERE column_name IN (SELECT STATEMENT); 
 

 INبررسی دستور  –مثال اول  

 
SELECT * FROM Customers 
WHERE City NOT IN ('London','Tehran') ; 

 

از    پیشنباشند، چون    Tehranو    Londonهاي  هايی در خروجی چاپ خواهد شد که داراي شهرستون  ،در مثال باال 

 شرط منفی خواهد شد.اين دلیل   بهو است  به کار برده شده NOTدستور ، INدستور 

 
 INبررسی دستور    3-39شکل 

 TOPبررسی دستور  3-1-5-10

هاي مختلفی است و شکل کلی آن را در  کاربرد دارد که داراي گزينهاين دستور براي نمايش تعداد سطر در خروجی 

 کنید: زير مشاهده می
SELECT TOP number|percent column_name(s) 
FROM table_name 

WHERE condition; 
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 TOPبررسی دستور  - مثال اول 

 
SELECT TOP 4 * FROM Customers; 

 در خروجی چاپ خواهد شد. 3-40شکل  مانندبه Customersسطر از جدول  4  ،در دستور باال 

 

 
 TOPبررسی دستور  3-40شکل 

 

 OFFSETاستفاده از   –مثال دوم 

 
SELECT * FROM Customers 
ORDER BY CustomerID 
OFFSET 2 ROWS; 

منظم شود   مورد نظر  IDاستفاده کنید تا    ORDER BYحتماً بايد قبل از آن از دستور  OFFSETبراي استفاده از دستور 

آن نوشته   در مقابلاي که دستور از شمارهتوجه داشته باشید که اين  ؛استفاده کنید OFFSETتوانید از دستور و بعد می

نوشته    2ي مانند دستور باال که شماره  ،کنندهاي بعد از آن را در خروجی چاپ میشماره مورد نظرشود در جدول  می

توجه کنید اين موضوع را    3- 41به بعد در خروجی چاپ خواهد شد، اگر به شکل    3ي  از شماره  است، اماشده  

 اشاره دارد.  هافيرد به ROWSتوجه داشته باشد که دستور   ؛کنیدمشاهده می

 
 OFFSETبررسی    3-41شکل 

 PRESENTو  FETCHاستفاده از دستورات   –مثال سوم 

SELECT * FROM Customers 
ORDER BY CustomerID 
OFFSET 2 ROWS 
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY; 

انتخاب شده و در   Customersجدول    ،SELECTبا دستور  خط اول  در  ؛  اين دستور از چند قسمت تشکیل شده است

  OFFSETبا دستور    CustomerIDشود، بعد از مرتب شدن  مرتب می  ORDER BYبا دستور    CustomerID  ،خط دوم
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کنیم که چند سطر در  مشخص می نیزکنیم که از سطر سوم به بعد در خروجی چاپ شود و در خط آخر مشخص می

 کنید. مشاهده می  3-42خروجی چاپ شود که اين موضوع را در شکل  

 

 

 PRESENTو  FETCHبررسی دستور  3-42شکل 

 TOPبه همراه  WHEREاستفاده از    –مثال چهارم 

SELECT TOP 3 * FROM Customers 
WHERE Country='Germany'; 
 

کشورش    مورد نظرتعداد خروجی کار مشخص شده است، يعنی اگر سطر  TOPاز  استفادهدر دستور باال با  

Germany چاپ نخواهد   ،سطر آن چاپ خواهد شد و اگر بیشتر باشد  3 تنهااما   ،باشد در خروجی چاپ خواهد شد

 کنید.اين موضوع را مشاهده می  3-43شد که در شکل  

 

 
 TOPبررسی دستور  3-43شکل 

 MIN and MAXبررسی دستور   3-1-5-11
 

 کنید: در زير شکل کلی آن را مشاهده می که گرداندکمترين و بیشترين مقدار در يک ستون را برمیاين دستور 
MIN 

SELECT MIN(column_name) 

FROM table_name 

WHERE condition; 

MAX 
SELECT MAX(column_name) 

FROM table_name 

WHERE condition; 

 MIN & MAXدستور  – مثال يک 
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SELECT MIN(Price) 
FROM Customers; 
SELECT MAX(Price) 
FROM Customers; 
 

-44اين موضوع را در شکل    که   در خروجی چاپ خواهد شد  Priceاز ستون    MAXو    MINدو عدد    ،در دستور باال 

 کنید.مشاهده می 3

 
 MAXو   MINبررسی دستور    3-44شکل 

 مهم:  ينکته

کلیک    SQLSERVERبر روي    3- 45شکل    مانندبهبايد در مسیر درست انجام شود، اگر    Queryتوجه کنید که ايجاد  

  3-64را انتخاب کنید و بعد دستورات باال را در آن اجرا کنید با خطاي شکل    New Queryي  راست کنید و گزينه

ديگري قرار دارد و حتماً بايد بر    يرمجموعهيزدر    Customersاين است که جدول    نیزمواجه خواهید شد که دلیل آن  

 را اجرا کنید.  راين دستو مورد نظرروي ديتابیس 

 
 Queryایجاد  3-45شکل 
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 MAXو   MINبررسی دستور  3-46شکل 

 SUM و   COUNT،AVGبررسی دستور  3-1-5-12

 زير است:  صورتبه Countشکل کلی دستور  
SELECT COUNT(column_name) 

FROM table_name 

WHERE condition; 
 زير است:  صورتبه AVGشکل کلی دستور 

 

SELECT AVG(column_name) 

FROM table_name 

WHERE condition;  

 

 زير است:  صورتبه SUMشکل کلی دستور  
 

SELECT SUM(column_name) 

FROM table_name 

WHERE condition; 

 

 کنیم: يک مثال را با هم بررسی می  ،براي هر يک از دستورات باال 

 Countبررسی دستور   –مثال اول  

 
SELECT * From Customers; 
 
SELECT COUNT(PRICE) 
FROM Customers; 

تعداد موجودي    ،COUNTدر خروجی چاپ خواهد شد و در خط بعدي با دستور    Customersجدول  کل    ،در خط اول 

نوشته    8در قسمت دوم عدد   ؛ کنیداين موضوع را مشاهده می  3- 47در شکل    که   مشخص خواهد شد   Priceدر ستون  

 است.  Priceشده است که تعداد موجودي در ستون 
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 COUNTبررسی دستور    3-47شکل 

 AVGبررسی دستور   –مثال دوم 

SELECT AVG(PRICE) 
FROM Customers; 

را در   موضوعو در خروجی چاپ خواهد شد که اين  است  حساب شده    Priceمیانگین اعدادي ستون    ،در دستور باال 

کرديم    8  بر   میتقسرا محاسبه و    Priceجمع کل ستون    حساب   نیماشکنید، اگر توجه کنید با  مشاهده می  3- 48شکل  

 شده است.  31د ي آن عدکه نتیجه

 
 AVGبررسی دستور  3-48شکل 

 SUMبررسی دستور  –مثال سوم 

SELECT SUM(PRICE) 
FROM Customers; 

 کنید. ع را مشاهده میاين موضو 3- 49را جمع خواهد کرد که در شکل   Priceکل ستون  ،اين دستور
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 SUMبررسی دستور    3-49شکل 

 Wildcardsبررسی  3-1-5-13

شود و براي جستجو و جايگزينی در يک رسته کاربرد دارند، در زير  استفاده می  LIKEاين دستور در کنار دستور  

 در دستورات استفاده کرد.  Wildcardعنوانبهتوان میکه   يیکاراکترها

 
 Wildcardبررسی  3-8جدول 

Symbol مثال  توضیحات 

 کند. را پیدا میblob و  ,bl, black, blueکلماتی مانند %bl دهد.ها را نشان میصفر يا اکثر نويسه %

_ 
 ي يک شخصیت واحد است نماينده

 
 کند. را پیدا میhit و  ,hot, hatمانند یکلمات  h_tدستور 

[] 
براکت نشان هر ک را در داخل  اراکتر 

 . دهدمی

ي  کلمه، اما  دهدرا نشان می  hat و   hotکلمات  h[oa]tدستور  

hit دهد. را نمايش نمی 

^ 

نیست   پرانتز  در  که  کاراکتري  را  هر 

 دهد.نشان می

 

کلمه  h[^oa]tدستور   نشان  هر  را  نباشد  کروشه  در  که  اي 

 . hitمانند  ،دهدمی

- 

از   وسیعی  نشان   هاسهينوطیف  را 

 دهد. می

 

 کند.را پیدا می  cbtو catکلمات  c[a-b]tدستور 

 مثال اول  
SELECT * FROM Customers 
WHERE City LIKE 'fr%'; 

 کنید.مشاهده می  3- 50ل  شوند در خروجی چاپ خواهند شد که در شکشروع می  frهايی که با نام  شهر  ،در دستور باال 
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 Wildcardsبررسی   3-50شکل 

 مثال دوم 
SELECT * FROM Customers 
WHERE City LIKE '%hr%'; 

اين موضوع را    3-51در خروجی چاپ خواهد شد که در شکل    ددارن   hr  کلماتشان هايی که بین  شهر  ،دستور باال 

 کنید: مشاهده می

 

 
 Wildcardsبررسی دستور   3-51شکل 

 مثال سوم 
SELECT * FROM Customers 
WHERE City LIKE '[bspt]%'; 

نمايانگر    3- 52شروع شوند در خروجی چاپ خواهد شد که شکل    bsptهايی که با يکی از حروف  شهر  ،در دستور باال 

 اين موضوع است.

 
 Wildcardsبررسی دستور  3-52شکل 

 مثال چهارم 
SELECT * FROM Customers 
WHERE City LIKE '[a-f]%'; 
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مشخص    3- 53شوند در خروجی چاپ خواهد شد که در شکل  شروع می  fتا    aهايی که با حروف  شهر  ،در دستور باال 

 شده است. 

 
 Wildcardsبررسی دستور  3-53شکل 

 Aliassبررسی دستور  3-1-5-14

اين نام    ؛تر شودراحت  هاي يک جدول کاربرد دارد تا خوانايی آناين دستور براي ايجاد يک نام مستعار براي ستون

اجرا کرد که شکل کلی    ASشود و بعد از آن حذف خواهد شد، اين دستور را بايد با  یدر زمان جستجو ايجاد متنها  

 زير است:  صورت به آن 
SELECT column_name AS alias_name 

FROM table_name; 
 خواهد بود.است   مورد نظريک نام مستعار براي جدول  alias_name ،ر باال دستودر 

 

 مثال اول  
SELECT CustomerID AS ID, "Customer Name" AS Customer 
FROM Customers; 

با دو نام جديد در خروجی چاپ خواهند شد که در شکل    Customer Nameو  CustomerIDدو ستون  ،در دستور باال 

 کنید. را مشاهده می موضوعاين   54-3

 
 Aliassبررسی دستور  3-54شکل 

 مثال دوم 
SELECT "Customer Name" AS Customer, "Contact Name" AS "Contact Person" 
FROM Customers; 
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براي    که است  اين ،دارد وجود دستور اين در که  اينکته و است قبلی  دستور مانند به نیز  دستور  اين

مشاهده   3-55اين موضوع را در شکل    ؛ دهید  قرار را در يک کروشه    مورد نظري  ايجاد يک ستون دو حرفی بايد کلمه

 کنید.می

 
 Aliassبررسی دستور  3-55شکل 

 
 

 سوم مثال 
SELECT "Customer Name", Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS 
Address 
FROM Customers; 

چند گزينه چاپ خواهد شد که شامل  ،  Addressدو ستون در خروجی چاپ خواهد شد که در ستون    ،در دستور باال 

Address, PostalCode, City   کنید. اين موضوع را مشاهده می  3-56و کشور خواهد بود که در شکل 

 
 Aliassبررسی دستور  3-56شکل 

 GROUP BYبررسی دستور  3-1-5-15

 ,()COUNT(), MAX(), MINيها تابعي مقادير يکسان کاربرد دارد و آنها را توسط  بندبراي جمع  GROUP BYدستور  

SUM(), AVG()  زير خواهد بود: صورتبهدر خروجی چاپ خواهد کرد، شکل کلی اين دستور 
SELECT column_name(s) 
FROM table_name 

WHERE condition 

GROUP BY column_name(s) 
ORDER BY column_name(s); 

 مثال اول
SELECT * FROM Customers 
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SELECT COUNT(CustomerID), Country 
FROM Customers 
GROUP BY Country; 

 

را خواهیم داشت و در ادامه با استفاده    Customersدر خط اول يک خروجی کلی از اطالعات جدول    ،در دستور باال 

تعداد مشتريان به  ،  GROUP BYو در آخر با دستورشود  میشمارش    مشتريان هر کشورتعداد  ،  COUNTاز دستور  

 کنید.را مشاهده می موضوعاين  3-57در شکل  ؛چاپ شده است هاي آنهاهمراه کشور

 
 GROUP  BYبررسی دستور  3-57شکل 

 

 مثال دوم 
SELECT * FROM Customers 
 
SELECT COUNT(CustomerID), Country 
FROM Customers 
GROUP BY Country; 

به    ORDER BYدر آخر خط با دستور    ، اماچاپ خواهد شد  مورد نظرمشتريان  دستورات قبلی    مانندبهدر دستور باال  

 کنید. اين موضوع را مشاهده می 3-58به کمتر مشتريان مرتب خواهند شد که در شکل  از بیشتر DESCهمراه دستور 

 
 GROUP  BYبررسی دستور  3-58شکل 
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 HAVINGبررسی دستور  3-1-5-16

 زير است:  صورتبهدستور  نياشکل کل   ؛تواند در دستورات اضافه شوداست که می  يک دستور کمکی ،اين دستور
SELECT column_name(s) 

FROM table_name 

WHERE condition 

GROUP BY column_name(s) 

HAVING condition 

ORDER BY column_name(s); 
 مثال اول

SELECT COUNT(CustomerID), Country 
FROM Customers 
GROUP BY Country 
HAVING COUNT(CustomerID) > 0 
ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC; 

 

قرار داده شده به اين معنی است که تعداد مشتريان هر کشور     HAVINGدستور    مقابلعدد صفري که    ،مثال باال در  

توانید اين عدد را تغییر دهید و يا اينکه عملگر آن را عوض  شما می  .در خروجی چاپ کند  ،اگر بیشتر از صفر بود

 کنید. اين مثال را مشاهده می  3-59در شکل  ،کنید

 

 
 HAVINGبررسی دستور  3-59شکل 

 PRIMARY KEYبررسی  3-1-5-17

  ؛ انتخاب شود  PRIMARY KEY  عنوان بهمشخص کنید که کدام ستون    توانید، میکنیدزمانی که يک جدول ايجاد می

يا خالی نباشد و حتماً بايد آن را    Null  ،شود که مقدار آن ديگرباعث می  PRIMARY KEY  عنوانبهانتخاب يک ستون  

را انتخاب    Designي  کلیک راست کنید و گزينه  مورد نظربر روي جدول    3-60شکل    مانندبهاين کار    يبرا  ؛پر کنید

 کنید. 
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 طراحی   3-60شکل 

ي  کلیک راست کنید و گزينه  ،انتخاب شود  Primary Key  عنوانبهخواهید  بر روي ستونی که می  3- 61شکل    مانندبه

Set Primary Key .را انتخاب کنید 

 
 PRIMARY KEYبررسی  3-61شکل 

و در قسمت    قرار خواهد گرفت   مورد نظر يک کلید در کنار ستون    3- 62در شکل    Primary Keyدر بعد از انتخاب  

Allow Nulls،  ي دانشجويی  مانند شماره  ،نبايد خالی باشد  الًصاين ستون ا   دلیل اينکه  به  ؛ تیک آن برداشته خواهد شد

 ها. در دانشگاه

 
 PRIMARY KEY یبررس 3-62شکل 
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باشد بايد دستورات زير   Primary Keyيک جدول ايجاد کنیم که داراي   T-SQLبراي اينکه بتوانیم از طريق دستورات 

 را اجرا کنیم: 
CREATE TABLE Persons ( 
    ID int NOT NULL, 
    LastName varchar(255) NOT NULL, 
    FirstName varchar(255), 
    Age int, 
    PRIMARY KEY (ID) 
) ; 

نبايد خالی باشد و در   LastNameو  IDهاي ايجاد کرديم که ستون Personsيک جدول جديد با نام  ،در دستورات باال 

دستور را مشاهده    يتوجه کنید نتیجه  3- 63ر داديم، اگر به شکل  قرا  IDبرابر    نیزرا    PRIMARY KEYقسمت آخر  

 خواهید کرد. 

 
 PRIMARY KEYبررسی  3-63شکل 

 توانیم از دستور زير استفاده کنیم: می ،اگر بخواهیم دستور باال را تغییر دهیم
CREATE TABLE Persons ( 
    ID int NOT NULL PRIMARY KEY, 
    LastName varchar(255) NOT NULL, 
    FirstName varchar(255), 
    Age int 
) ; 

 قرار گرفته شده است.  IDدر کنار  Primary Key ،در دستور باال 

 SQLدر  JOINبررسی  3-1-5-18

  یابيو باز  بیترک  ياساساً برااست که اين دستور    JOINدستور    ،توان نام بردمی  SQLترين دستوراتی که در  ميکی از مه

ها در تعداد  داده  ،یواقع  يایدر دن  يارابطه  ،دادهپايگاه  ک ي. در  گیردقرار می  استفاده  موردچند جدول    ايها از دو  داده

 SQLدر    تي عضو  ی. چهار نوع اساسدائماً بايد به اين جداول متصل شد،  لیدل  نيابه    و  ابند يیمجداول ساختار    ياديز

Server    :وجود داردInner  ،Outer  ،Self    وCross joinداشته    هاوستنی پ  نيا  يدر مورد همه   عي مرور سر  کي  نکهيا  ي. برا

 کنیم:در زير آنها را بررسی می دیباش

توضیح مخصوص    کدام  هرکنید که  را مشاهده می  JOINدستورات    ارتباط  ينحوه يک شماي کلی از    3-64در شکل  

 به خود را دارند. 
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 JOINدستور  یبررس 3-64شکل 

از چند  يحاصل از سطرها   جِي نتا  ب یترک  يیتوانا   يا داده  گاهيپا  ستمیس  طراحیدر    یمهم  قسمت جدول،    نيمرتبط 

با    نيا  SQL Serverاست. در    يا رابطه   ي ارابطه  يا دادهگاهيپا  ي ها ستمیس  تی ماه  نيشود. ایانجام م   joinدستور  امر 

مشترک هستند. با استفاده    يد یبا مقدار کل  گريداطالعات مربوط به جداول    يها حاواز جدول   یاست که برخ  یسنت

را در مجموعه    يیجوهاوپرس  ، مشترک  يدها یکل  نيجدول با ا  ن يچند  ق ياز طر  یراحتبه  دی توانیم ،  SQL  وستنی از پ

 . دیمرتبط انجام ده يهاداده

 کنیم: مشخص شده است را با هم بررسی می  3-43را که در شکل   SQL JOINهاي مختلف در ادامه نوع

1- SQL inner join 

سطري از هر دو جدول است    ،ي خروجی آناست که نتیجه  JOINترين دستورات  يکی از سادهاين دستور  

 کنید.مشاهده می  شماي کلی اين دستور را 3- 65در شکل  ؛که در آن شرايط پیوستگی يکی باشد

 

 3SQL inner join-65شکل 

 زير است:  صورتبهInner Join دستورات کلی 

SELECT ColumnList from LeftTable L 
INNER join  RightTable R 
ON L.Column=R.Column 

 

2- SQL self join 

کار آن را بررسی خواهیم    ينحوه   ،شود که در ادامه  Joinيک جدول با خودش    ،شوداين دستور باعث می

 کرد.

 : استزير  صورتبهکلی دستور نماي  3- 66شکل 
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SELECT column_name(s) 
FROM table1 T1, table1 T2 
WHERE condition 

 

 SQL self join  3-66شکل 

3- SQL cross join 

. اين  دهدنمايش میرا در خروجی     joinشده در دستورسطرهاي تعیین ضرب دکارتیحاصل  JOINاين نوع  

که نماي کلی آن را در شکل    کند که ترکیبی از سطر جدول اول و دوم استدستور، سطرهايی را تولید می

 کنید.مشاهده می 3- 67

 

 SQL cross Join 3-67شکل 

4- SQL outer join 

براي کار خاص    هرکدام است که    LEFT OUTER, RIGHT OUTER, FULLشامل سه دستور  اين دستور  

 اند. طراحی شده

 LEFT OUTER JOINدستور 

 زير است: صورت بهشکل کلی اين دستور 

SELECT column_name(s) 
FROM table1 
LEFT JOIN table2 
ON table1.column_name = table2.column_name; 

يعنی جدول اول و اطالعات منطبق را از جدول دوم در    ،تمام اطالعات را از جدول سمت چپ  ، اين دستور

  ؛گرداندي صفر را از جدول سمت راست برمینتیجه  ،کند و اگر هم عدم تطابق ايجاد شودخروجی چاپ می

 اين موضوع مشخص شده است. 3-68در شکل 
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 SQL Full outer 3- 68شکل 

 

 INNER JOINمثال دستور 

براي شروع نیاز به دو جدول داريم  ؛  کنیمبا اين دستورات آشنا شويم يک مثال را با هم بررسی می  شتریببراي اينکه  

 را بر روي آنها انجام دهیم.  JOIN  اتی عملتا بتوانیم 
 Customers  3-9 جدول

CustomerID Customer 

Name 

Contact 

Name 

Address City postalco

de 

country Price 

1 Maria           Alfred 

Schmidt  

Obere Str. 57 Frankf

urt  

12209      Germany 

   

10 

2 Ana             Juan            Avda. de la 

Constitución 
2222 

México 

    

05021      Mexico   

  

11 

3 Antonio         Juan            Mataderos 2312 México 

    

05023      Mexico   

  

25 

4 Thomas          Thomas 
Hardy    

120 Hanover 
Sq. 

Londo
n     

WA1 
1DP    

UK         36 

5 Christina       Christina       Berguvsvägen 8 Luleå   

   

S-958 

22   

Sweden   

  

52 

6 Cardinal        Tom B. 
Erichsen 

Skagen 21 Stavan
ger  

4006       Norway  
   

88 

7 Farshid         Babajani        Seied Khandan Tehran 

    

8843       Iran       9 

8 Azadeh          Tishebarsar     Monikh Frankf
urt  

5565       Germany 
   

20 

 Order جدول

 Order 3 -10جدول 

OrderID CustomerID OrderDate 

10308 8 1996-09-18 

10309 6 1996-09-19 

10310 4 1996-09-20 

را بر روي آنها   Joinتا بتوانیم عملیات م آنها را ايجاد کنی SQLکنید که بايد در را مشاهده می 3- 10و   3- 9 دو جدول 

 انجام دهیم. 

 اند. ايجاد شده SQLدر  مورد نظردو جدول  ،کنیدمشاهده می 3- 69که در شکل   طور همان
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 ایجاد جدول  3-69شکل 

 توانیم بین دو جدول ارتباط داخلی برقرار کنیم:با استفاده از دستور زير می

 
SELECT Customers.[Customer Name],Orders.OrderID 
FROM Customers  
INNER JOIN Orders 
ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID 
ORDER BY Customers.[Customer Name]; 

 

دستور   با  اول  میستون  ،SELECTدر خط  را مشخص  است چاپ شوند  قرار  که  را  ستون    که  کنیمهاي خروجی 

Customer Name   از جدولCustomers  و ستونOrderID  از جدولOrders  .چاپ خواهد شد 

ارتباط    Ordersجدول    يد با کنیم که باشود و در خط سوم مشخص میانتخاب می  Customersدر خط دوم جدول  

INNER JOIN  با دستور    که  در خط چهارم بايد شرط برقراري ارتباط را مشخص کنیم  ؛برقرار کندON    اين کار را

را مساوي    Ordersاز جدول    CustomerIDرا با ستون    Customersاز جدول    CustomerID  ،دهیم و بعد از آنانجام می

آن سطر در خروجی    ،عبارت مساوي هم قرار داشته باشد  ،اين بدان معنا است که اگر در اين دو ستون  ؛دهیمقرار می

نماي    ،کنیم تا در خروجرا منظم می  Customer Nameستون    ،ORDER BYبا دستور  نیز    آخردر خط    ؛چاپ خواهد شد

 بهتري داشته باشد. 

برابر بودن  دلیل بهمشاهده خواهید کرد سه سطر در خروجی اپ شده است و آن هم   ،توجه کنید  3-70اگر به شکل  

 در هر دو جدول است.  Customer IDهاي  اعداد در ستون

 
 JOINبررسی دستور  3-70شکل 



 

 SQL Server 2019 104 آموزش جامع  

  داراي عملکرد بهتري نسبت  INNER JOINدستور    اما  ، دهنديک کار را انجام می  INNER JOINو    JOINدستور    :نکته

 دهد.زمان ممکن انجام می نيترعيسراست و کار را در   JOINدستور  به

 

 SELF JOINدستور   مثال 

استفاده    Customersبراي تست اين موضوع از جدول    ؛کند که گفتیم اين دستور با خودش ارتباط برقرار می  طور  همان

 کنیم:میرا اجرا زير کنیم و دستور می

 
SELECT A.[Customer Name] AS CustomerName1, B.[Customer Name] AS CustomerName2, A.City 
FROM Customers A, Customers B 
WHERE A.CustomerID <> B.CustomerID 
AND A.City = B.City 
ORDER BY A.City; 

 

يک ستون جديد در خروجی    ،ASکه دستور  سه ستون در خروجی چاپ خواهد شد    ،در دستور باال و در خط اول 

تبديل شده است که يکی  ،  FROMدر قسمت    ؛ دهدنمايش می به دو قسمت  و ديگري    Customers Aيک جدول 

Customers B  در قسمت    است؛WHERE    که  یصورت   درشرطی قرار داديم و گفتیم که  A.CustomerID    برابر نباشد با

B.CustomerID    و همچنین شهر جدولA    با شهر جدولB    يکی باشد شرط درست است و بايد در خروجی چاپ

 خروجی منظم خواهد شد. A.Cityطبق ستون  نیزشود که در خط آخر 

 ،کنید که سه ستون ايجاد و خروجی طبق شرطی که قرار داديمخروجی دستورات باال را مشاهده می  3- 71در شکل  

 است.  داده شدهشينما

 

 
 SELF JOINبررسی دستور    3-71شکل 

 CROSS JOINمثال دستور  

 کند. اين دستور با استفاده از ضرب دکارتی خروجی را مشخص می ،که گفتیم طور همان
SELECT *  
FROM Customers  
CROSS JOIN Orders; 
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در    ، امادر خروجی نمايش داده شوند  Customersهاي جدول  ستون  يهمه  بايد  * SELECTدر دستور باال با دستور  

  مانندکنیم که خروجی  می  Ordersدر جدول    هاي جدول اول را ضربتمام سطر  ،CROSS JOINخط آخر با دستور  

 خواهد شد.  3- 72کل ش

هاي  کدام از سطر  در هر   ضرب   Customersهاي جدول  کدام از سطر  هر  ،کنیدمشاهده می  3- 72که در شکل    طور   همان

 ي آن يک جدول بزرگ از اطالعات است. خواهد شد که نتیجه Ordersجدول 

 

 
 CROSS JOINخروجی دستور  3-72شکل

 OUTER JOINمثال دستور 

که    LEFT OUTER, RIGHT OUTER, FULL:OUTER: تشکیل شده  قسمتکه گفتیم از چندين  طور  هماناين دستور  

 کنیم. میبررسی  را با هم  آنها

 LEFT JOINمثال دستور 

 دستور زير را اجرا کنید: 
SELECT Customers.[Customer Name], Orders.OrderID 
FROM Customers 
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID 
ORDER BY Customers.[Customer Name]; 

 

را از    OrderIDو ستون    Customersرا از جدول    Customer Nameستون    SELECTدر خط اول دستور  ،  در دستور باال 

انتخاب و در خط سوم با استفاده از   Customersدر خط دوم جدول    ؛در خروجی چاپ خواهد کرد  Ordersجدول  

اين دستور تمام    ؛باشد  Orders.CustomerIDبرابر با    Customers.CustomerIDگويیم که ستون  می  LEFT JOINدستور  

 Ordersيعنی    ،را در صورت تطبیق در خروجی چاپ خواهد کرد و اگر در جدول دوم  Customersاطالعات جدول  

 گرداند.را برمی nullي کلمه ،مقداري وجود نداشته باشد

 ه است.درستی نمايش داده شد خروجی به ،کنیدمشاهده می 3- 74که در شکل   طور همان
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 OUTER JOINبررسی دستور  3-74شکل 

 

 RIGHT JOINمثال دستور  

 ايجاد کنید:   SQLرا در  3-12و  3- 11دو جدول  ،براي انجام اين دستور
 Orders 3-11 جدول

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID 
10308 2 7 1996-09-18 3 
10309 37 3 1996-09-19 1 
10310 77 8 1996-09-20 2 

 
 Employees 3-12 جدول

EmployeeID LastName FirstName BirthDate Photo 
1 Davolio Nancy 12/8/1968 EmpID1.pic 
2 Fuller Andrew 2/19/1952 EmpID2.pic 
3 Leverling Janet 8/30/1963 EmpID3.pic 

 

 بعد از ايجاد جدول بايد دستورات زير را اجرا کنید: 

 
SELECT Orders.OrderID, Employees.LastName, Employees.FirstName 
FROM Orders 
RIGHT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID 
ORDER BY Orders.OrderID; 

متصل    Employessو جدول    Ordersبه جدول    در ادامهو    سه ستون از دو جدول مشخص شده است  اول،  در خط

 Orders.EmployeeIDبا اين شرايط که    ،سازي شده استپیاده  Employessدر جدول    RIGHT JOINشود که شرط  می

= Employees.EmployeeID  کنید.اين موضوع را مشاهده می  3- 75در شکل   ؛باشد 
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 RIGHT JOINبررسی دستور  3-75شکل 

 Full JOINمثال دستور  

 دهد. نمايش می ،کنیدخروجی هر دو جدول را طبق شرطی که در دستور زير مشاهده می ،به طور کاملاين دستور 
SELECT Employees.FirstName, Orders.OrderID 
FROM Employees 
FULL OUTER JOIN Orders ON Employees.EmployeeID=Orders.CustomerID 
ORDER BY Orders.EmployeeID; 
 

 
 Full JOINبررسی دستور  3-76شکل 

  synonym دستور بررسی 3-1-5-19

يعنی میمی   synonymبا دستور   براي جداول خود مترادف درست کنید،  نام اصلی جداول و   يجا   بهتوانید  توانید 

View،  نید. کرا مشاهده میر  در زير شکل کلی اين دستو؛ يک نام جديد به آنها تخصیص دهید و در کد اجرا کنید 

CREATE SYNONYM synonym_name  

FOR object; 

 کنیم:اجرا می SQLدستور زير را در  ،براي اينکه بیشتر با اين دستور آشنا شويم
CREATE SYNONYM OR1 
  FOR [dbo].[Orders]; 
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که در جلوي دستور    Ordersبراي جدول    OR1يک نام جديد با عنوان  ،  CREATE SYNONYMبا استفاده از دستور  

For  دقت کنید بعد از اجراي دستور در قسمت    3-77شود، اگر به شکل  قرار داديم ايجاد میSynonyms  ،  نام جديد

 جدول اصلی از آن استفاده کنید.  مانندبهتوانید ما ايجاد شده است و حاال میش

 
 Synonymبررسی دستور  3-77شکل 

کنید  که مشاهده می  طور  همان  ؛عمل کنید  3-78شکل    مانندبهتوانید  می  د،تهیه کنی براي اينکه از اين جدول خروجی  

يکی از مزاياي    ؛در خروجی چاپ شده است  ORDERSلیست جدول    ،FROMدر جلوي دستور    OR1نام    کردن  واردبا  

و کوتاه کردن دستورات    اول اسم مشخص براي جد  کردن  مشخصالصه کردن و  خ،  SYNONYMاستفاده از دستور  

 است. 

 
 جدول خروجی  3-78شکل 

کلیک    Synonymsبر روي    3- 79شکل    صورتبهبايد    دايجاد کنی   SYNONYMيک  ،  GUIاز طريق    دخوب اگر بخواهی

 را انتخاب کنید. Synonyms Newي راست کنید و گزينه

 
 Synonymایجاد  3-79شکل 
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بايد   Synonyms schemaبايد نام دلخواه خود را وارد کنید و در قسمت   Synonyms Nameو در قسمت    3- 80  در شکل

در  ؛  دسترسی کامل به جدول خواهید داشت  ownerيعنی  ،  dbo  کردن  واردکنید که با    مشخصنوع دسترسی آن را  

در   و  درا از آن انتخاب کنی   مورد نظرکه قرار است جدول  را وارد کنید    یبايد نام ديتابیس  Database nameقسمت  

 . دکلیک کنی OKرا وارد و بر روي  مورد نظربايد نام جدول   نیز Object nameقسمت 

 
 synonymایجاد  3-80شکل 

  Productجدول    نیزايجاد شده و خروجی آن    مورد نظر  Synonyms  ،کنیدمشاهده می  3- 81که در شکل    طور  همان

 است. 

 
 خروجی جدول   3-81شکل 

مورد    synonymsبر روي    3- 82شکل    مانند بهتوانید  آوريد، می  به دستکد آن را    synonymsاگر بخواهید بعد از ايجاد  

مورد  را انتخاب کنید تا کد    New Query Editorي  گزينه  Create to  ،و بعد  Scriptکلیک راست کنید و از قسمت    نظر

 synonymsخطا خواهد داد که  نمايش داده شود که البته بعد از اجرا به شما نظر

 از قبل وجود دارد.  



 

 SQL Server 2019 110 آموزش جامع  

 
 Synonymایجاد کد  3-82شکل 

 SQLدر    Viewکار با 3-1-6

 

Viewي دستور  و بهتر نتیجه  ترقیدق  صورتبهتوانند  ها يک سري از جداول هستند که میSELECT    را در خروجی

شامل جداول مجازي هستند و ربطی به جدول اصلی در    VIEWنمايش دهند، البته به اين موضوع توجه کنید که  

براي نمايش خروجی دستور    تنهاعنی  يکنند،  ذخیره نمی  خودشانهیچ چیزي را در  اين دلیل    بهديتابیس ندارند و  

SELECT اصلی ندارند. روي جداول   ير یتأث ،است و اگر هم حذف شوند 

براي اين کار دستور زير را اجرا    ؛سازي کنیمرا بر روي آنها پیاده  Viewجداولی داريم تا بتوانیم    نیاز به  براي شروع کار

 کنید: 

 
CREATE TABLE Employees 
(EmployeeID    INT NOT NULL,  
 FirstName     NVARCHAR(50) NOT NULL,  
 MiddleName    NVARCHAR(50) NULL,  
 LastName      NVARCHAR(75) NOT NULL,  
  
Title         NVARCHAR(100) NULL,  
 HireDate      DATETIME NOT NULL,  
 VacationHours SMALLINT NOT NULL,  
 Salary        DECIMAL(19, 4) NOT NULL 
); 
GO 
CREATE TABLE Products 
(ProductID INT NOT NULL,  
 Name      NVARCHAR(255) NOT NULL,  
 Price     DECIMAL(19, 4) NOT NULL 
); 
GO 
CREATE TABLE Sales 
(SalesID    UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,  
 ProductID  INT NOT NULL,  
 EmployeeID INT NOT NULL,  
 Quantity   SMALLINT NOT NULL,  
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 SaleDate   DATETIME NOT NULL 
); 
GO 

 

باال  اجراي دستورات  نام  ،با  با  در شکل  ايجاد می  Employees, Products, Salesهاي  سه جدول  که  اين    3-83شود 

 کنید. موضوع را مشاهده می

 
 Viewایجاد  3-83شکل 

می  Viewايجاد    يبرا روش  دو  کنیماز  استفاده  دستورات  می  ؛توانیم  از  کنیم  T-SQLتوانیم  از    ،استفاده  اينکه  يا 

Managemennt Studio .استفاده کنیم 

 زير استفاده کنیم: T-SQLتوانیم از دستورات براي ايجاد نماي جديد می
USE B22; 
GO 
CREATE VIEW ViewEmployeesWithSales 
AS 
     SELECT DISTINCT  
            Employees.* 
     FROM Employees 
          JOIN Sales ON Employees.EmployeeID = Sales.EmployeeID; 
GO 

 

 Employessاست که لیستی از کارمندان فروش را در جدول   SELECT ( ساده با يک عبارت سادهviewاين يک نماي )

می  ؛گرداندبرمی  Salesو   همیشه  شما  حقیقت،  نمايشدر  ايجاد  از  قبل  قسمت  تنها   ،توانید  اجراي  ،   SELECTبا 

  ؛ گرداندیبرم، عبارت جستجو را آزمايش کنید و بهتر است ببینید آيا پرسشی چیزي را  CREATE VIEW SQLعبارت

را انتخاب کنید و    مورد نظر دستور    3-84شکل    مانندبهدر خروجی اجرا کنید بايد    دستوربراي اينکه يک قسمت از  

جداول مقدار  ؛ از آنجايی که  ي آن مشخص خواهد شدرا انتخاب کنید که نتیجه  Executeي  کلیک راست و گزينه  ،بعد

 کنید.مشاهده می 3- 84يک جدول خالی را در شکل  ،ندارند
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 خروجی دستور  3-84شکل 

 توانیم از دستورات زير استفاده کنیم: می ،براي اينکه مقداري را در جداول وارد کنیم
 
USE B22; 
GO   
 
 
INSERT INTO Employees VALUES (1,'Ken', NULL, 'Farshid', 'IT Manager', '1/1/2016', 
2080, 45000); 
INSERT INTO Employees VALUES (2,'Janice', NULL, 'AZADEH', 'Sales Representative', 
'12/11/2016', 2080, 45000); 
 
INSERT INTO Products VALUES (1,'Long-Sleeve Logo Jersey, S', 12.99); 
INSERT INTO Products VALUES (2, 'Long-Sleeve Logo Jersey, M', 14.99); 
INSERT INTO Products VALUES (3, 'Long-Sleeve Logo Jersey, L', 16.99); 
INSERT INTO Products VALUES (4, 'Long-Sleeve Logo Jersey, XL', 18.99); 
     
INSERT INTO Sales VALUES (NEWID(), 1, 1, 4, '04/15/2016'); 
INSERT INTO Sales VALUES (NEWID(), 2, 1, 1, '02/01/2016'); 
INSERT INTO Sales VALUES (NEWID(), 3, 1, 2, '03/12/2016'); 
INSERT INTO Sales VALUES (NEWID(), 2, 2, 2, '03/18/2016'); 
INSERT INTO Sales VALUES (NEWID(), 3, 2, 1, '04/16/2016'); 
INSERT INTO Sales VALUES (NEWID(), 4, 2, 2, '04/23/2016'); 
 

 نام ديتابیس خود،  B22  يجابهيعنی    ،خط اول دستور بايد نام ديتابیسی که جداول در آن قرار دارند را وارد کنید  در

 بنويسید.  را

را   Executeانتخاب کنید و دستور    3- 85شکل    مانندبهرا    SELECTدر ادامه براي تست موضوع بايد دوباره قسمت  

کنید در دستورات    ؛اجرا  باشید  داشته  در خروجی    DISTINCTاز  توجه  تکراري  نمايش سوابق  از  براي جلوگیري 

 استفاده کرديم.
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 خروجی دستور  3-103شکل 

 

شويد و نماي   Viewsاز سمت چپ وارد قسمت    3-104شکل    مانندبه  دتوانیمی  د،را ايجاد کردي  Viewبعد از اينکه  

 را مشاهده کنید:  Viewتوانید خروجی اين با دستور زير می ؛را مشاهده کنید دکه ايجاد کردي مورد نظر
SELECT * FROM [dbo].[ViewEmployeesWithSales]; 

کشید و در دستور  برا    مورد نظر Viewتوانید  می  ،را بنويسید  Viewنام    ،اينکه در دستور باال  جاي  بهتوجه داشته باشید  

 رها کنید تا خودش نوشته شود. 

 
 Viewخروجی  3-104شکل 

- 105شکل    مانندبهگرافیکی مشاهده کنید بايد    صورت به  مورد نظر  Viewدر ادامه براي اينکه ارتباط بین جداول را در  

توانستید  توجه داشته باشید که شما می  ؛را انتخاب کنید  Designي  کلیک راست کنید و گزينه  مورد نظر  Viewبر روي    3

 خود را انتخاب کنید.  مورد نظرنماي  ، New Viewاز همین قسمت با انتخاب دستورات  کردن وارد جايبه
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 Designبررسی دستور  3-105شکل 

ي  در قسمت شماره  ؛، اين صفحه از چهار قسمت تشکیل شده استدی کنیممشاهده    3-106که در شکل    طور  همان

 ، هايی که در دستور قبلی وارد کرديمي دو طبق ستوندر قسمت شماره  ؛کنیددو جدول را مشاهده می  ،نماي کلی

را که قبالً وارد کرديم را مشاهده   SELECTدر قسمت سوم دستور خروجی    ؛تیک خورده شدند  مورد نظرهاي  ستون

ي سه دستوارت تغییر  ها را انتخاب کنید در قسمت شمارهاگر هر يک از ستون ، ي يککالً در قسمت شماره ؛کنیدمی

ي  البته بايد دستور شماره  ،کنیدي سوم را مشاهده میخروجی دستور شماره  نیزي چهار  در قسمت شماره  ؛خواهد کرد

  ،ي يکدر قسمت شمارهتوجه داشته باشید    ؛را انتخاب کنید Executeي و گزينه کنید سوم را انتخاب و کلیک راست 

آن   که  است  شده  ايجاد  دوم  و  اول  جدول  بین   = dbo.Employees.EmployeeIDدستور    دلیل  به  نیزپیوند 

dbo.Sales.EmployeeID  قرار دهید شکل آن در    <>= اگر    جاي  به  ؛د، استي سوم وارد کرديکه در قسمت شماره

 ي يک تغییر خواهد کرد.قسمت شماره

 

 
 VIEWیجاد ا 3-106شکل 
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کلیک راست کنید    Viewبر روي    3- 107شکل    مانندبهايجاد کنید بايد    Viewاگر بخواهید از طريق محیط گرافیکی،  

 را انتخاب کنید. New Viewي و گزينه

 
 Viewایجاد   3-  107شکل 

در    ؛خواهید خروجی بگیريدظاهر خواهد شد که بايد انتخاب کنید که از چه جداولی می 3 -108شکل   ،بعد از ورود

 . ماستفاده کنی نیز  Viewاز تب  متوانیکنیم، البته میهر سه جدول را انتخاب می ،اين قسمت

 

 
 viewایجاد  3 -  108شکل 

به اين    ؛ هايی که قرار است در خروجی چاپ شود را انتخاب کنیدتوانید ستونو در قسمت اول می  3  -  109در شکل  

دهید، در قسمت دوم رديف  نکته توجه کنید که انتخاب بايد به ترتیب باشد، چون هر انتخابی که در جداول انجام می

همان دستور    Viewکالً    ؛ه خواهد شد اتوماتیک نوشت  صورتبهدستورات آن    نیزشود و در قسمت سوم  مشخص می  آن

SELECT  آن کار کرديم. يرو هماست که قبالً با 
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 Viewایجاد  3  – 109شکل 

در قسمت دوم و در ستون   3  –  110شکل    مانندبه توانیم  می  ،براي اينکه بتوانیم شرط در اين دستورات قرار دهیم

 EmployeeIDهايی که  يعنی اينکه در خروجی کار سطر  ،وارد شده است  2<شرط خود را وارد کنیم که در اينجا    ، فیلتر

خود را    مورد نظرشرط    ،توجه کنید زمانی که در قسمت فیلتر  ؛باشد در خروجی چاپ خواهد شد  2از    تربزرگآنها  

  3-  110ل  کشود که در شمی  نوشتهي سوم  رهقسمت دستور آن در قسمت شما  ،بعد از خروج از آن  ،کنیدمیوارد  

 مشخص شده است. 

را   Execute SQLي و گزينه مو کلیک راست کنی مبراي اينکه دستوري که ايجاد شده را اجرا کنیم بايد آن را اجرا کنی

هايی EmployeeIDگفتیم خروجی براي    که  طور  همانخروجی مشخص شود که    ،تا در قسمت چهارم  مانتخاب کنی

 مشخص شده است.    ،از دو باشد  تربزرگکه 

 توانید مشخص کنید که خروجی به چه صورت تنظیم شود.مینیز   Sortهاي  در ستون

 
  اجرای دستور 3 -  110شکل 
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 SQL Serverدر  FileStream  یبررس 3-1-7

نیست    طور  همیشه اين  .هايی با حجم باال را درآن ذخیره کنیدقابلیتی طراحی شده که بتوانید فايل  SQLافزار  در نرم

  SQLتوانند در  می  نیزعکس، موسیقی، فیلم    :هايی مانندبلکه داده  ،هاي متنی در ديتابیس ذخیره شوند که فقط داده

افراد براي    SQLهاي قديمی  در نسخه  د؛استفاده کنی  SQLدر    FileStreamبراي اين کار بايد از قابلیت    ، اماذخیره شوند

گیگابايت را    2ها تا حداکثر  کردند که اين دادهاستفاده می  BLOBهايی از نوع  ي عکس، موسیقی و فیلم از دادهذخیره

ها اين  نوع دادهترين مشکالت اين توانستند ذخیره کنند و يکی از مهمديگر نمی ،و بیشتر از اين عدد کردپشتیبانی می

ديگر نگران    FileStreamشد، اما با استفاده از  ي آن مید داد و باعث کن بود که عملکرد سیستم را به شدت کاهش می

 افزار نخواهیم بود.مقدار فضا و کندي سرعت نرم

يد قرار بگیرد  استفاده کنیم بايد يک گروه براي آن ايجاد کنیم تا اطالعات در گروه جد  FILESTREAMبراي اينکه از 

براي استفاده از اين قابلیت در جداول نیاز به يک رکورد با نوع    ؛کاري نداريم  Primaryهمان   يا  و ديگر با گروه اصلی

varbinary  .داريم 

  ، اماکردندکنید که از يک ديتابیس استفاده میهاي قديمی براي ذخیره عکس را مشاهده مینوع داده 3-111  در شکل

 اصلی جدا شده است. یساين موضوع از ديتاب 3- 112در عکس  

 
 FILESTREAMبررسی   3-111شکل 

 
 FILESTREAMبررسی  3-112شکل 

فعال  قابلیت  براي   SQL Server 2019 Configurationسرويس  3  -  113شکل    مانندبهبايد    FILESTREAMسازي 

Manager  .را اجرا کنید 
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 Configurationاجرای سرویس   3-113شکل 

  SQL Serverبازشده بر روي    يکلیک کنید و در صفحه   SQL Server Servicesاز سمت چپ بر روي    3- 114در شکل  

 را انتخاب کنید. Propertiesي  کلیک راست کنید و گزينه

 
 بررسی سرویس   3-114شکل 

ي اول براي دسترسی از  گزينه  ؛شويد و تیک هر سه گزينه را انتخاب کنید  FILESTREAMوارد تب   3-115در شکل  

ها است و براي اين  ي دوم براي خواندن و نوشتن از ورودي و خروجی پروندهگزينه  ؛است  T-SQLطريق دستورات  

 FILESTREAMدسترسی از راه دور به  ياجازه ،ي آخرآن وارد کنید و گزينه يگذار اشتراککار بايد يک نام براي به 

 دهد.را می

 
 FileStreamبررسی  3-115شکل 

براي اين کار وارد منوي فايل    ؛ فعال کنیم بايد تغییري در تنظیمات آن انجام دهیم  SQLرا در    FileStreamبراي اينکه  

 کلیک کنید.   Queryبر روي  Newشويد و از قسمت  3- 116شکل   مانندبه



 

 119 آشنايی باپايگاه داده/  3فصل 

 
 FileStreamبررسی  3-116شکل 

 دستور زير را اجرا کنید: 
USE master 
  Go 
  EXEC sp_configure  
  Go 

در اين قسمت    ؛است  Advancedدهد که مربوط به قسمت  را به شما نشان می  SQLاين دستور تنظیمات کلی سرور  

مراجعه کنید و در قسمت ستون   File Stream Access Levelمشخص شده است بايد به قسمت    3- 117که در شکل  

config_value  با اين کار دسترسی کامل به سرويس  ؛قرار دهید  2عددFILESTREAM فعال خواهد شد . 

 
 FileStreamبررسی  3-117شکل 

 را وارد کنید.  بايد دستور زير 2عدد  قراردادنبراي   

EXEC sp_configure filestream_access_level, 2 
  GO 
  RECONFIGURE WITH OVERRIDE 
  GO 

  3-118کند که در شکل  تغییر می  2به عدد    filestream_access_levelمربوط به    config_valueقسمت    ،در دستور باال 

 کنید.اين موضوع را مشاهده می
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 FileStreamبررسی  3-118شکل 

کلیک   SQLبر روي سرور  3-119شکل  مانندبهانجام شده است يا نه بايد  یدرست  بهبراي اينکه متوجه شويم که کار 

 شويد.  Propertiesراست کنید و وارد قسمت 

 
 FileStreamبررسی  3-  119شکل 

را مشاهده    FILESTREAM Access Levelشويد و قسمت    Advancedاز سمت چپ وارد قسمت    3-120در شکل  

توانستید دستورات قبلی را وارد نکنید و مستقیم  ، البته شما میاست  قرار گرفته   FULL access enabledکنید که بر روي  

 اين گزينه را انتخاب کنید. ،در اين قسمت

 
 FileStreamبررسی  3-120شکل 
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کلیک   SQLبر روي سرور  3-121شکل   مانندبه براي اين کار بايد ؛کنید Restartحتماً بايد سرور را  ،بعد از اتمام کار

 اعمال شود.  یدرست بهرا انتخاب کنید تا تنظیمات   Restartي  راست کنید و گزينه

 
 FileStreamبررسی  3-121شکل 

 شامل:  مبايد بدانی FILEDTREAMنکاتی که قبل از استفاده از 

 در  دادهپايگاهاستاندارد    وجوپرس  يمشابه DELETE و   SELECT ،INSERT ،UPDATEاز عبارات  میتوانیم -1

FILESTREAM  .استفاده کنیم 

 استفاده کنیم.  FILESTREAM مگابايت باشد بايد از 1بیشتر از   Objectشی يا  ياگر اندازه  -2

نبايد حاوي مقادير  فردمنحصربهرديف   ID هر سطر بايد يک -3  داشته باشد تا از اين قابلیت استفاده کند و 

NULL  .باشد 

 م. را رمزگذاري کنی FILESTREAM هايداده میتوانینم -4

 FILESTREAMايجاد ديتابیس براي استفاده از  3-1-7-1

کنیم، البته اد و بر روي آن کار  ديتابیس جديد ايجاستفاده کنیم بايد يک    FILESTREAMبراي اينکه بتوانیم از قابلیت  

کلیک راست کنید و   Databasesبر روي    3-122شکل    مانندبه  م؛هاي قديمی خود استفاده کنیاز ديتابیس  متوانیمی

 را انتخاب کنید.  New Databasesي گزنیه
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 FileStreamایجاد  3-122شکل 

  عدبوارد شده است،   FILESTREAM-DB ،يک نام براي ديتابیس خود وارد کنید که در اينجا، 3- 123شکل   مانندبه

 ايجاد شود. مورد نظرکیک کنید تا ديتابیس  ADDکار بر روي  نيا از

 
 FileStreamایجاد  3-123شکل 

 را انتخاب کنید.  Propertiesي بر روي آن کلیک راست کنید و گزينه 3- 124شکل  مانندبه ،بعد از ايجاد ديتابیس
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 FileStreamایجاد  3-124شکل 

د رکلیک کنید و نام گروه مو Addبر روي  FILESTREAMقسمت  رشويد و د FileGroupبايد وارد   3-125در شکل  

 وارد کنید.  FILESTREAMنظر خود را براي تخصیص به  

 
 FileStreamایجاد  3-126شکل 

يک   Logical Nameدر ستون  ؛کلیک کنید  Addو بر روي    شويد   Filesوارد قسمت    3-127شکل    مانندبهکار    يدر ادامه 

انتخاب    نیزرا    Filegroupدر نظر بگیريد و    FILESTREM Dataنوع فايل را    File Typeدر ستون    ؛وارد کنید  دلخواهبهنام  

بايد مسیري را انتخاب کنید که از    نیز  Pathدر قسمت    ؛اتوماتیک خودش انتخاب خواهد شد  صورتبهالبته    ،کنید

 کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود.  OKدر آخر بر روي   ؛ظرفیت خوبی برخوردار باشد
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 FileStreamایجاد  3-127شکل 

مشاهده خواهید کرد که فايل    ،شويد  Streamوارد آدرسی مربوط به    3- 128شکل    مانندبهاگر    ،نظیماتبعد از انجام ت

STREM جاد شده است.در اين مسیر اي 

 
 FileStreamایجاد  3-128شکل 

 FILESTREAMايجاد جدول در ديتابیس  3-1-7-2

که گفتیم براي    طورهمان  ؛زير عمل کنیم  صورتبهداشته باشیم بايد    FILESTREAMهاي  براي اينکه يک جدول با داده

باشد که در دستور زير مشخص شده است و يکی ديگر    VARBINARYبايد داده از نوع    FILESTREAMاستفاده از  

 NOT NULLبايد  نیزداشته باشد و حتماً  فردمنحصربهک کلید اين است که حتماً بايد ي FILESTREAMهاي از شرط

 ؛ است  NOT NULLو    UNIQUIDENTIFIER  ،نوع داده  Fileid  در دستور زير سه فیلد ايجاد شده است که در  ؛باشد

  VARBINARYاز نوع    نیز   FILEاست و    25  کاراکتربا حداکثر    VARCHARاز نوع معمولی    نیز  FileNameي  داده

 است. 
 
Use [FILESTREAM-DB] 
Go 
CREATE TABLE [FileStreamTable_1] ( 
[FileId] UNIQUEIDENTIFIER ROWGUIDCOL NOT NULL UNIQUE, 
[FileName] VARCHAR (25), 
[File] VARBINARY (MAX) FILESTREAM); 
GO 

ايجاد  GUIDمقدار يک پوشه با   ،مشخص شده است  3- 129شده که در شکل بعد از اجراي دستور در مسیر مشخص

 شده است. 
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 FileStreamبررسی فایل  3-129شکل 

کنید که مربوط به ستون  جديد مشاهده می  GUIDديگر با    ي پوشه  کي   ،شويد  3- 130اگر وارد اين پوشه در شکل  

FILESTREAM کنید. مشاهده می 62اين موضوع را در شکل  ؛در جدول جديد است 

 
 FileStreamبررسی فایل  3-130شکل 

  ؛ ذخیره کنیم  مورد نظرخواهیم يک فايل موسیقی را درون ديتابیس  کار کنیم، می  FILESTREAMبراي اينکه بیشتر با  

 م،ذخیره کنی C:\Musicاولین کاري که بايد انجام دهید اين است که فايل موسیقی را در مسیر 

  شود اد میايج FileStreamTable_2يک جدول جديد با نام   ،، در اين دستورد؛بعد از آن بايد از دستور زير استفاده کنی 

 گیرد.در آن قرار می MP3فايل  ،شودصدا زنده می varbinaryبا نوع  FILE ریمتغ، DECLAREادامه با دستور  رو د

 
Use [FILESTREAM-DB] 
Go 
CREATE TABLE [FileStreamTable_2] ( 
[FileId] UNIQUEIDENTIFIER ROWGUIDCOL NOT NULL UNIQUE, 
[FileName] VARCHAR (25), 
[File] VARBINARY (MAX) FILESTREAM); 
GO 
DECLARE @File varbinary(MAX);   
SELECT   
@File = CAST(   
bulkcolumn as varbinary(max)   
)   
FROM   
OPENROWSET(BULK 'c:\music\a.mp3', SINGLE_BLOB) as MyData;  
  
INSERT INTO FileStreamTable_2   
VALUES   
(   
NEWID(),   
'Sample Music',   
@File 
) 

مورد  است در مسیر MP3مگابايت که همان فايل  7توجه کنید، يک فايل جديد به حجم تقريبی  3-131اگر به شکل 

 ايجاد شده است.  نظر
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 FileStreamبررسی فایل  3-131شکل 

  ؛ اجرا خواهد شد یراحت بهقرار دهید  مورد نظر افزار را در نرم 3- 131اگر فايل موسیقی در شکل   ،توجه داشته باشید

 کنید.مشاهده می 3- 132اين موضوع را در شکل 

 
 FileStreamبررسی فایل  3-132شکل 

  ، را انتخاب کنید  Select Top 1000 Rowsي  کلیک راست کنید و گزينه  مورد نظرشويد و بر روي جدول    SQLاگر وارد  

 مشخص شده است.  3-133دهد که در شکل را نشان می مورد نظرخروجی جدول 

 
 FileStreamبررسی فایل  3-133شکل 

 Visual Studioاز طريق  SQLارتباط با  3-1-8

ابزار برنامهيکی از    ي ارائهما را در    است که  Visual Studioافزار عالی  نرم  ،دادهپايگاهنويسی و  هاي مهم در صنعت 

توانید از لینک زير آن افزار استفاده کنید، میي اين نرمبراي اينکه از آخرين نسخه  ؛کندتر و بهتر کار ياري میراحت

 را دانلود کنید:
https://dl2.soft98.ir/programing/Microsoft.Visual.Studio.2019.16.9.1.html 

https://dl2.soft98.ir/programing/Microsoft.Visual.Studio.2019.16.9.1.html
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نیاز به  حداقلافزار براي نصب کامل اين نرمتوجه داشته باشید   ؛ آن را بر روي سیستم خود نصب کنید ،بعد از دانلود

 کند.فضاي زيادي را اشغال می  گیگابیت فضاي هارد داريد که واقعاً 50

متصل     SQL Serverبه    Visual Studioدهیم اين است که از طريق  اولین کاري که انجام می  ،افزاربعد از اجراي نرم

 SQLشويد و از قسمت    Toolsوارد منوي    3-134شکل    مانندبه  کار  نيابراي    ؛خود را اجرا کنیم  Queryشويم و  

Server ،ي گزينهNew Query  .را انتخاب کنید 

 

 
 Visual Studioبررسی  3-134شکل 

 

مشخص کنید که نوع احراز    ،را وارد کنید و بعد از آن  SQLنام سرور    Server nameبايد در قسمت    3- 135در شکل  

ارتباط    SQLخواهید با  می  ،هستید  visual studioهويت به چه صورت باشد، اگر با همان کاربري که در حال کار با  

وارد    SQLبا کاربران موجود در  خواهید  را انتخاب کنید و يا اگر می  Windows Authenticationتوانید  می  ،برقرار کنید

خود را انتخاب کنید و بر    س یتابيدبايد نام    نیز در قسمت آخر    ؛را انتخاب کنید  SQL Authenticationآن شويد بايد  

 کلیک کنید.  Connectروي 

 
 Visual Studioبررسی  3-135شکل 
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از دستور  مشاهده می  3- 136که در شکل    طور  همان استفاده  با  در    Customersتوانستیم جدول    SELECTکنید  را 

 ارتباط برقرار کنیم.  SQL Serverتوانستیم با  Visual Studioاين بدان معنا است که از طريق   ؛خروجی چاپ کنیم

 
 Visual Studioبررسی  3-137شکل 

 Visual Studio دستورات در از طريق ديتابیسايجاد  3-1-8-1

يک ديتابیس ايجاد و در آن جدول دلخواه   ،خواهیم از طريق خط فرمانبراي اينکه کار خود را گسترش دهیم، می

 :مدستورات زير را وارد کنی Visual Studioدر   مورد نظر queryبراي اين کار بايد در  ؛خود را ايجاد کنیم

 
CREATE DATABASE B22 
GO 
USE B22 
CREATE TABLE B22T ( 
   IDNumber int identity primary key, 
   FirstName varchar(50), 
   LastName varchar(50), 
   City varchar(10), 
   Country varchar(10), 
   Address varchar(50) 
); 
INSERT INTO B22T(FirstName, LastName, City, Country, Address) VALUES 
('ahmad', 'Mohamad', 'babol', 'IR', 'Kordmahaleh'), 
('Azadeh', 'Mohebi', 'Shiraz', 'IR', 'Shiraz1'), 
('Negar', 'Sistani', 'Karaj', 'IR', 'MohamadShahr'), 
('alireza', 'nafeei', 'khozestan', 'IR', 'khozestan'), 
('Elham', 'bozorgi', 'ardebil', 'IR', 'Azarbaijan') 

 

  ،ايجاد کرديم و در ادامه  B22يک ديتابیس يا نام    ،CREATE DATABASEدر خط اول با دستور    ،در دستورات باال 

در ادامه و در خط سوم بايد    ؛صورت بگیرد  refreshيک    ،B22را قرار دهید تا بعد از ايجاد ديتابیس    GOحتماً دستور  

خواهیم استفاده کنیم تا جدول را داخل آن ايجاد کنیم که اين کار را با دستور  مشخص کنیم که از چه ديتابیسی می

USE B22 دهیم. انجام می 

کنیم و ايجاد می  B22در ديتابیس    B22Tيک جدول با نام    ،CREATE TABLEدر خط چهارم با استفاده از دستور  

است و نبايد    Primery Keyاز نوع  IDNumberتوجه داشته باشید که    ؛کنیمدر ادامه مشخص می  نیز ات آن را  اطالع 

 خالی باشد. 
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به اين   ؛هاي جدول کنیمرا وارد ستون  مورد نظراطالعات    ،INSERT INTOبايد با دستور    B22Tبعد از ايجاد جدول  

است که در    دلیلاين موضوع به اين    ؛وجود ندارد  INSERT INTOدر دستور    IDNumberمهم توجه کنید که    ينکته

يک شماره به آن   ، اتوماتیک در هر سطر  صورت بهشود که  استفاده کرديم و باعث می  identityخط پنجم از دستور  

وارد کنید   ي دلخواه خود رادر داخل جدول استفاده کنید و شماره IDNumberسطر اختصاص دهد و اگر بخواهید از 

 زير تغییر دهید:  صورتبهبايد کد باال را 

CREATE DATABASE B22 
GO 
USE B22 
CREATE TABLE B22T ( 
   IDNumber int  primary key, 
   FirstName varchar(50), 
   LastName varchar(50), 
   City varchar(10), 
   Country varchar(10), 
   Address varchar(50) 
); 
INSERT INTO B22T(IDNumber,FirstName, LastName, City, Country, Address) VALUES 
('884320101','ahmad', 'Mohamad', 'babol', 'IR', 'Kordmahaleh'), 
('84891007','Azadeh', 'Mohebi', 'Shiraz', 'IR', 'Shiraz1'), 
('821620324','Negar', 'Sistani', 'Karaj', 'IR', 'MohamadShahr'), 
('892612101','alireza', 'nafeei', 'khozestan', 'IR', 'khozestan'), 
('856520103','Elham', 'bozorgi', 'ardebil', 'IR', 'Azarbaijan') 

 

يک مقدار بدهید   IDNumberحذف شده است و حتماً بايد در ورودي به  identityدستور  ،در خط پنجم و در کد باال 

  اين دلیل  به؛  است و نبايد خالی باشد  Primary Keyاين است که اين گزينه از نوع    نیزدلیل آن  ؛تا با خطا مواجه نشويد،

 داده شده است.  نیزتعريف و مقدار آن  IDNumber ،در خط دوازده و در داخل پرانتز

را چاپ    B22T  ،اجرا شده و خروجی جدول   یدرست  بهدستورات    ،کنیدمشاهده می  3-138که در شکل    رطو  همان

استفاده شده    IDNumberتوجه داشته باشید که اين خروجی مربوط به کد دومی است که داخل آن از    ؛کرده است

 است. 

 
 B22Tخروجی جدول  3-138شکل 
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 Visual Studioايجاد ديتابیس از طريق ابزار  3-1-8-2

؛  يک ديتابیس جديد ايجاد و جدول آن را به همراه مقادير آن ايجاد کنیم،  Queryت قبلی توانستیم با استفاده از  قسمدر  

 اين کار را انجام دهیم.  Visual Studioهاي موجود در خواهیم از طريق ابزارمی نیزدر اين قسمت 

کلیک راست کنید و بر   Data Connectionsو بر روي  شويد    Server Explorerوارد    3-139شکل    مانندبهبراي شروع  

 کلیک کنید. Add Connectionروي 

 
 ایجاد دیتابیس  3-139شکل 

 کلیک کنید. Connectرا وارد و بر روي  SQLنام سرور ،  3-140بعد از باز شدن پنجره در شکل 

 
 ایجاد دیتابیس  3-140شکل 

  مورد نظر متصل شديم و براي اينکه بتوانیم جدول   مورد نظر  SQLکنید به  مشاهده می 3- 141که در شکل   طور  همان

 . مرا انتخاب کنی Add New Tableي و گزينه مکلیک راست کنی  Tablesتوانیم بر روي می ،خود را ايجاد کنیم
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 ایجاد جدول  3-141شکل 

جدول خود را وارد کنید و    مورد نظراطالعات  توانید  می  یراحت  بهکنید  مشاهده می  3-142که در شکل    طور  همان

اطالعات بايد بر   ید براي تاي ؛شودنوشته می  نیزآن  Query ، 3-142دهید در زير شکل که اين کار را انجام می زمانهم

 کلیک کنید.  Updateروي 

 
 ایجاد جدول 3-142شکل 

کلیک کنید تا اطالعات    Update Databaseشود که بايد بر روي ظاهر می 3-143شکل   ،Updateبعد از کلیک بر روي  

 کند. را براي شما ارسال می ديی تأارسال شود و در آخر پیغام    SQLبه سرور 
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 ایجاد دیتابیس  3-143شکل 

ايجاد شده است و براي اينکه اطالعات خود را    مورد نظر کنید، جدول  مشاهده می  3- 144که در شکل    طور  همان

 را انتخاب کنید. Show Table Dataي  وارد کنید بايد بر روي جدول کلیک راست کنید و گزينه

 
 ایجاد جدول و نمایش  3-144شکل 

 هاي جدول کنید. تونتوانید وارد ساطالعات را می ،کنیدمشاهده می  3-145که در شکل   طورهمان

 
 نمایش جدول 3-145شکل 
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 SQLو ثبت اطالعات در جدول  Visual Studioايجاد فرم در  3-1-8-3

 براي؛  ثبت کند  SQLآن را در    ،اطالعات  کردن  واردخواهیم يک فرم طراحی کنیم تا کاربر بعد از  در اين قسمت می

ي جديد  يک پروژه  3-146شکل    مانندبهثبت کنیم بايد    SQLاينکه يک فرم ايجاد کنیم و اطالعات ورودي کاربر را در  

 . مايجاد کنی Windows Forms Appاز نوع  

 
 ایجاد فایل جدید  3-146شکل 

 کلیک کنید.  مورد نظرشويد و بر روي آيکون  Data Sourcesوارد  3-147در شکل 

 
 Data Sourceایجاد  3-147شکل 

 را انتخاب کنید.  Databaseي  گزينه  3-148در شکل  

 
 SQLارتباط با  3-148شکل 
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 کلیک کنید.   Nextرا انتخاب و بر روي  Datasetي گزينه 3-149شکل  در

 
 SQLارتباط با  3-149شکل 

 کلیک کنید. New Connectionبر روي  3-150در شکل 

 
 SQLارتباط با  3-150شکل 

 را انتخاب کنید.  مورد نظربايد نام سرور را وارد و ديتابیس  3-151در شکل 

 
 SQLارتباط با  3-151شکل 

 کلیک کنید.  Nextها را انتخاب و بر روي  ي گزينهتیک همه  3-152در شکل 
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 SQLارتباط با  3-152شکل 

 کشید و در فرم رها کنید.برا  مورد نظرهاي جدول ي ستونهمه 3-153در شکل 

 

 
 ایجاد فرم 3-153شکل 

کلیک و اطالعات را وارد و در آخر بر    +بر روي    مورد نظر اطالعات در جدول    کردن  وارد براي    3- 154در شکل  

 کلیک کنید.  Saveروي آيکون 

 
 ایجاد فرم 3-154شکل 



 

 SQL Server 2019 136 آموزش جامع  

 SQLفايل اکسل در  واردکردن 3-1-9

 

اطالعات حسابداري،    : مانند  ،دهیدانجام می  آني خود را در  هاي روزمرههاي اکسل کار کرديد و کاربا فايلحتماً  شما  

 در سطح جهان دانست.  پرکاربردهاي افزارتوان يکی از نرمافزار را میورود و خروج به شرکت و ... که اين نرم

آيا اين کار    ؛دهید  انجامچه کاري  بايد    ،کنید  SQLاگر شما يک فايل اکسلی داشته باشید و بخواهید آن را وارد جداول  

 شدنی است؟ 

براي    ؛کنید  SQLهاي اکسل را وارد جداول و ديتابیس  توانید فايلمی  یراحت  بهشدنی است و    SQLاين کار توسط    ،بله

خواهیم آن سطر است که می  نيچندستون و    8کنید که داراي  مشاهده می  3-155را در شکل    لاين کار يک فايل اکس

 کنیم. SQL Serverرا وارد 

 
 Excel 3-155شکل 

خود که قرار است فايل    مورد نظرشويد و بر روي ديتابیس    SQL Serverوارد    3- 156شکل    مانند به  کار   ي ادامهدر  

 را انتخاب کنید.  Import Dataي گزينه،  Tasksکلیک راست کنید و از قسمت  د،اکسل را وارد آن کنی

 
 Excelفایل  واردکردن 3-156شکل 
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کلیک کنید    Browseرا انتخاب کنید و بعد بر روي    Microsoft Excelبايد    Data sourceو در قسمت    3-157در شکل  

  يبراي ادامه   ؛ورژن آن مشخص خواهد شد  ،بعد از انتخاب در قسمت سوم  ؛خود را انتخاب کنید  مورد نظرو فايل  

 کلیک کنید. Nextروي  کاربر

 
 Excelفایل  واردکردن 3-157شکل 

  نکیاز لشويد که براي حل آن بايد  روبرو می  3-159با خطاي شکل    3- 157در شکل    Nextبعد از کلیک بر روي  

را دانلود و نصب کنید تا اين خطا برطرف    Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributableافزار  نرم  ،زير

 شود.
us/download/details.aspx?id=13255-https://www.microsoft.com/en 

 

 
 Excelفایل خطای  3-159شکل 

 SQL Serverيگزينه  Destinationدر قسمت    3- 160شکل    مانند بهدوباره مراحل باال را اجرا کنید و    ،بعد از نصب

Native Client 11.0  در قسمت    ؛را انتخاب کنیدServer name  ،  نام سرورSQL    خود را وارد و در قسمتDatabase    بايد

 کلیک کنید. Nextاکسل در آن وارد شود را انتخاب و بر روي  العاتديتابیسی که قرار است اط

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
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 Excelفایل  واردکردن 3-160شکل 

 کلیک کنید.  Nextي اول را انتخاب و بر روي  بايد گزينه 3-161ل در شک

 
 Excelفایل  کردن وارد 3-161شکل 

توانید با کلیک  و شما می  است  در اکسل پیدا شده  مورد نظر  Sheet  ،کنیدمشاهده می  3-162که در شکل    طور  همان

  ي هاي آن را ويرايش کنید و همچنین براي نمايش اطالعات بر روي دکمهستون  ،Edit Mappings  يبر روي دکمه

Preview .کلیک کنید 
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 Excelفایل  واردکردن 3-162شکل 

ي  بايد گزينهرمز عبور قرار دهید    ،خواهید بر روي اطالعاتي اول را انتخاب کنید و اگر میگزينه  3- 163در شکل  

 کلیک کنید تا کار انتقال انجام شود.  Finishي آخر بر روي  صفحهدوم را انتخاب کنید و در 

 
 Excelفایل  واردکردن 3-163شکل 

 عملیات انتقال با موفقیت انجام شده است.  ،کنیدمشاهده می 3-164که در شکل   طور همان
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 Excelفایل  واردکردن 3-164شکل 

و اگر از آن    است  ايجاد شده  DB1در ديتابیس    مورد نظرجدول    ،کنیدمشاهده می  3- 165که در شکل    طور  همان

 تمام اطالعات آن را مشاهده خواهید کرد. ،خروجی بگیريد

 
 SQLدر  Excelاطالعات فایل  3-165شکل 

 

   Stored Proceduresبررسی دستور  3-1-10
نويسید، شايد دوست داشته باشید همیشه  براي يک قسمت از بانک اطالعاتی خود می T-SQLزمانی که شما يک کد 

روشی وجود دارد با    ؛همیشه بايد آن را چندين و چند بار بنويسید يا کپی کنید  اين دلیلاز آن کد استفاده کنید و به  

کل کد را    ،ند و ديگر نیاز نیستکشما را در نام ذخیره می  T-SQL  پرکاربردکه دستورات    Stored Proceduresعنوان  

 را صدا بزنید. مورد نظرکافی است آن نام  تنهابنويسید و 

 زير است:  صورتبهشکل کلی دستور 
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CREATE PROCEDURE procedure_name 

AS 

sql_statement 
GO; 

 :دبايد از دستور زير استفاده کنی  درا فراخوانی کنی  دکه ايجاد کردي PROCEDUREبراي اينکه 
EXEC procedure_name;  

 

 براي شروع دستورات زير را اجرا کنید:  ؛کنیميک مثال را با هم بررسی می م،براي اينکه اين دستور را تست بگیري
CREATE TABLE Product 
(ProductID INT, ProductName VARCHAR(100) ) 
GO 
  
CREATE TABLE ProductDescription 
(ProductID INT, ProductDescription VARCHAR(800) ) 
GO 
  
INSERT INTO Product VALUES (680,'HL Road Frame - Black, 58') 
,(706,'HL Road Frame - Red, 58') 
,(707,'Sport-100 Helmet, Red') 
GO 
  
INSERT INTO ProductDescription VALUES (680,'Replacement mountain wheel for entry-level 
rider.') 
,(706,'Sturdy alloy features a quick-release hub.') 
,(707,'Aerodynamic rims for smooth riding.') 
GO 

 

هاي  شود و دادهايجاد می  master  ديتابیس  در  ProductDescriptionو    Productدو جدول    ،با اجراي دستورات باال 

 شده است.  نشان دادهاين موضوع   3- 166مشخص شده است که در شکل  نیزداخل جدول 

 

 
 ایجاد جدول 3-166شکل 

براي اين موضوع از   ؛و اطالعات را در آن قرار دهیمکنیم ايجاد  Procedureخواهیم يک  می  حال بعد از ايجاد جدول، 

 دستور زير استفاده کنید: 
CREATE PROCEDURE GetProductDesc 
AS 
BEGIN 
SET NOCOUNT ON 
  
SELECT P.ProductID,P.ProductName,PD.ProductDescription  FROM  
Product P 
INNER JOIN ProductDescription PD ON P.ProductID=PD.ProductID 
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END 

 INNER  از استفاده با دستورات  يادامه  در و کنیممی ايجاد GetProductDescبا نام  Procedureيک  ،باال در دستور 

JOIN ، اطالعات خروجی در  کنیم کهمیدو جدول را به هم متصلProcedure شود.ذخیره می مورد نظر 

 بايد آن را با دستور زير فراخوانی کنیم:  Procedureبعد از ايجاد 
EXEC GetProductDesc 

 

 
 Procedureاجرای  3-167شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 Stored procedure کي رییتغ 3-1-10-2

 .میکنیاستفاده م ALTER PROCEDUREموجود از دستور  stored procedure کي اصالح  ا ي رییتغ  يبرا

  ک ی کل مورد نظر  stored procedureنام   يرو بر سپس  د،ی نیآن را بب يتا محتوا   دی را باز کن stored procedureفولدر  ابتدا 

 :دی را انتخاب کن Modify ي نهيگز ،داخل منو يهاتميو از آ دیراست کن

 

 
 Procedureویرایش  3-170شکل 

 نکته: 
باز   SQL Management Studioو بستن    Queryبه اين نکته بايد توجه کنید که حتی با بستن پنجره  

 مورد نظر قابل استفاده است.  Procedureهم 
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 را تغییر و اطالعات را ذخیره و اجرا کنید.  مورد نظرتوانید کد  می ،کنیدمشاهده می  3-171که در شکل   طور همان

 
 Procedureویرایش   3-171شکل

 Stored procedure کي حذف 3-1-10-3

 : دی استفاده کن DROP PROC اي DROP PROCEDUREاز دستور   دی توانیم stored procedure کي حذف  يبرا

 
DROP PROCEDURE sp_name; 
 یا
DROP PROC sp_name;  

 حذف شود. دیخواهیشماست که م  مورد نظر stored procedureنام  ،sp_name که

 :میرا اجرا کن ريور زدستبايد  uspProductListبه نام  stored procedureحذف  يمثال، برا   يبرا

 
DROP PROCEDURE uspProductList; 

ي  کلیک راست کنید و گزينه  مورد نظر  Procedureگرافیکی اين کار را انجام دهید بايد بر روي    صورتبهاگر بخواهید  

DELETE  مشخص شده است.  40را انتخاب کنید که در شکل 

 
 Procedureحذف  3-172شکل 
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 هاstored procedureو حذف رییاجرا، تغ خصوصبه  SQL Serverها در stored procedure تيري مد یچگونگ جه،ینت در

 . دیرا آموخت

 Procedureدستور استفاده از پارامتر در  3-1-10-1

  ؛ دیرا آموخت  دادیرا پوشش م  SELECTدستور    کيساده که    stored procedure  کي  جاديا  یچگونگ  ،قسمت قبل  در

فراخوان  stored procedure  یوقت اجرا    queryساده    یلیخ  د،ی کنیم  یرا  آن  نت  کيو  شود  میداخل    را   جهی مجموعه 

 .گرداندیبازم

چند مقدار را به آن    اي  کي توانست   میکه خواه یصورت به  میدهیرا گسترش م  stored procedureقسمت، بحث    نيا  در

 خواهد کرد. ر ییپارامترها تغ ريبر اساس مقاد stored procedure ي جهی نت ؛میانتقال ده

 

 پارامتر  ک یبا   stored procedure  کی جاد یا

Query محصول از جدول  ستیل کي ريزproducts  يدادهپايگاهدر Bikestores گرداندیبازم : 

 
SELECT 
    product_name, 
    list_price 
FROM  
    production.products 
ORDER BY 
    list_price; 

 

 را احاطه کند:  query  ني ا  CREATE PROCEDUREکه با استفاده از دستور    دیکن  جاديا  stored procedure  کي  دی توانیم
CREATE PROCEDURE uspFindProducts 
AS 
BEGIN 
    SELECT 
        product_name, 
        list_price 
    FROM  
        production.products 
    ORDER BY 
        list_price; 
END; 

 

ا  نه آ  يهامتیق  ستیکه ل  یتا محصوالت   میاضافه کن  stored procedureپارامتر به    کي  میتوان یدفعه م  ني، ادر هر صورت

 :ابدیهستند را ب يورود متیق  کياز  شتریب

 
ALTER PROCEDURE uspFindProducts(@min_list_price AS DECIMAL) 
AS 
BEGIN 
    SELECT 
        product_name, 
        list_price 
    FROM  
        production.products 
    WHERE 
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        list_price >= @min_list_price 
    ORDER BY 
        list_price; 
END; 

 مثال:  نيا در

 

  د ي هر پارامتر با  ؛مياضافه کرد  uspFindProductsبه نام    stored procedureبه    @min_list_priceپارامتر به نام    کي ابتدا،  

داده  ،AS DECIMAL  يهادواژهی آغاز شود. کل  @با عالمت   م  @min_list_priceپارامتر    ينوع    ؛کنندیرا مشخص 

 .وندباز و بسته احاطه ش يبا آکوالدها  دي با هاپارامتر

 

پارامتر   از  دستور    @min_list_priceسپس  دستور    ،WHEREدر  ل  یمحصوالت   لتر یف  يبرا  SELECTدرون    ستیکه 

 .ميهستند، استفاده کرد @min_list_priceبرابر با   اي شتریا بنهآ ي هامتیق

 پارامتر  ک یبا  stored procedure ک ی یاجرا

 : دیارسال کن uspFindProducts آرگومان به کي  ريشکل زمانند به ديبا  stored procedure ياجرا   يبرا

 
EXEC uspFindProducts 100 ; 
 

 

stored procedure ، گرداندیرا بازم دهستن  100برابر با   اي شتریا بنه آ يها متیق  ستیکه ل  یتمام محصوالت . 

 کرد:  د یخواه افتي در یمتفاوت   جينتامجموعه د،یده رییتغ  200آرگومان را به  اگر
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 پارامتر   نیبا چند  stored procedure  کی جاد یا

stored procedureشوندیاز هم جدا م رگول يپارامترها با و  ؛رندی چند پارامتر بگ اي کي  توانندیها م . 

به آن،   @max_list_priceبه نام  گريپارامتر د  کي کردن اضافهرا با  uspFindProductsبه نام  stored procedure  ري ز کد

 : دهدیم رییتغ
 
ALTER PROCEDURE uspFindProducts( 
    @min_list_price AS DECIMAL 
    ,@max_list_price AS DECIMAL 
) 
AS 
BEGIN 
    SELECT 
        product_name, 
        list_price 
    FROM  
        production.products 
    WHERE 
        list_price >= @min_list_price AND 
        list_price <= @max_list_price 
    ORDER BY 
        list_price; 
END; 

 

و   @min_list_price  يبرا   یکيآن را با ارسال دو آرگومان )  دی توانیکرد، م  ر ییتغ  تی با موفق  stored procedure  یوقت

 : دی( اجرا کن@max_list_price يبرا يگريد
EXECUTE uspFindProducts 900, 1000; 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ري ز ريتصو
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 نام  یدارا یاستفاده از پارامترها 

ها را با stored procedureاست که  ترصرفهبهپارامتر داشته باشند، بهتر و    نيها چندstored procedureکه    یصورت   در

 . دینام اجرا کن ي دارا يپارامترهااستفاده از 

 

ز  يبرا کد  نام    stored procedure  ريمثال،  پارامتر  uspFindProductsبه  از  استفاده  با  )  يدارا   يهارا   ی عنينام 

min_list_price@  وmax_list_price@کندی( اجرا م : 
EXECUTE uspFindProducts  
    @min_list_price = 900,  
    @max_list_price = 1000; 

 

 تر است. تر و مرتبواضح یلیکد ما خ حاال تفاوت که   نياست، با ا یقبل  ي جهیهمان نت ،stored procedure يجه ینت

 ی متن ی پارامترها جاد یا

 

 .کندیاضافه م stored procedureحروف به پارامتر رشته  کي عنوانبهرا  @nameپارامتر   ريز کد
 
ALTER PROCEDURE uspFindProducts( 
    @min_list_price AS DECIMAL 
    ,@max_list_price AS DECIMAL 
    ,@name AS VARCHAR(max) 
) 
AS 
BEGIN 
    SELECT 
        product_name, 
        list_price 
    FROM  
        production.products 
    WHERE 
        list_price >= @min_list_price AND 
        list_price <= @max_list_price AND 
        product_name LIKE '%' + @name + '%' 
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    ORDER BY 
        list_price; 
END; 
 

 : می کنیرا اضافه م ري ، شرط زSELECTاز کد   WHEREدستور  در
 
product_name LIKE '%' + @name + '%' 

 

هستند   هامتیق ستیحداقل و حداکثر لي  ها در بازهآن  ي هامتیق  ستیکه ل  ی محصوالت   stored procedureکار،    نيا  با

 . دی کنیمتن هستند که ارسال مقطعه  ک يشامل   زیو نام محصوالت ن گرداندیرا بازم

 :دی اجرا کن  ريشکل زمانند بهآن را  دیتوانیکرد، م  رییتغ تیبا موفق stored procedure یوقت
EXECUTE uspFindProducts  
    @min_list_price = 900,  
    @max_list_price = 1000, 
    @name = 'Trek'; 
 

و   900 يدر بازه نهاآ متیق ستیکه ل یمحصوالت  افتني يبرا uspFindProductsبه نام   stored procedureکد از  نيا در

 .ميباشد استفاده کرد Trekها شامل واژه و نام آن 1000

 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ري ز ريتصو

 
 

 ی اریاخت  ی پارامترها جاد یا

 

 .دی ارسال کن زی تمام سه آرگومان متناظر با سه پارامتر آن را ن دي با د،یکنیرا اجرا م  uspFinProducts یوقت

SQL Server  م را stored procedure  ی تا وقت  دی پارامترها مشخص کن  يبرا   فرضشی پ  ريمقاد  دهدیبه شما اجازه  ها 

 .دی ارسال کن فرضشی پ ري پارامترها را با مقاد  دیتوانیم د،ی کنیم  یفراخوان

stored procedure دینیرا بب ريز: 
ALTER PROCEDURE uspFindProducts( 
    @min_list_price AS DECIMAL = 0 
    ,@max_list_price AS DECIMAL = 999999 
    ,@name AS VARCHAR(max) 
) 
AS 
BEGIN 
    SELECT 
        product_name, 
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        list_price 
    FROM  
        production.products 
    WHERE 
        list_price >= @min_list_price AND 
        list_price <= @max_list_price AND 
        product_name LIKE '%' + @name + '%' 
    ORDER BY 
        list_price; 
END; 
 

  عنوانبهرا    999.999و    @min_list_priceپارامتر    ي برا  فرضشیمقدار پ  عنوانبهرا    0، ما  stored procedure  نيا  در

 .مياقرار داده @max_list_priceپارامتر   يبرا  فرضشی مقدار پ

 

پارامترها  دیتوانیم  شود،یم  لي کامپا  stored procedure  یوقت به  آرگومان  ارسال  بدون  را  و   @min_list_price  يآن 

max_list_price@ دی اجرا کن: 

 
EXECUTE uspFindProducts  
    @name = 'Trek'; 

 

 
  يبرا  999.999و از    @min_list_priceپارامتر    يبرا  0از    query  يدر زمان اجرا  stored procedureصورت،    نيدر ا

 . کندیاستفاده م @max_list_priceپارامتر 

 

 اند. کرده یفراخوان   ياریاخت  يپارامترها  @max_list_priceو  @min_list_price يهاپارامتر

 

که    یمام محصوالت ت   ريمثال، کد ز  ي . برامیارسال کن  زین  ي اری اخت  يها را به پارامترها آرگومان  دی توانیم  نیهمچن  مسلماً،

 :گرداند یاست را بازم Trekها شامل واژه و نام آن 6000برابر با    اي  شتریها بآن يها متیق ستیل
 
EXECUTE uspFindProducts  
    @min_list_price = 6000, 
    @name = 'Trek'; 
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 فرض شیمقدار پ  عنوانبه NULLاستفاده از 

 

چون    ست، ین  ی کار جالب  ن ي. امياستفاده کرد  فرض شیحداکثر پ   مت یق  عنوانبه  999.999، ما از  uspFindProducts  در

 . دیمقدار داشته باش نياز ا شتر یب يهامتیممکن است محصوالت با ق ندهيدر آ

 

 پارامترها است:  يبرا  فرضشی مقدار پ  عنوانبه NULLامر، استفاده از  نياز ا زی پره  يمرسم برا کی تکن کي
 
ALTER PROCEDURE uspFindProducts( 
    @min_list_price AS DECIMAL = 0 
    ,@max_list_price AS DECIMAL = NULL 
    ,@name AS VARCHAR(max) 
) 
AS 
BEGIN 
    SELECT 
        product_name, 
        list_price 
    FROM  
        production.products 
    WHERE 
        list_price >= @min_list_price AND 
        (@max_list_price IS NULL OR list_price <= @max_list_price) AND 
        product_name LIKE '%' + @name + '%' 
    ORDER BY 
        list_price; 
END; 

 

 : میاستفاده کن @max_list_priceپارامتر   يبرا NULLاز مقدار   میتا بتوان ميداد ریی، ما شرط را تغWHEREدستور  در

 
(@max_list_price IS NULL OR list_price <= @max_list_price) 

 

 Haroها شامل واژه  و نام آن  500برابر با    اي تر  ها بزرگآن  مت یکه ق  یمحصوالت   افتن ي  يرا برا   uspFindProducts  ر يز  کد

 . کندیهستند، اجرا م 
 
EXECUTE uspFindProducts  
    @min_list_price = 500, 
    @name = 'Haro'; 
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ها با يک يا چند پارامتر را آموختید. همچنین چگونگی ايجاد  stored procedure ، چگونگی ايجاد و اجرايبخشدر اين  

 .فرض براي پارامترها را نیز آموختیدمقادير پیش عنوانبه NULLپارامترهاي اختیاري و استفاده از 

 SQL Serverدر   Triggerبررسی  3-1-11
  Logيک    ،انجام دهید  SQLو هر کاري که در ديتابیس و ديگر جاهاي    است  Logمعدن    SQLدانید  که می  طور  همان

ها را بهتر مديريت کنید و آن چیزي را که بخواهید  Logاين    Triggerتوانید با قابلیت  شود که شما میاز آن تولید می

 در خروجی نمايش دهید.

 شامل سه نوع مختلف است:  Triggerدر کل 

1- DML 

مورد  ( در جدول  Insert, delete, Updateشود که يکی از سه عملیات )جرا میزمانی ا  Tiggerکه اين نوع  

 شما انجام شود.  نظر

2- DDL 

 ( اجرا شود.Create, alter, dropشود که سه عملیات )زمانی اجرا می Triggerدر اين نوع 

3- Logon   

 و خارج شود.  SQLزمانی فعال خواهد شد که کاربر وارد  Triggerاين نوع 

 کنیم.را بررسی می Trigger نحوه کارکردکنیم و براي اينکه بهتر با موضوع آشنا شويم يک مثال را با هم بررسی می

 باشد: زير می صورتبه  DML Triggersشکل کلی دستور 
CREATE TRIGGER [schema_name.]trigger_name 
ON table_name 
{FOR | AFTER | INSTEAD OF} {[INSERT] [,] [UPDATE] [,] [DELETE]} 
AS 
{sql_statements} 

 Showroomدستور زير يک ديتابیس با نام  دهیم، در  براي اينکه دستور باال را بررسی کنیم يک مثال را با هم انجام می

 است و اطالعات داخل آنها هم مشخص شده است.  CARLOGو   CARکنیم که این دیتابیس دارای دو جدول ایجاد می 
CREATE DATABASE Showroom 
  
GO 
  
Use Showroom 
CREATE TABLE Car   
(   
   CarId int identity(1,1) primary key,   
   Name varchar(100),   
   Make varchar(100),   
   Model int ,   
   Price int ,   
   Type varchar(20)   
)   
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insert into Car( Name, Make,  Model , Price, Type) 
VALUES ('Corrolla','Toyota',2015, 20000,'Sedan'), 
('Civic','Honda',2018, 25000,'Sedan'), 
('Passo','Toyota',2012, 18000,'Hatchback'), 
('Land Cruiser','Toyota',2017, 40000,'SUV'), 
('Corrolla','Toyota',2011, 17000,'Sedan') 
  
  
 
CREATE TABLE CarLog   
(   
   LogId int identity(1,1) primary key, 
   CarId int ,  
   CarName varchar(100),   
) 

 ديتابیس به همراه دو جدول ايجاد شده است.اجرا شده است، و   3-170دستورات باال در شکل  

 
 ایجاد دیتابیس  3-170شکل 

در جدول اصلی يعنی    Insert, Update, Deleteهايی مانند  استفاده کنید تا رويداد  DML Triggerخواهیم از  در ادامه می

کار از دستورات زير استفاده هم ثبت شود، براي اين  Carlogاتوماتیک در جدول   صورتبهگیرد صورت می CARدر 

 کنید. 
CREATE TRIGGER [dbo].[CarLOG_INSERT] ON [dbo].[CarLog] 
INSTEAD OF INSERT 
AS 
BEGIN 
     DECLARE @car_id INT, @car_name VARCHAR(50) 
     SELECT @car_id = INSERTED.CarId,  @car_name = INSERTED.CarName       
       FROM INSERTED 
       INSERT INTO CarLog 
       VALUES(@car_id, @car_name) 
    END 

است، در    Carlogجدول   رمجموعهيزشود که  ايجاد می  CarLOG_INSERTجديد با نام    Triggerدر دستورات باال يک  

بعدي   از دستور  قسمت  استفاده  دادهمشخص می  INSTEAD OF INSERTبا  هايی که وارد جدول  کنیم که فقط 
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و    car_id@هاي  با نام  ریمتغدو    DECLAREکار با دستور    نيبعدازاثبت شوند    Carlogشوند بايد در جدول  می

@car_name    تعريف کرديم که و در ادامه با دستورSELECT    هاي جدول اصلی برابر قرار  را با ستون  ریمتغاين دو

 قرار دهد. CArlogو در ادامه گفتیم که اطالعات را در جدول  داديم

را با دستور زير مشاهده    Carlogرا تست بگیريم قبل از هر کاري محتواي جدول    Triggerبراي اينکه عملکرد  

 کنید: 
SELECT * FROM CarLog 

 

 کنید جدول کامالً خالی است میمشاهده   3-171که در شکل   طورهمان

 
 3-171شکل 

که جدول اصلی است وارد کنیم و   Carبراي اينکه کارايی را مشاهده کنیم بايد با دستور زير اطالعاتی را در جدول  

 ثبت خواهد شد.  Carlogاتوماتیک اطالعات در جدول   صورتبهبعد از آن 

 
 
insert into Car( Name, Make,  Model , Price, Type) 
VALUES ('Pride','Kia',2021, 100000,'Sedan') 
 

 Car  اتوماتیک  صورتبه ثبت خواهد شد و بعد از آن    Carاطالعات جديد در جدول  دستورات باال    واردکردنبعد از  

ID  وCar Name  در جدولCarlog  .ثبت خواهند شد 

 SQL Server 2019توابع در  3-1-12

خط کد است که اگر چنانچه با مشکل    هزاررسانید و اين پروژه داراي  زمانی که يک پروژه سنگین را به اتمام می

توانید يک برنامه را  شما می  SQLخطا در آن بسیار پیچیده خواهد شد، با استفاده از توابع در    داکردنیپروبرو شود  

  ي ها قطعهکلی بگويیم با استفاده از توابع، برنامه ما به    صورتبهاهیم  بهبود ببخشید و برنامه را بهتر کنترل کنید، اگر بخو

گیرد و کند که يک سري پارامتر را از ورودي میشود و يک تابع به اين صورت عمل میجداگانه تبديل می  یمنطق

رفت که بعد از  توان يک شی در نظر گدهد، تابع را میدهد و در خروجی نمايش میعملیاتی را بر روي آن انجام می

 توانید آن را صدا بزنید.ذخیره شده و هر زمان بخواهید می SQLايجاد در  
ايجاد و در ادامه توابع را بر    SQLرا بررسی کنیم يک ديتابیس به همراه جداول و مقادير آن را در    توابعبراي اينکه  

 روي آنها اجرا خواهیم کرد:

ايجاد کنید، توجه کنید که دقیقاً اين اسم را وارد کنید تا در ادامه    BikeStoresبا نام    Databaseشکل زير يک    مانندبه

 تمرينات با مشکل روبرو نشويم. 
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 باال با دستورات زير جداول آن را ايجاد کنید:  Databaseبعد از ايجاد  

 ( پیام دهید.farshidbabajani@من در تلگرام )  IDتوانید به  براي دانلود آن هم می
 
CREATE SCHEMA production; 
go 
 
CREATE SCHEMA sales; 
go 
 
-- create tables 
CREATE TABLE production.categories ( 
 category_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY, 
 category_name VARCHAR (255) NOT NULL 
); 
 
CREATE TABLE production.brands ( 
 brand_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY, 
 brand_name VARCHAR (255) NOT NULL 
); 
 
CREATE TABLE production.products ( 
 product_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY, 
 product_name VARCHAR (255) NOT NULL, 
 brand_id INT NOT NULL, 
 category_id INT NOT NULL, 
 model_year SMALLINT NOT NULL, 
 list_price DECIMAL (10, 2) NOT NULL, 
 FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES production.categories (category_id) ON 
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES production.brands (brand_id) ON DELETE 
CASCADE ON UPDATE CASCADE 
); 
 
CREATE TABLE sales.customers ( 
 customer_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY, 
 first_name VARCHAR (255) NOT NULL, 
 last_name VARCHAR (255) NOT NULL, 
 phone VARCHAR (25), 
 email VARCHAR (255) NOT NULL, 
 street VARCHAR (255), 
 city VARCHAR (50), 
 state VARCHAR (25), 
 zip_code VARCHAR (5) 
); 
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CREATE TABLE sales.stores ( 
 store_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY, 
 store_name VARCHAR (255) NOT NULL, 
 phone VARCHAR (25), 
 email VARCHAR (255), 
 street VARCHAR (255), 
 city VARCHAR (255), 
 state VARCHAR (10), 
 zip_code VARCHAR (5) 
); 
 
CREATE TABLE sales.staffs ( 
 staff_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY, 
 first_name VARCHAR (50) NOT NULL, 
 last_name VARCHAR (50) NOT NULL, 
 email VARCHAR (255) NOT NULL UNIQUE, 
 phone VARCHAR (25), 
 active tinyint NOT NULL, 
 store_id INT NOT NULL, 
 manager_id INT, 
 FOREIGN KEY (store_id) REFERENCES sales.stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
  
 
FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES sales.staffs (staff_id) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION 
); 
 
CREATE TABLE sales.orders ( 
 order_id INT IDENTITY (1, 1) PRIMARY KEY, 
 customer_id INT, 
 order_status tinyint NOT NULL, 
 -- Order status: 1 = Pending; 2 = Processing; 3 = Rejected; 4 = Completed 
 order_date DATE NOT NULL, 
 required_date DATE NOT NULL, 
 shipped_date DATE, 
 store_id INT NOT NULL, 
 staff_id INT NOT NULL, 
 FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES sales.customers (customer_id) ON DELETE 
CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (store_id) REFERENCES sales.stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES sales.staffs (staff_id) ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION 
); 
 
CREATE TABLE sales.order_items ( 
 order_id INT, 
 item_id INT, 
 product_id INT NOT NULL, 
 quantity INT NOT NULL, 
 list_price DECIMAL (10, 2) NOT NULL, 
 discount DECIMAL (4, 2) NOT NULL DEFAULT 0, 
 PRIMARY KEY (order_id, item_id), 
 FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES sales.orders (order_id) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES production.products (product_id) ON DELETE 
CASCADE ON UPDATE CASCADE 
); 
 
CREATE TABLE production.stocks ( 
 store_id INT, 
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 product_id INT, 
 quantity INT, 
 PRIMARY KEY (store_id, product_id), 
 FOREIGN KEY (store_id) REFERENCES sales.stores (store_id) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
 FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES production.products (product_id) ON DELETE 
CASCADE ON UPDATE CASCADE 
); 

 اند: ايجاد شده  مورد نظرکنید جداول  که در شکل زير مشاهده می طورهمان

 
 در ادامه کار بايد اطالعات اين جداول را پر کنیم، براي اين کار بايد از دستورت زير استفاده کنیم:

 اجرا کنید:  SQLاينکه تعداد دستورات زياد است بهتر است از لینک زير آن را دانلود و در   خاطربه
http://3isco.ir/Books/Load-data.sql 

 

 
 

و    دهیچی پ  وکار کسب يهامنطق  يساز تا با کپسوله کنندیبه شما کمک م   SQL Serverشده توسط کاربر در   جاديتوابع ا

 . دیکن  لیافزار خود را تسهتوسعه نرم نديفرا، queryها در هر استفاده مجدد از آن تی قابل  جاديا

 :رندیگیقرار م یمورد بررس ريمباحث ز  بخش نيا در

 

http://3isco.ir/Books/Load-data.sql
http://3isco.ir/Books/Load-data.sql
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تعر  في توابع اسکالر تعر • توابع اسکالر   ني. ادهدیشده توسط کاربر را پوشش م   ف يشده توسط کاربر: 

و در همه    د یکن  يسازکپسولهرا    دهی چی پ  وکارکسب  يها منطق  اي ها  تتا فرمول   دهندیتوابع به شما امکان م

queryدیها استفاده کنها مجدداً از آن . 

شده    فياز توابع تعر  یمقدار بازگشت  کي  عنوانبهجدول    يرها یاستفاده از متغ  یجدول: چگونگ  يرها یمتغ •

 آموخت. دی توسط کاربر را خواه

مقدار جدول چند    يو تابع دارا  یمقدار جدول تک خط  يمقدار جدول: شما را با تابع دارا  يتوابع دارا •

بتوان  کندیآشنا م   ي کد ا  في توابع تعر  دی تا  جدول را    ي هانوع  يها که داده  د یکن  جادي شده توسط کاربر 

 بازگردانند. 

شده توسط کاربر موجود    في چند تابع تعر  ا ي  کي حذف    ی شده توسط کاربر: چگونگ  ف يحذف توابع تعر •

 .دهند یم  حیرا توض دادهپايگاهاز 

 

 SQL Serverاسکالر در   توابع 3-1-12-1

 

 . گرداندیمقدار بازم کي و  ردیگید پارامتر مچن اي ک ي SQL Serverاسکار در   تابع

  دی داشته باش  دهیچی محاسبه پ  ک يمثال، ممکن است    ي. برادی کن  ي سازسادهکدتان را    کنندیاسکالر به شما کمک م  توابع

 از آن استفاده شده است.   ياديز يهاqueryکه در 

کرده و از آن در    ي سازکه فرمول را کپسوله  دی کن  جاد يتابع اسکالر ا  کي   دی توانیها، مqueryدرج فرمول در همه    جايبه

query.ها استفاده کند 

 تابع اسکالر  کي  جاديا

 

 :دیاستفاده کن  ري به شکل ز CREATE FUNCTIONاز کد   دیتوانیتابع اسکالر، م   کي جاديا  يبرا
  
CREATE FUNCTION [schema_name.]function_name (parameter_list) 
RETURN data_type AS 
BEGIN 
    statements 
    RETURN value 
END 

 :syntax نيا در

 

است.    ياری مشخص شده است. نام شما اخت  CREATE FUNCTION  يها دواژهی اول، نام تابع بعد از کل •

 .کندیاستفاده م dboاز   فرضشیپ  صورتبه SQL Server د،ینام شما را مشخص نکن حاًياگر صر

 اند. پرانتزها بعد از نام تابع مشخص شده نیاز پارامترها در ب یستیدوم، ل •

 مشخص شده است.  RETURNدر کد   یسوم، نوع داده از مقدار بازگشت  •
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 مقدار بازگردانده شود.  کي استفاده شود تا   ديبا RETURNچهارم، داخل بدنه تابع، از دستور  •

 

 :کندیمحاسبه م  فیو تخف متیق ت،یکه فروش خالص را بر اساس کم کند یم  جادي تابع ا کي  ريز مثال 
 
CREATE FUNCTION sales.udfNetSale( 
    @quantity INT, 
    @list_price DEC(10,2), 
    @discount DEC(4,2) 
) 
RETURNS DEC(10,2) 
AS  
BEGIN 
    RETURN @quantity * @list_price * (1 - @discount); 
END; 
 

ا  دی توانیم  سپس، برا   نياز  در جدول    يکد  فروش  سفارش  هر  فروش خالص  پا  order_itemsمحاسبه  داده  گاهياز 

Bikestores دیاستفاده کن . 

که در   programmability > Functions > Scalar-valued Functionsآن را در آدرس    دیتوانیتابع اسکالر، م  جادي بعد از ا

 :دی ابیب دی کنیمشاهده م ري ز ريتصو

 
دق  یفراخوان اسکالر  فراخوان  قاًیتابع  معمول  کي  یهمانند  برا  یتابع  ز  ياست.  تابع    یفراخوان  یچگونگ  ريمثال، کد 

udfNetSale  دهدیرا نشان م : 
 
SELECT  
    sales.udfNetSale(10,100,0.1) net_sale 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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فروش در جدول    يها فروش خالص سفارش  آوردندستبه  يبرا   Sales.udfNetSaleاستفاده از تابع    ی چگونگ  ر، يمثال ز

order_items دهدیرا نشان م : 
SELECT  
    order_id,  
    SUM(sales.udfNetSale(quantity, list_price, discount)) net_amount 
FROM  
    sales.order_items 
GROUP BY  
    order_id 
ORDER BY 
    net_amount DESC; 

 :دهدیم ش يرا نما  یاز خروج  یبخش ري ز ريتصو

 
 تابع اسکالر   کیدادن  ر ییتغ

بقدی استفاده کن  ALTERاز دستور    CREATE  دواژهیکل  جايبه  دی توانیتابع اسکالر، م  کيدادن    ریی تغ  يبرا کدها    هی. 

 : مانندیم یباق نخوردهدست
 
ALTER FUNCTION [schema_name.]function_name (parameter_list) 
    RETURN data_type AS 
    BEGIN 
        statements 
        RETURN value 
    END 

 

  جاديا  يبرا  CREATE OR ALTERاز دستور  دی توانیشده توسط کاربر وجود ندارد، م  ف يکه اگر تابع تعر د یکن  توجه

 : دیموجود استفاده کن شی تابع اسکالر از پ  کيدادن  ریی تغ يبرا  ايشده توسط کاربر  في تابع تعر کي
 



 

 SQL Server 2019 160 آموزش جامع  

CREATE OR ALTER FUNCTION [schema_name.]function_name (parameter_list) 
        RETURN data_type AS 
        BEGIN 
            statements 
            RETURN value 
        END 

 تابع اسکالر  ک ی حذف

 

 : دیاستفاده کن DROP FUNCTIONاز دستور   دیتوانیموجود، م  شیتابع اسکالر از پ کي حذف  يبرا

 
DROP FUNCTION [schema_name.]function_name; 

 

 :دی استفاده کن رياز کد ز دی توانیم Sales.udfNetSaleحذف تابع  يمثال، برا   يبرا

 
DROP FUNCTION sales.udfNetSale; 

 SQL Serverتابع اسکالر در  نکات

 :دی کنیتوابع اسکالر را مشاهده م  يد ینکات کل ريز ستیل در

 به کار برد. T-SQL يدرون کدها  جاهمهدر  توانیم باًيتوابع اسکالر را تقر •

دستور    کيشامل    ديبا  جهیدر نت  گردانند،یمقدار بازم کياما فقط    رند،ي پذ یچند پارامتر م  اي  کيتوابع اسکالر   •

RETURN .باشند 

 

 استفاده کنند.   WHILE يها حلقه اي  IFمانند قطعات کد  يیهااز منطق توانندیتوابع اسکالر م •

کار اصالً    نيداشته باشند، اما ا  یها دسترسبه داده  توانند یکنند. م  updateها را  داده  توانندیتوابع اسکالر نم •

 . شودینم ه یتوص

 کنند.   یرا فراخوان گري توابع د توانندیتوابع اسکالر م •

و استفاده    دهیچ یپ  وکارکسب  يهامنطق  ايها  فرمول   يسازکپسوله  ياستفاده از توابع اسکالر برا   یصورت، چگونگ  نيا  به

 .دیها را آموختQueryها در مجدد از آن

 

 Date اي  خيتوابع تار 3-1-12-2

را مشاهده    SQL Serverدر    خي از توابع تار  یست یپرداخت. در ادامه ل  میخواه  Date  اي  خيبه کار با توابع تار  قسمت  نيدر ا

 . دیکن تي ريمد يمؤثر و کاربرد  صورتبهو زمان را  خيتار يها داده دهندیکه به شما اجازه م دی کنیم

 

 ی و زمان فعل خي بازگرداننده تارتوابع 

 توضیح  تابع 

CURRENT_TIMESTAMP گرداندتاريخ و زمان فعلی سیستم را بدون بخش محدوده زمانی بازمی. 
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GETUTCDATE  يک عدد صورتبهبخش تاريخ را integer گرداندبازمی. 

GETDATE 
شدن روي آن  در حال اجرا   SQL Server عاملی که  تاريخ و زمان فعلی سیستم

 .گردانداست را بازمی

SYSDATETIME 
 هاي اعشار بیشتر نسبت به تابعتاريخ و زمان فعلی سیستم را همراه با دقت ثانیه

()GETDATE گرداندبازمی. 

SYSUTCDATETIME تاريخ و زمان سیستم فعلی در زمان UTC گرداندرا بازمی. 

SYSDATETIMEOFFSET   گرداندفعلی همراه با محدوده زمانی را بازمیتاريخ و زمان سیستم. 

 

 و زمان  خيتار   يهاتوابع بازگرداننده بخش

 توضیح  تابع 

DATENAME  گردانديک کاراکتر رشته بازمی عنوانبهبخش تاريخ را. 

DATEPART  يک عدد عنوانبهبخش تاريخ را integer گرداندبازمی. 

DAY  يک عدد عنوانبهروز يک تاريخ خاص را integer گرداند بازمی. 

MONTH  يک عدد عنوان بهماه يک تاريخ خاص را integer گرداندبازمی. 

YEAR  يک عدد عنوانبهسال يک تاريخ را integer گرداندبازمی. 

 

 خ يدو تار نیتابع بازگرداننده اختالف ب

 

 توضیح  تابع 

DATEADD 
به   مقدار  میيک  اضافه  تاريخ  را  بخش  جديد  تاريخ  مقدار  و  کند 

 .گرداندبازمی

EOMONTH 
 offset آخرين روز ماه موجود در تاريخ مشخص شده را همراه با يک

 .گردانداختیاري بازمی

SWITCHOFFSET 
Offset   منطقه زمانی يک مقدارDATETIMEOFFSET   دهد  را تغییر می

 .کندرا حفظ می UTC و مقدار

TODATETIMEOFFSET 
تبديل   DATETIMEOFFSET را به يک مقدار DATETIME2يک مقدار  

 .کندمی

 

 مخصوص به خودشان يها و زمان از بخش خيتار جاديتوابع ا

 توضیح  تابع 

DATEFROMPARTS   يک مقدارDATE  گردانداز سال، ماه و روز بازمی. 
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DATETIME2FROMPARTS يک مقدار DATETIME2  گرداندهاي تاريخ و زمان بازمیآرگوماناز. 

DATETIMEOFFSETFROMPARTS 
مقدار آرگومان DATETIMEOFFSET يک  زمان از  و  تاريخ  هاي 

 .گرداندبازمی

TIMEFROMPARTS   يک مقدارTIME   گرداندهاي زمان همراه با دقت بیشتر بازمیاز بخش. 

 

 و زمان خي تار  ريمقاد یابيتابع ارز

 توضیح  تابع 

ISDATE 
يابررسی می زمان  تاريخ،  يک  مقدار  يک  آيا  که  معتبر  Datetime کند 

 .هست يا نه

 SQL Serverدر   CURRENT_TIMESTAMPتابع 

  شودیآن اجرا م   يرو  SQL Server Databaseکه    يسرور  عاملستمیسبرچسب زمان    CURRENT_TIMESTAMPتابع  

 است. یمحدوده زمان  offsetبدون  DATETIMEمقدار  کي یبازگشت. برچسب زمان گرداندیرا بازم

 : ردیگینم یآرگومان چیه CURRENT_TIMESTAMP  تابع

CURRENT_TIMESTAMP 
CURRENT_TIMESTAMP  معادل  کيANSI SQL  يبرا )(GETDATE .است 

 . دیباشد، استفاده کن  قبول قابل DATETIMEعبارت  کي که  يیهرجادر  CURRENT_TIMESTAMPاز تابع   دی توانیم

 

 .میحل کن  CURRENT_TIMESTAMPاستفاده از تابع  يچند مثال برا  دیده اجازه

 

 CURRENT_TIMESTAMP( مثال ساده  الف

 : کندیاستفاده م ی و زمان فعل خيبازگرداندن تار يبرا  CURRENT_TIMESTAMPاز تابع   ريز مثال 
 
SELECT  
    CURRENT_TIMESTAMP AS current_date_time; 

 

 است:  بیترت نيابه یخروج
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 جدول يهاستون  يبرا فرضشی مقدار پ کي  عنوانبه CURRENT_TIMESTAMP( مثال استفاده از تابع  ب

 

جد  کي   ابتدا، نام    د يجدول  ستون    میکنیم  جاديا  current_timestamp_demosبه  آن    created_atکه  مقدار    کيدر 

 تابع اضافه شده است:  کيکه در آن  ردي پذ یبرچسب زمان م عنوانبهرا  فرضشیپ

 
CREATE TABLE current_timestamp_demos 
( 
    id         INT IDENTITY,  
    msg        VARCHAR(255) NOT NULL,  
    created_at DATETIME NOT NULL 
                DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY(id) 
); 

 :میکنیبه جدول اضافه م فيسپس،دو رد 
 
INSERT INTO current_timestamp_demos(msg) 
VALUES('This is the first message.'); 
  
INSERT INTO current_timestamp_demos(msg) 
VALUES('current_timestamp demo'); 

 

 :ميآوریبه دست م current_timestamp_demosها را از جدول آخر، داده در
 
SELECT  
    id,  
    msg,  
    created_at 
FROM  
    current_timestamp_demos; 
 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 

 یمقدار برچسب زمان بازگشت  created_atموجود در ستون    ريمقاد  د،یکنیمشاهده م  یدر خروج  وضوحبهکه    طورهمان

 . رندیگیرا م CURRENT_TIMESTAMPتوسط تابع  
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تابع    یچگونگ  جه،ینت  در از  برچسب زمان س  يبرا   CURRENT_TIMESTAMPاستفاده    دادهپايگاه  ستمیبازگرداندن 

 . دیرا آموخت DATETIMEمقدار   ک ي عنوانبه

 SQL Serverدر   GETUTCDATE تابع 

که    یعامل  ستمیمقدار را از س  نيا  GETUTCDATE. تابع )(گرداندیرا بازم  ی فعل  UTCزمان    GETUTCDATE)(  تابع

SQL Server کندیمحاسبه م شود،یدر آن اجرا م . 

 

 است:  ريز Syntax  يدارا  GETUTCDATE)( تابع
GETUTCDATE() 

 SQL Serverدر  GETUTCDATE)( مثال 

 

از توابع )(  نيا و    UTCزمان    ،یبازگرداندن زمان محل  يبرا   DATEDIFFو )(  ()GETDATE  ،GETUTCDATEمثال 

 : کندیسرور استفاده م   یمحدوده زمان
 
DECLARE  
    @local_time DATETIME, 
    @utc_time DATETIME; 
  
SET @local_time = GETDATE(); 
SET @utc_time = GETUTCDATE(); 
  
SELECT  
    CONVERT(VARCHAR(40), @local_time)  
        AS 'Server local time'; 
SELECT  
    CONVERT(VARCHAR(40), @utc_time)  
        AS 'Server UTC time' 
SELECT  
    CONVERT(VARCHAR(40), DATEDIFF(hour, @utc_time, @local_time))  
        AS 'Server time zone'; 
GO 

  GETUTCDATEاستفاده از تابع )(  یمثال، چگونگ  ني ا  درکنید،  شکل زير مشاهده میخروجی دستورات باال را در  

 . دی را آموخت یفعل  UTCزمان  آوردندستبه يبرا
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 SQL Serverدر   GETDATE تابع 

 

 دادهپايگاه  یمنطقه زمان  offsetبدون    DATETIMEمقدار    کي  عنوانبهرا    ستمیس  یبرچسب زمان فعل  GETDATE)(  تابع

 .شودیدر آن اجرا م SQL Serverکه نمونه    ديآیسرور به دست م  عاملستمیساز  DATETIME. مقدار  گرداندیبازم

 : دهدیرا نشان م GETDATEتابع )( syntax  ريز کد
GETDATE() 

تابع را رفرنس    ن يکه ا  يیهاستون  يبرا   دی توانی، نمروني ازااست،    رمتمرکز یغتابع    کي  GETDATEکه تابع )(  دی کن  توجه

 . دی کن جاديها ا viewدر  index کياند کرده

 .میحل کن GETDATEاستفاده از تابع )( يچند مثال برا  دیده اجازه

 ی و زمان فعل خيتار آوردندستبه يبرا GETDATE( مثال استفاده از تابع )(الف

آن اجرا    يرو  SQL Serverکه    ی عامل  ستمیس  یو زمان فعل  خي بازگرداندن تار  ي برا   GETDATEمثال از تابع )(  نيا

 :کندیاستفاده م شود،یم
 
SELECT  
    GETDATE() current_date_time; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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 ستمیس  یفعل خي تار آوردندستبه يبرا GETDATE( مثال استفاده از تابع )(ب

  DATEمقدار    ک يبه    DATETIMEمقدار    ل يتبد  ي برا  CONVERTاز تابع )(  دی توانیم  ،ی فعل  خي تار  آوردندستبه  ي برا

 : دی کنیمشاهده م  ريکه در کد ز  دیاستفاده کن
 
SELECT  
    CONVERT(DATE, GETDATE()) [Current Date]; 

 

 :دهدیرا نشان م  یخروج زین  ريز کد

 
  خيتار  کيبه    GETDATEتابع )(  جهی نت  ليتبد  يبرا  CASTو )(  TRY_CONVERTاز توابع )(  دیتوانیطور مشابه، م  به

 : دیاستفاده کن
 
SELECT  
    TRY_CONVERT(DATE, GETDATE()), 
    CAST(GETDATE() AS DATE); 

 

 
 ستم یس یزمان فعل آوردندستبه يبرا GETDATE( مثال استفاده از تابع )(پ

  جه ینت  ليتبد  يبرا   CASTيا )(  CONVERT()  ،TRY_CONVERTاز تابع )(  دی توانیم  ، یزمان فعل  آوردندستبه  يبرا

 : دیاستفاده کن  زمانکيبه  GETDATEتابع )(
SELECT  
    CONVERT(TIME,GETDATE()), 
    TRY_CONVERT(TIME, GETDATE()), 
    CAST(GETDATE() AS TIME); 
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 . دی آموخت زیرا ن ستمی س  یو زمان فعل خي بازگرداندن تار ي برا GETDATEاستفاده از تابع )( یشکل، چگونگ نيا به

 

 SQL Serverدر   SYSDATETIME تابع 

است    يسرور  یو زمان فعل  خيتار  دهندهنشانکه    گرداندیرا بازم  DATETIME2مقدار    کي  SYSDATETIME)(  تابع

 . شودیدر آن اجرا م  SQL Serverکه نمونه 

 

 :ردیگینم  يپارامتر  چیه SYSDATETIME)( تابع

 

SYSDATETIME)( 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 

 است.  GETDATEنسبت به تابع )( يشتریب ياعشار  يهاهیدقت ثان يدارا SYSDATETIMEکه تابع )( دی کن توجه

 

)(SYSDATETIME  رونيازااست،    رمتمرکزیغ تابع    ک ي  ،viewنيبه سمت ا  یعبارات رفرنس  يکه دارا   يی هاها و ستون  

 کرد.  يگذار  index توانیتابع هستند را نم

 

 .میحل کن SYSDATETIMEاستفاده از تابع )(  يچند مثال برا ديیایب

 ستمیس  یفعل  خي( بازگرداندن تارالف

 

 :کندیاستفاده م یفعل خيبه تار SYSDATETIMEتابع )( جهینت ل يتبد  يبرا  CONVERTمثال از تابع )( نيا

 
SELECT  
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CONVERT(DATE, SYSDATETIME()); 

 صورت است:  نيبه ا جهینت

 

 
 ستمیس ی( بازگرداندن زمان فعلب

 

 :کندیم لي تبد  یرا به زمان فعل SYSDATETIMEتابع )(  جهینت  ريز مثال 

 
SELECT  
    CONVERT(TIME, SYSDATETIME()) Result; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 .دی آموخت زی را ن یو زمان فعل خيتار آوردندستبه يبرا  SYSDATETIMEاستفاده از تابع )( یشکل، چگونگ نيا به

 

 SQL Serverدر  SYSUTCDATETIME تابع 

 SQLکه نمونه    يسرور  یو زمان فعل  خيکه تار  گرداندیبازم  DATETIME2مقدار    کي  SYSTCDATETIME)(  تابع

Server دهدیرا نشان م شودیآن اجرا م يرو .Datetime یجهان یبه فرمت زمان هماهنگ (UTCم )باشدی . 

 

Syntax )( تابعSYSTCDATETIME است:  ريز صورتبه 

SYSUTCDATETIME)( 

 

 :دی استفاده کن  رياز کد ز  دیتوانی، م UTCدر  ی و زمان فعل خيتار آوردندستبه يمثال، برا   يبرا

 
SELECT  
   SYSUTCDATETIME() utc_time; 
 

 صورت است:  نيبه ا یخروج
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 GETUTCDATEنسبت به تابع )(  ي شتریب  ياعشار   يها هی دقت ثان  ي دارا  SYSTCDATETIMEکه تابع )(  د یکن  توجه

 است. 

 SQL Serverدر  SYSTCDATETIMEتابع )( يها مثال 

 

 UTCبه فرم زمان  یفعل خي( مثال بازگرداندن تارالف

 

استفاده    UTCبه فرم زمان    یفعل  خي به تار  SYSTCDATETIMEتابع )(  جهی نت  ليتبد  يبرا  CONVERTاز تابع )(  ريز  مثال 

 : کندیم
 
SELECT  
    CONVERT(DATE, SYSUTCDATETIME()) utc_date; 
 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 UTCبه فرم زمان  ی ( مثال بازگرداندن زمان فعل ب

 

 :کند یم  ليتبد UTCبه فرم زمان   یفعل خي را به تار SYSTCDATETIMEتابع )(  جهی مثال نت نيا
SELECT  
    CONVERT(DATE, SYSUTCDATETIME()) utc_time; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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به فرم زمان    یو زمان فعل  خيتار  آوردندستبه  يبرا  SYSTCDATETIMEاستفاده از تابع )(  یصورت چگونگ   نيا  به

UTC دیرا آموخت . 

 SQL Serverدر  SYSDATETIMEOFFSET تابع

بازمDATETIMEOFFSET(7مقدار    کي  SYSDATETIMEOFFSET)(  تابع را  تار  گرداندی(  فعل  خيکه  زمان  را    یو 

 هست.  زین شودیآن اجرا م يرو SQL Serverکه نمونه   ياانهي را یشامل منطقه زمان نیو همچن دهدینشان م

 

 :دهدیرا نشان م SYSDATETIMEOFFSETتابع )( syntax  ريز کد
SYSDATETIMEOFFSET() 

 

از    دی توانیم  د،یکه به آن متصل هست يسرور ی همراه با منطقه زمان یو زمان فعل خ يتار  آوردندستبه يمثال، برا   يبرا

 :دی استفاده کن  ريکد ز
 
SELECT  
    SYSDATETIMEOFFSET() [datetimeoffset with timezone]; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 

 SQL Serverدر  SYSDATETIMEOFFSETتابع )( يها مثال 

 .میحل کن SYSDATETIMEOFFSETاستفاده از تابع )(  يچند مثال برا ديیایب

 ی منطقه زمان offset( مثال استخراج الف

)(  ريز  مثال  تابع  زمان  offsetبازگرداندن    يبرا  DATEPARTاز  است.  یمنطقه  کرده   integer  کي مثال    نيا  استفاده 

 است.   قهیبه دق یمنطقه زمان offset دهندهنشانکه  گرداندیبازم
SELECT  
    SYSDATETIMEOFFSET() AS [System DateTime Offset], 
    DATEPART(TZoffset, SYSDATETIMEOFFSET()) AS [Timezone Offset]; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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 ی منطقه زمان offset ي بندفرمت( مثال ب

 

زمان  offsetمثال    نيا )(  یبازگشت  یمنطقه  تابع  از  استفاده  با  آرگومان  FORMATرا  به شکل رشته   zzzو    zz  يها و 

 :گرداندیبازم
SELECT  
    SYSDATETIMEOFFSET() AS 'System Date Time Offset',  
    FORMAT(SYSDATETIMEOFFSET(), 'zz') AS 'zz',  
    FORMAT(SYSDATETIMEOFFSET(), 'zzz') AS 'zzz'; 

 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو

 

 
 

همراه با   ،یو زمان فعل  خي تار  آوردندستبه  يبرا  SYSDATETIMEOFFSETاستفاده از تابع )(  یشکل، چگونگ  نيبه ا

 . دیرا آموخت یمنطقه زمان

 

 SQL Serverدر  DATENAMEتابع 

  ی عنيخاص است )  خيبخش تار  کي  دهندهنشانکه    گرداندی( بازمNVARCHAR)نوع   رشتهکي  DATENAMEتابع )(

 خاص(. خ يتار  کيسال، ماه و روز 

 

 : دهدیرا نشان م DATENAMEتابع )( syntax  ريز کد

 
DATENAME(date_part,input_date) 

 : رديپذ یدو آرگومان م DATENAME)( تابع

o Date_part  معتبر    خيبخش تار  ري تمام مقاد  ريبازگشت داده شود. جدول ز  دیخواه یاست که م  خياز تار  یبخش

 کرده است. ستیرا ل

o Input_date  م  کي  اي  یلفظ  خي تار  کي که  است  به    میتوانیعبارت  را  ،  DATETIME2مقدار    کيآن 

DATETIME ،SMALLDATETIME ،DATE ،TIME اي DATETIMEOFFSET میکن  ليتبد. 

Date_Part  اختصارات 

 yy, yyyy سال 

 qq, q ربع سال 
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 mm, m ماه 

 dy, y روز از سال

 dd, d روز

 wk, ww هفته 

 dw روز از هفته 

 hh ساعت

 mi, n دقیقه

 ss, s ثانیه

 ms هی ثانی لیم

 mcs هیکروثانیم

 ns هینانوثان

Tzoffset tz 

ISO_WEEK isowk, isoww 

 

)(DATENAME )( در برابرDATEPART 

 

بخش    DATENAMEاست. تابع )(  DATEPARTبه )(  هیشب  ،یاز لحاظ نوع بازگشت   DATENAMEکه )(  د یتوجه کن

بازم  ک ي   عنوانبهرا    خ يتار رشته  تار  DATEPART)(  که یدرحال  گرداند،یکاراکتر   integer  ک ي   عنوانبهرا    خ يبخش 

 .گرداندیبازم

 : دینیرا بب ريز مثال 
 
SELECT 
    DATEPART(year, '2018-05-10') [datepart],  
    DATENAME(year, '2018-05-10') [datename]; 

 

 شکل زير خواهد بود. مانندبه یخروج

 
 متفاوت هستند:  د،ی کنیمشاهده م  ريکه در مثال ز طورهمانها آن يا داده يها ، نوعهرحال به

 
SELECT 
    DATEPART(year, '2018-05-10') + '1' [datepart],  
    DATENAME(year, '2018-05-10') + '1' [datename] ; 
 

 :دهدیرا نشان م جهینت  ريز کد
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،  هرحال به.  شودی( م2018+    1)  2019پس مقدار عبارت برابر با    گرداند،یبازم  integer کي  DATEPARTتابع )(  چون

و   کندیعمل م  یقی عملگر تلف  کي   عنوانبه، عالمت +  رونيازا  گرداند،یکاراکتر بازم  رشته کي   DATENAMEتابع )(

 ( است. 2018+   1 یعني’ )20181آن ‘ جهینت

 

 SQL Serverدر  DATENAMEتابع )( مثال 

- 02  10:20:30.  1234567+   08:10' مختلف از خيتار  يهابازگرداندن بخش يبرا DATENAMEمثال از تابع )( نيا

 : کندیاستفاده م '10-2020
DECLARE @dt DATETIME2= '2020-10-02 10:20:30.1234567 +08:10'; 
  
SELECT 'year,yyy,yy' date_part,  
    DATENAME(year, @dt) result 
UNION 
SELECT 'quarter, qq, q',  
    DATENAME(quarter, @dt) 
UNION 
SELECT 'month, mm, m',  
    DATENAME(month, @dt) 
UNION 
SELECT 'dayofyear, dy, y',  
    DATENAME(dayofyear, @dt) 
UNION 
SELECT 'day, dd, d',  
    DATENAME(day, @dt) 
UNION 
SELECT 'week, wk, ww',  
    DATENAME(week, @dt) 
UNION 
SELECT 'weekday, dw, w',  
    DATENAME(week, @dt) 
UNION 
SELECT 'hour, hh' date_part,  
    DATENAME(hour, @dt) 
UNION 
SELECT 'minute, mi,n',  
    DATENAME(minute, @dt) 
UNION 
SELECT 'second, ss, s',  
    DATENAME(second, @dt) 
UNION 
SELECT 'millisecond, ms',  
    DATENAME(millisecond, @dt) 
UNION 
SELECT 'microsecond, mcs',  
    DATENAME(microsecond, @dt) 
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UNION 
SELECT 'nanosecond, ns',  
    DATENAME(nanosecond, @dt) 
UNION 
SELECT 'TZoffset, tz',  
    DATENAME(tz, @dt) 
UNION 
SELECT 'ISO_WEEK, ISOWK, ISOWW',  
    DATENAME(ISO_WEEK, @dt); 

 است:  بیترت نيابه یخروج

 
  ک يکاراکتر از    رشته کي   عنوانبه  خ يبخش تار  کي استخراج    ي برا  DATENAMEاستفاده از تابع )( یچگونگ  جه،ینت  در

 .دی آموخت را خيتار

 

 SQL Serverدر  DATEPART تابع 

 مانند روز، ماه و سال است.   خيتار کي از  یکه بخش گرداندیبازم integer ک ي DATEPART)( تابع

 

 :دهدیرا نشان م DATEPARTتابع )( syntax  ريز کد

 
DATEPART ( date_part , input_date ) 

 

)(DATEPART  ردیگیدو آرگومان م: 

 

o Date_part  با  خي تار  کياز    یبخش تار  يها استخراج شود. )بخش  دياست که  در جدول ز  خيمعتبر    ريرا 

 (.دی کنیمشاهده م
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o Input_date شودیاستخراج م خياست که از آن بخش تار  یخيتار. 

Date_part  اختصارات 

 yy, yyyy سال 

 qq, q ربع سال 

 mm, m ماه 

 dy, y روز از سال

 dd, d روز

 wk, ww هفته 

 dw روز از هفته 

 hh ساعت

 mi, n دقیقه

 ss, s ثانیه

 ms هی ثانی لیم

 mcs هیکروثانیم

 ns هینانوثان

Tzoffset tz 

ISO_WEEK isowk, isoww 

 

 SQL Serverدر   DATEPART)( یها مثال

 .میحل کن DATEPARTاستفاده از تابع )( يچند مثال برا  دیده اجازه

 رها یهمراه با متغ DATEPART( استفاده از تابع )(الف

 

استفاده    ریمتغ کيشده در  رهی ذخ خيمقدار تار  کيمختلف  يهااستخراج بخش يبرا DATEPARTمثال از تابع )( نيا

 : کندیم

 
DECLARE @d DATETIME = '2019-01-01 14:30:14'; 
SELECT  
   DATEPART(year, @d) year,  
   DATEPART(quarter, @d) quarter,  
   DATEPART(month, @d) month,  
   DATEPART(day, @d) day,  
   DATEPART(hour, @d) hour,  
   DATEPART(minute, @d) minute,  
   DATEPART(second, @d) second; 

 :است  ترتیباينبه یخروج
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 هاي جدول همراه با ستون DATEPART() ب( مثال استفاده از تابع

 :کنیممیبراي اين مثال استفاده  Bikestores دادهپايگاهدر  sales.order_items و sales.orders از جداول 

نرخ رشد فروش بر اساس سال، ربع سال، ماه و روز استفاده    آوردندستبه  ي برا  DATEPARTاز تابع )(  ر يمثال ز

 . کندیم
SELECT DATEPART(year, shipped_date) [year],  
       DATEPART(quarter, shipped_date) [quarter],  
       DATEPART(month, shipped_date) [month],  
       DATEPART(day, shipped_date) [day],  
       SUM(quantity * list_price) gross_sales 
FROM sales.orders o 
     INNER JOIN sales.order_items i ON i.order_id = o.order_id 
WHERE shipped_date IS NOT NULL 
GROUP BY DATEPART(year, shipped_date),  
         DATEPART(quarter, shipped_date),  
         DATEPART(month, shipped_date),  
         DATEPART(day, shipped_date) 
ORDER BY [year] DESC,  
         [quarter],  
         [month],  
         [day]; 
 

 

 است:  ر يبه شکل ز یاز خروج یبخش
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ا )(  نيدر  تابع  از  ما  مقاد  يبرا   DATEPARTمثال،  از  روز  و  ماه  سال،  ربع  سال،  ستون    رياستخراج  در  موجود 

shipped_date  در دستور  مياستفاده کرد .GROUP BYيها، ما نرخ  ( رشد فروشquuantity * list_price  را با استفاده )

 .ميکرد يآورجمع خيتار يها بخش نياز ا

 

م  دی کن  توجه )(  دی توانیکه  تابع  دستورها  DATEPARTاز  و   GROUP BY  ،HAVING  ،WHERE  ،SELECT  يدر 

ORDER BY  دیاستفاده کن . 

 SQL Serverدر   DAYتابع 

 . دهدیمشخص شده را نشان م  خي تار  کي( از  31تا    1ماه )از    کيکه روز    گرداندیبازم  integerمقدار    کي  DAYتابع )(

 

 : دهدیرا نشان م DAYتابع )( syntax  ريز کد

 
DAY(input_date) 

 

م  ک ي  DAY)(  تابع ا  ردیگیآرگومان  م  نيکه  که    ک ي  ا ي  خي تار  کي  تواند یآرگومان  باشد  مقدار    صورتبهعبارت 

DATETIME2 ،DATETIME  ،SMALLDATETIME ،DATE ،TIME اي DATETIMEOFFSET .استفاده شود 

 

 : گرداندیبازم د یکنیمشاهده م  ريدر زکه   DATEPARTمقدار مشابه با تابع )(  DAY)( تابع

 
DATEPART(day,input_date) 
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 SQL Serverدر  DAYتابع )( يها مثال 

 

 خ يمقدار تار  کيبا  DAY( مثال استفاده از تابع )(الف

 

 : کندی’ استفاده م01- 12- 2030‘ خ ياستخراج روز از تار  يبرا DAYمثال از تابع )( نيا

 
SELECT  
 DAY('2030-12-01') [DAY]; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 بخش زمان است  يکه فقط دارا  خيمقدار تار کيبا  DAY( مثال استفاده از تابع )(ب

 

 :گرداندیرا بازم 1شامل فقط بخش زمان باشد، مقدار  يورود خي که تار ی در صورت  DAY)( تابع
 
SELECT  
 DAY('10:20:30') [DAY]; 

 

 :دهدیرا نشان م یخروج ر،يز کد

 
 جدول يها با ستون DAY( مثال استفاده از تابع )(پ

 

 :میکنیمثال استفاده م يبرا sales.order_itemsو  sales.ordersجداول  از

  ن ياستفاده شده است. ا  shipperd_dateموجود در ستون    رياستخراج داده روز از مقاد  يبرا   DAYمثال از تابع )(  نير اد

)( تابع  از  استفاده  با  دستور    SUMمثال  نرخGROUP BYو  فور  يها،  در  روز  اساس  بر  را  فروش    2017  هيرشد 

 :گرداندیبازم
 
SELECT  
    DAY(shipped_date) [day],  
    SUM(list_price * quantity) gross_sales 
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FROM  
    sales.orders o 
    INNER JOIN sales.order_items i ON i.order_id = o.order_id 
WHERE  
    shipped_date IS NOT NULL 
    AND YEAR(shipped_date) = 2017 
    AND MONTH(shipped_date) = 2 
GROUP BY  
    DAY(shipped_date) 
ORDER BY  
    [day]; 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو

 
 

 SQL Serverدر  MONTHتابع  

 مشخص شده است.   خيتار کي ماه از  دهنده نشانکه   گرداندیبازم integerمقدار  کي  MONTHتابع )(

 

 : دهدیرا نشان م MONTHتابع )( syntax  ريز کد

 
MONTH(input_date) 

 

، DATETIME2مقدار    يعبارت باشد که دارا   کي  اي  خيمقدار تار  کي  تواندیکه م  ردیگیآرگومان م   کي  MONTH)(  تابع

DATETIME ،SMALLDATETIME ،DATE ،TIME اي DATETIMEOFFSET  .است 

 

 : گرداندیبازم DATEPARTبا تابع )(  یمقدار مشابه  MONTH)( تابع

 
DATEPART(month,input_date) 

 

 SQL Serverدر  MONTHتابع )( يها مثال 

 

 خ يمقدار تار کيبا  MONTH( استفاده از تابع )(الف

 



 

 SQL Server 2019 180 آموزش جامع  

 :کندی’ استفاده م01-12-2020‘ خ ياستخراج ماه از تار يبرا  MONTHمثال از تابع )( نيا
 
SELECT  
 MONTH('2020-12-01') [month]; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 داده زمان است  يکه فقط دارا خيمقدار تار کيبا  MONTH( استفاده از تابع )(ب

 

 : گرداندیرا بازم 1شامل فقط بخش زمان باشد، مقدار    خيکه مقدار تار ی در صورت  MONTH)( تابع
 
SELECT  
 MONTH('15:30:20') [month]; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 جدول يها با ستون MONTH() ( استفاده از تابعپ

 .میکنیمثال استفاده م  ي برا Sales.order_itemsو  Sales.ordersمعمول از جداول   طبق

  جه ی. نتکندیاستفاده م  shipped_dateموجود در ستون    رياستخراج داده ماه از مقاد  يبرا  MONTHمثال از تابع )(  نيا

به    GROUP BYو دستور    SUMاست که با استفاده از تابع )(  2018مثال، نرخ رشد فروش بر اساس ماه در سال    نيا

 :نديآیدست م
 
SELECT MONTH(shipped_date) [month],  
    SUM(list_price * quantity) gross_sales 
FROM sales.orders o 
    INNER JOIN sales.order_items i ON i.order_id = o.order_id 
WHERE shipped_date IS NOT NULL 
    AND YEAR(shipped_date) = 2017 
GROUP BY MONTH(shipped_date) 
ORDER BY [month]; 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو
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 SQL Serverدر  YEARتابع 

 مشخص شده است.  خي تار  کياز   سال   دهندهنشانکه   گرداندیبازم integerمقدار   کي YEARتابع )(

 :دهدیرا نشان م YEAR)( تابع syntax  ريز کد

 
YEAR(input_date) 

 

، DATETIME2مقدار   ي عبارت باشد که دارا  کي  ا ي  خي مقدار تار  کي   تواندیکه م  ردیگیآرگومان م  کي   YEAR)(  تابع

DATETIME ،SMALLDATETIME ،DATE ،TIME اي DATETIMEOFFSET  .است 

 

 :گرداندیبازم  DATEPARTبا تابع )( یمقدار مشابه YEAR)( تابع
DATEPART(year,input_date) 

 

 SQL Serverدر   YEAR)( تابع يها مثال 

 خ يمقدار تار  کيبا  YEAR)( ( استفاده از تابعالف

 

 : کندی’ استفاده م01- 02-2019‘  خياز تار سال استخراج  ي برا YEAR)( مثال از تابع نيا
 
SELECT  
 YEAR('2019-02-01') [year]; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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 بخش زمان است  يکه فقط دارا  خي مقدار تار کيبا  YEAR( استفاده از تابع  )(ب

 

 :گرداندیرا بازم 1900مقدار  YEARداده زمان باشد، تاب  )( يفقط دارا  يمقدار داده ورود اگر

 
SELECT  
 YEAR('11:05:01') [year]; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 جدول يها با ستون YEAR( استفاده از تابع  )(پ

 

 . میکنیمثال استفاده م يبرا Sales.order_itemsو  Sales.ordersهم از جداول  باز

 

  جهی. نتکندیاستفاده م  shipped_dateموجود در ستون    ر ياز مقاد  سال استخراج داده    يبرا   YEARمثال از تابع  )(  نيا

 :نديآیبه دست م GROUP BYو دستور  SUMمثال، نرخ رشد فروش بر اساس سال است که با استفاده از تابع )( نيا
 
SELECT YEAR(shipped_date) [year],  
    SUM(list_price * quantity) gross_sales 
FROM sales.orders o 
 INNER JOIN sales.order_items i ON i.order_id = o.order_id 
WHERE shipped_date IS NOT NULL 
GROUP BY YEAR(shipped_date) 
order by [year]; 

 :دهدیرا نشان م یخروج ر،يز کد
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 SQL Serverدر  DATEDIFFتابع 

 

 :میکنیاستفاده م  DATEDIFFاز تابع )( رهیاز لحاظ سال، ماه، هفته و غ  خيدو تار  نیمحاسبه تفاوت ب  يبرا

 
DATEDIFF( date_part , start_date , end_date) 

 

 . end_dateو  start_date ،date_part: رديپذ یسه آرگومان م DATEDIFF)( تابع

 

o Date_part  اختالف    د یخواهی( است که م رهی هفته و غ  کيماه،    ک يربع سال،    کي سال،    ک ي)مثالً    خ ياز تار  یبخش

قبول را در جدول  معتبر و قابل  خيتار  ي هابخش  د ی توانیمحاسبه شود. م  end_dateو    start_date  نیبر اساس آن ب

 . دی مشاهده کن ريز

 

o Start_date    وend_date  با  يیهاخيتار که  مقا  دي هستند  هم  آن  سهيبا  باشوند.  نوع    ي ري مقاد  ي دارا  دي ها  از 

SMALLATETIME ،DATETIME2 ،DATETIMEOFFSET ،DATETIME ،DATE اي TIME  .باشند 

 

 :دهدیرا نشان م date_part يقبول برامعتبر و قابل ري از مقاد ی ستیل ريز جدول 

Date_part اختصارات 

 yy, yyyy سال 

 qq, q ربع سال 

 mm, m ماه 

 dy, y روز از سال 

 dd, d روز

 wk, ww هفته 

 hh ساعت
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 mi, n دقیقه

 ss, s ثانیه

 ms ه یثانیلیم

 mcs ه یکروثان ی م

 ns ه ینانوثان

  end_dateو    start_date  نیتفاوت ب  دهندهنشانمقدار    ن يکه ا  گرداندیرا بازم  integerمقدار    کي   DATEDIFFتابع )(

 . شودیمشخص م  Date_partتفاوت توسط   نينوع ا  کنندهمشخصاست که واحد 

 

+(،  2,147,483,647  یال   - 2,147,483,648خارج از بازه    یعنيباشد )  integerخارج از بازه اعداد    آمدهدستبه  جه ی نت  اگر

 . دی استفاده کن DATEDIFF_BIGدر عوض از تابع )( د يبا ،یتیوضع نی. در چندهدیارور م DATEDIFFآنگاه تابع )(

 SQL Serverدر  DATEDIFFتابع )( يها مثال 

 

 خ يدو مقدار تار نیب  يها تفاوت  سهيمقا يبرا  DATEDIFF( استفاده از تابع )(الف

 

هستند، استفاده   خياز تار  یمختلف  يهابخش  يکه دارا   خيدو تار  نیتفاوت ب  سهيمقا  يبرا  DATEDIFFمثال از تابع )(  نيا

 : کندیم
 
DECLARE  
    @start_dt DATETIME2= '2019-12-31 23:59:59.9999999',  
    @end_dt DATETIME2= '2020-01-01 00:00:00.0000000'; 
  
SELECT  
    DATEDIFF(year, @start_dt, @end_dt) diff_in_year,  
    DATEDIFF(quarter, @start_dt, @end_dt) diff_in_quarter,  
    DATEDIFF(month, @start_dt, @end_dt) diff_in_month,  
    DATEDIFF(dayofyear, @start_dt, @end_dt) diff_in_dayofyear,  
    DATEDIFF(day, @start_dt, @end_dt) diff_in_day,  
    DATEDIFF(week, @start_dt, @end_dt) diff_in_week,  
    DATEDIFF(hour, @start_dt, @end_dt) diff_in_hour,  
    DATEDIFF(minute, @start_dt, @end_dt) diff_in_minute,  
    DATEDIFF(second, @start_dt, @end_dt) diff_in_second,  
    DATEDIFF(millisecond, @start_dt, @end_dt) diff_in_millisecond; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 

 همراه با ستون جدول DATEDIFFمثال استفاده از تابع )(ب( 



 

 185 آشنايی باپايگاه داده/  3فصل 

 

  يا جهی( استفاده کرده و نتروزبهارسال )  خ يبا تار  ی درخواست  افت ي در  خيتار  سهيمقا  يبرا  DATEDIFFاز تابع )(  ر يمثال ز

 .ری خ ايداده شده  ليتحو  موقعبهسفارش  ايکه آ کندیم انیب گرداند یکه بازم
 
SELECT 
    order_id,  
    required_date,  
    shipped_date, 
    CASE 
        WHEN DATEDIFF(day, required_date, shipped_date) < 0 
        THEN 'Late' 
        ELSE 'OnTime' 
    END shipment 
FROM  
    sales.orders 
WHERE  
    shipped_date IS NOT NULL 
ORDER BY  
    required_date; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 

 SQL Serverدر  DATEADDتابع 

و مقدار اصالح    کندیاضافه م  يورود  خيمقدار تار  کي   خي بخش خاص از تار  کيعدد به    کي   DATEADDتابع )(

 . گرداندیشده را بازم

 

 :دهدیرا نشان م DATEADDتابع )( syntax  ريز کد
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DATEADD (date_part , value , input_date )   

 

 :رديپذ یسه آرگومان م  DATEADD)( تابع

 

o Date_part  است که تابع )(  خياز تار  یبخشDATEADD    به آنvalue   اگر  کندیاضافه م .value  ي مقدار اعشار  کي  

ع عدد را گرد  تاب  ، یتیوضع  نی. در چنردیگیم  دهيرا ناد  يبخش اعشار   DATEADDباشد، آنگاه تابع )(  float  اي

 . کندینم

 

o Input_date  م   ک ي  ا ي  يورود  خ يتار  کي که  است  نوع    کي  تواند یعبارت  با  ، SMALLATETIMEمقدار 

DATETIME2 ،DATETIMEOFFSET ،DATETIME ،DATE  اي TIME  .باشد 

 :دهدیم شي را نما date_partقبول معتبر و قابل ريمقاد  ريز جدول 
Date_part اختصارات 

 yy, yyyy سال 

 qq, q ربع سال 

 mm, m ماه 

 dy, y روز از سال 

 dd, d روز

 wk, ww هفته 

 hh ساعت

 mi, n دقیقه

 ss, s ثانیه

 ms ه یثانیلیم

 mcs ه یکروثان ی م

 ns ه ینانوثان

 . گرداندیرا بازم  ديجد خيمقدار تار کي، date_partبه  value کردناضافهبعد از  DATEADDتابع )(

 SQL Serverدر  DATEADDتابع )(  یها مثال

 

 2018- 12- 31 23:59:59به   هیثان 1 کردناضافه
 
SELECT  
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    DATEADD(second, 1, '2018-12-31 23:59:59') result; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 

 s  00:00:00 31-12 -2018روز به 1 کردناضافه
SELECT  
    DATEADD(day, 1, '2018-12-31 23:59:59') result; 

 

 :یخروج

 
 :کندیسفارش، استفاده م خي بر اساس تار ینیارسال تخم خي محاسبه تار  يبرا DATEADDمثال از تابع )( نيا

 
SELECT  
    order_id,  
    customer_id,  
    order_date, 
    DATEADD(day, 2, order_date) estimated_shipped_date 
FROM  
    sales.orders 
WHERE  
    shipped_date IS NULL 
ORDER BY  
    estimated_shipped_date DESC; 

 

  : دهدیم ش يرا نما  یاز خروج  یبخش ر،ي ز ريتصو
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 کار با ماه  یها مثال

  DATEADDوجود نداشته باشد، آنگاه تابع )(  آمدهدستبه  خيو مقدار روز تار  دی اضافه کن  خيتار  کيرقم ماه به    کي  اگر

 . گرداندیرا بازم  یروز ماه بازگشت نيآخر

 

 : دی توجه کن  ريمثال ز به
 
SELECT  
    DATEADD(month, 4, '2019-05-31') AS result; 

 

، رونيازادر ماه سپتامبر وجود ندارد،    31، روز  هرحال بهماه سپتامبر است.    ،یبازگشت  خ يمثال، مقدار ماه از تار  نيا  در

 : دهدیم  شينما یبازگشت خيتار  يمقدار روز برا  عنوانبه( را 30  یعنيروز ماه سپتامبر ) نيآخر DATEADDتابع )(

 

 
 :گرداندیباال را بازم جه یهمان نت زین ريز queryکه  دی کن توجه

 
SELECT  
    DATEADD(month,4,'2019-05-30') AS result; 

 

 :یخروج
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 SQL Serverدر   EOMONTHتابع  

 

 . گرداندیبازم ،يار یاخت offset کيخاص را همراه با  خي تار  کيروز ماه  نيآخر EOMONTHتابع )(

 

 : دهدیرا نشان م EOMONTHتابع )( syntax  ريز کد

 

EOMONTH(start_date [, offset]); 

 

 :رديپذ یدو آرگومان م EOMONTH)( تابع

 

o Start_date  است. تابع )(  خي تار  کي  زیاست که مقدار داخل آن ن  خيعبارت تار  کيEOMONTH  روز    نيآخر

 . گرداندیبازم خيتار نيا  يماه را برا

• Offset کي integer به  ديکه با يیهااست که عدد ماهStart_date کندیاضافه شوند را مشخص م. 

ارور    EOMONTHباشد، آنگاه تابع )(  قبول رقابلیغ   اي  رمعتبر یغمقدار    کي  start_dateبه    offset  شدناضافه  جهی نت  اگر

 . دهدیم

 SQL Serverدر  EOMONTH)( يها مثال 

 

 خ يتار  کي  يبرا EOMONTH( استفاده از تابع )(الف

 

 : کندیاستفاده م 2019- 02- 15 خي تار  يروز ماه برا نيبازگرداندن آخر يبرا EOMONTHمثال از تابع )( نيا
 
SELECT  
    DATEADD(month,4,'2019-05-30') AS result; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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 :گرداندیرا بازم  حیمقدار صح بازهم د،یبده EOMONTHرا به تابع )( سهیسال کب کي  خيتار اگر

 
SELECT 
    EOMONTH('2020-02-09') end_of_month_feb2020; 

 صورت است:  نيبه ا یخروج

 
 ام. 28ام است، نه  29روز  2019  هيروز ماه فور نيآخر د،ی کنیمشاهده م یدر خروج وضوحبهکه  طورهمان

 ماه خاص  کيها در داد روزعت  آوردندستبه يبرا EOMONTH( استفاده از تابع )(ب

 : دیرا انجام ده  ريماه خاص، مراحل ز ک ي يتعداد روزها آوردندستبه يبرا

 . دیروز ماه استفاده کن  نيآخر آوردندستبه يبرا  EOMONTHابتدا، از تابع )(

 . دیبفرست  DAYروز ماه را به تابع )( نيسپس، آخر

 

 :گرداندیرا بازم  2018سال  هيماه فور  يمثال تعداد روزها  نيا
SELECT  
    DAY(EOMONTH('2020-02-09')) days; 
 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 : دی استفاده کن رياز کد ز  دیتوانیم ،يتعداد روزها در ماه جار  آوردندستبه يبرا

 
SELECT  
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    DAY(EOMONTH(GETDATE())); 

 

 
 offset کيبا  EOMONTH( مثال استفاده از تابع )(پ

 

 :کندیاستفاده م دوماهه offset کيهمراه با  EOMONTHاز تابع )(  ريز مثال 
 
SELECT  
    EOMONTH('2019-02-15', 2) eomonth_next_2_months; 

 

 است:  ريبه شکل ز یخروج

 
 

 SQL Serverدر  SWITCHOFFSET تابع 

  یمنطقه زمان   offset  کيشده به    رهیذخ  ی منطقه زمان  offsetکه از    DATETIMEOFFSET  کي   SWITCHOFFSET)(  تابع 

 . گرداندیاست را بازم   افتهيرییتغ  ديجد

 

 : دهدیرا نشان م SWITCHOFFSETتابع )( syntax  ريز کد

 
SWITCHOFFSET(expression, time_zone )    

 

 :ردي پذ یدو آرگومان م SWITCHOFFSET)( تابع

o Expression مقدار   کي تواندیعبارت است که م کيDATETIMEOFFSET  .باشد 

o Time_zone  کاراکتر به فرمت   رشتهکي   دیتوانی مTZH:TZM{-|  }+کي  اي  integer  باش  هاقهیدار از دقعالمت  .

 باشد. 120  اي -07:00+,08:00به شکل   تواندیم time_zoneمثال،   يبرا
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  DATETIMEOFFSETستون    کي در    ريمقاد  یروزرسانبه  يو کارآمد برا  دی مف  اریتابع بس  کي   SWITCHOFFSET)(  تابع

 است. 

 SQL Serverدر  SWITCHOFFSETتابع )( مثال 

 باشد:  DATETIMEOFFSETستون   يکه دارا میکنیم  جادي ا د يجدول جد کي  ابتدا،
 
CREATE TABLE dbo.switchoffset_demo( 
    dtz DATETIMEOFFSET 
);  
 

 :میکنیبه جدول اضافه م دي جد DATETIMEOFFSETمقدار  کي دوم،
 
INSERT INTO dbo.switchoffset_demo 
VALUES('2019-03-06 9:20:00 +07:00');  

 : میسينویم query کي dbo.switchoffset_demoمقدار جدول  آوردندستبه يبرا سوم،
SELECT  
    dtz 
FROM  
    dbo.switchoffset_demo; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 :میکنیاستفاده م  -08:00به  یمنطقه زمان ریی تغ يبرا  SWITCHOFFSETاز تابع )(  چهارم،

 
SELECT  
    SWITCHOFFSET(dtz, '-08:00') result 
FROM  
    dbo.switchoffset_demo;  

 

 : شودیم  ترتیباينبه یخروج
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 SQL Serverدر   TODATETIMEOFFSET  تابع 

 .کندیترجمه م DATETIMEOFFSETمقدار  کيرا به  DATETIME2مقدار   کي TODATETIMEOFFSET)( تابع

 :دهدیرا نشان م TODATETIMEOFFSETتابع )( syntax  ريز کد

 
TODATETIMEOFFSET(expression,time_zone) 

 

 :ردي پذ یدو آرگومان م TODATETIMEOFFSET)( تابع

o Expression به مقدار  تواندیعبارت است که م کيDATETIME2 .باشد 

o Time_zone  کي  دیتوانی م  integer  اي  string    کيباشد. اگر از  integer  آنگاه    د،یاستفاده کنtime_zone  کي  offset  

- TZH:THM‘  اي +’  TZH:THMبه فرم ‘  قهیدق  ايساعت    کي صورت،    نيا  ری. در غباشدیم  قهیبه دق  یمنطقه زمان 

 + است.14تا    -14است. بازه ساعت از   قهیدق THMساعت و  TZHاست که در آن  ’

 SQL Serverدر  TODATETIMEOFFSETتابع )( يها مثال 

 و زمان  خيتار  کي یمحدوده زمان  offset رییتغ  يبرا TODATETIMEOFFSET( مثال استفاده از تابع )(الف

 . دهدیم رییتغ  -08:00نطقه  و زمان را به م خي تار کي منطقه  offsetمثال،  نيا
 
SELECT 
    TODATETIMEOFFSET ( 
        '2019-03-06 07:43:58', 
        '-08:00' 
    ) result; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 قهیبه دق یمحدوده زمان  offset رییتغ  يبرا TODATETIMEOFFSET( مثال استفاده از تابع )(ب

 : دهدیم  رییتغ  قهیدق -180را به   یفعل  یمثال، محدوده زمان نيا
 
SELECT  
    TODATETIMEOFFSET (GETDATE(), -180) result; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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و زمان    خي ساعت به تار  یمنطقه زمان  offset  کي  کردناضافه  يبرا   TODATETIMEOFFSET( مثال استفاده از تابع )(پ

 ی فعل

 

 : کندی’ اضافه م2019- 03- 06 09:55:00و زمان ’ خيساعته را به تار 12 یمنطقه زمان  offset کي  ريز مثال 
 
SELECT  
    TODATETIMEOFFSET ( 
        '2019-03-06 09:55:00',  
        '+13:00')  
    result; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 

 SQL Serverدر  DATEFROMPARTS تابع 

 سال، ماه و روز است.   ريکه متناظر با مقاد  گرداندیبازم DATEمقدار   کي  DATEFROMPARTS)( تابع

 :دهدیم شي را نما DATEFROMPARTSتابع )( syntax  ر،يز کد

 
DATEFROMPARTS(year, month, day) 

 

 :ردي پذ یسه آرگومان م  DATEFROMPARTS)( تابع

 

• Year عبارت  کيinteger .است که از نوع سال است 

• Month عبارت  کيinteger  است.   12تا  1ماه از بازه   کياست که مقدار آن 

• Day عبارت  کيinteger  کندیمشخص م 31تا  1روز را از بازه  کياست که . 
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اگر  گرداندیبازم  DATEمقدار    کي   DATEFROMPARTS)(  تابع آرگومان  هرکدام.  مقدار    NULLها  از  تابع  باشند، 

NULL گرداندیبازم . 

 SQL Serverدر  DATEFROMPARTSتابع )( يها مثال 

 

 خ يتار  کيبازگرداندن  يبرا  DATEFROMPARTS( مثال استفاده از تابع )(الف

 

 : کندیسال، ماه و روز استفاده م  ريمتشکل از مقاد خيتار  کيساخت  يبرا  DATEFROMPARTSمثال از تابع )( نيا
 
SELECT  
    DATEFROMPARTS(2020,12,31) a_date; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 NULLهمراه با مقدار  DATEFROMPARTS( مثال استفاده از تابع )(ب

 است: NULLچون آرگومان ماه برابر با   گرداند،یبازم NULLمقدار   ريز مثال 
 
SELECT  
    DATEFROMPARTS(2020,null,31) a_date; 

 صورت است:  نيبه ا یخروج

 
 خارج از بازه يها همراه با آرگومان DATEFROMPARTS( مثال استفاده از تابع )(پ

 

  ستمیس  جهی که در نت  کندیارسال م  DATEFROMPARTSرا به تابع )(  قبول رقابلیغو    رمعتبر ی غ  يها مثال آرگومان  نيا

 : دهدیارور م
 
SELECT  
    DATEFROMPARTS(2020,20,-1) a_date; 
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 :دهدیارور را نشان م   غامیپ ر،يز خط

 
چگونگ  نيا  به بخش  DATEمقدار    کيساخت    یشکل،  تابع    يها از  از  استفاده  با  روز  و  ماه  سال، 

)(DATEFROMPARTS دیرا آموخت. 

 SQL Serverدر  DATETIME2FROMPARTS تابع 

 

  ه، یثان  قه،یسال، ماه، روز، ساعت، دق  ريکه از مقاد  گرداندیبازم  خيمقدار تار  کي  DATETIME2FROMPARTS)(  تابع

 .کندیم  جاديا DATETIME2مقدار  کي تابع  ني است. در واقع ا اعشار و دقت

 :دهدیرا نشان م  DATETIME2FROMPARTSتابع )( syntax  ر،يز کد

 
DATETIME2FROMPARTS (year, month, day, hour, minute, seconds, fractions, precision)   

 

 : رديپذ یهشت آرگومان م DATETIME2FROMPARTS)( تابع

 

• Year عبارت  کيinteger .است که از نوع سال است 

• Month عبارت  کيinteger  است.  12تا   1است که از نوع ماه و در بازه 

• Day عبارت  کيinteger  کندیرا مشخص م 31تا    1روز از بازه   کياست که . 

• Hour عبارت  کيinteger  کندیاست که ساعت را مشخص م. 

• Minute عبارت  کيinteger کند یرا مشخص م قهی است که دق. 

o Seconds عبارت  کيinteger کندیرا مشخص م هاهیاست که ثان. 

o Fractions عبارت   کيinteger دهدیم  شياست که اعداد قسمت اعشار را نما . 

o Precision عبارت   کيinteger  است که دقت مقدارDATETIME2 کندیرا مشخص م. 

باال    يها از آرگومان  هرکدام. اگر  گرداندیبازم  DATETIME2مقدار از نوع    ک ي  DATETIME2FROMPARTS)(  تابع

NULL  باشند، تابع مقدارNULL گرداندیرا بازم . 

 . دهدیم خطا  DATETIME2FROMPARTSباشد، تابع )( رمعتبریغمقدار    کي يآرگومان دارا  کي اگر

 SQL Serverدر  DATETIME2FROMPARTSتابع )( يها مثال 

 

 DATETIME2 کيبازگرداندن  يبرا  DATETIME2FROMPARTS( مثال استفاده از تابع )(الف
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متشکل از سال، ماه، روز، ساعت،    DATETIME2  کيساخت    يبرا  DATETIME2FROMPARTSاز تابع )(  ريز  مثال 

 : کندیاعشار و دقت استفاده م ه،یثان ق،یدق
 
SELECT  
    DATETIME2FROMPARTS ( 2020, 12, 31, 11, 59, 59, 0, 0 ) result;   

 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 NULL يهاهمراه با آرگومان DATETIME2FROMPARTS( مثال استفاده از تابع )(ب

 

 است: NULLبرابر با  monthچون آرگومان  گرداند،یرا بازم NULLمثال مقدار  نيا
 
SELECT  
    DATETIME2FROMPARTS(2020, NULL, 31, 11, 59, 59, 0, 0) result; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 ها معتبر در آرگومان ری غ ريبا مقاد DATETIME2FROMPARTS( مثال استفاده از تابع )(پ

 

ارور   ستمیس  جهی که در نت  کندیارسال م   DATETIME2FROMPARTSمعتبر را به تابع )(  ری غ  يهاآرگومان  ر يز  مثال 

 : دهدیم
SELECT  
    DATETIME2FROMPARTS(2020, 13, 31, 11, 59, 59, 0, 0) result; 

 

 صورت است:  نيارور به ا  غامیپ
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)(  یچگونگ  ،ترتیباينبه تابع  از  از    DATETIME2مقدار    کي ساخت    يبرا   DATETIME2FROMPARTSاستفاده 

 . دیاعشار و دقت را آموخت ه،ی ثان قه،یسال، ماه، روز، ساعت، دق یعنيآن  دهندهلی تشک ياجزا 

 

 اي رشته توابع  3-1-12-3

مقدار   کيو  کنندیعمل م يورود رشتهکي  يکه رو دی کنیرا مشاهده م SQL Serverدر  ياتوابع رشته  ريدر جدول ز

 :گردانندیبازم يعدد   ايرشته 

 توضیح  تابع 

ASCII مقدار کد ASCII گردانديک کاراکتر را بازمی. 

CHAR يک مقدار ASCII کندرا به يک کاراکتر تبديل می. 

CHATINDEX   از يک موقعیت خاص شروع می  رشتهکيدرون دنبال يک  که  به  شود 

 .گرداندرا بازمی ررشتهي زگردد و موقعیت می  ررشتهيز

CONCAT   کندتبديل می  رشتهکيدو يا تعداد بیشتري رشته را به. 

CONCAT_WS   به کننده،  مجزا  عالمت  يک  با  را  رشته  تبديل    رشتهکيچندين  واحد 

 .کندمی

DEFFERENCE مقادير ()SOUNDEX کنداز دو رشته را با هم مقايسه می. 

FORMAT   را )اختیاري(  رفتار  و  خاص  فرمت  يک  با  شده  فرمت  مقدار  يک 

 .گرداندبازمی

LEFT کاراکتر که از سمت چپ   رشتهکياي کاراکتر را از  تعداد مشخص شده

 .کندشوند، استخراج میآغاز می

LEN  گرداندکاراکتر بازمی  رشتهکيتعدادي کاراکتر را از. 

LOWER  کندرا به حروف کوچک تبديل می رشتهکي کاراکترهاي. 

LTRIM مشخص شده را پس از حذف جاهاي خالی   رشتهکيجديد از    رشته کي

 .گرداندبازمی

NCHAR کاراکتر Unicode با کد integer طورهمانگرداند،  مشخص شده را بازمی  

 .تعريف شده است UNICODE که توسط استاندارد

PATINDEX  گرداندرا بازمی رشتهکيموقعیت آغازين اولین وقوع الگو در. 
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QUOTENAME رشتهکي UNICODE بازمی را  دهنده  فاصله  با  رشته  همراه  تا  گرداند 

 .بديل به يک شناساگر داراي فاصله معتبر تبديل کند ورودي را ت 

REPLACE وقوع درون    ررشتهي زهاي يک  تمام  با يک  رشتهکيرا  ديگر    ررشتهي ز، 

 .کندجايگزين می

REPLICATE گرداندکه به تعداد دفعات خاصی تکرار شده است را بازمی  رشتهکي. 

REVERSE  گرداندکاراکتر را بازمی رشتهکيترتیب برعکس. 

RIGHT کاراکتر از  خاصی  از  تعداد  را  راست    رشتهکيها  سمت  از  که  کاراکتر 

 .گرداندشود، بازمیشروع می

RTRIM مشخص شده را پس از حذف تمام جاهاي    رشتهکي جديد از    رشتهکي

 .گرداندخالی، بازمی

SOUNDEX يک کد (يا SOUNDEX)   را بر اساس اينکه    رشتهکي چهار کاراکتري از

 .گرداندچگونه گفته شده است، بازمی

SPACE گرداندرا بازمی تکرارشوندههاي ، از فضاها يا فاصلهرشتهکي. 

STR گرداندهاي عددي تبديل شده است را بازمیدادههاي کاراکتري که از  داده. 

STRING_AGG جديد    رشتهکيهاي داراي يک مجزا کننده خاص را به  هاي رشتهرديف

 .کندمتصل می

STRING_ESCAPE   از خاصی  می  رشتهکيکاراکترهاي  رها  و  را  از    رشتهکي کند  جديد 

 .گرداندکاراکترهاي رها شده بازمی

STRING_SPLIT   که جدولی  مقدار  با  تابع  کننده   رشتهکييک  مجزا  يک  اساس  بر  را 

 .کندمجزا می زيررشته يها فيردبهمشخص شده، 

STUFF   از و سپس يک  را حذف می  رشتهکيبخشی  با    ررشتهيزکند  را  ديگر 

 .کندشروع از يک موقعیت خاص، به رشته اضافه می

SUBSTRING   شود و  که از يک موقعیت خاص آغاز می  رشتهکياز درون    ررشتهيزيک

 .کندداراي طول خاصی است، استخراج می

TRANSLATE   ترجمه   تکبهتکچندين تک کاراکتر را در يک عملیات جايگزين کرده و

 .کندمی

TRIM مشخص شده را پس از حذف تمام جاهاي    رشتهکي جديد از    رشتهکي

 .گرداندخالی ابتدا و انتها و بین حروف، بازمی

UNICODE مقدار integer بازمی را  کاراکتر  يک  توسط    طورهمان) گردانداز  که 

 .(تعريف شده است Unicode استاندارد

UPPER کندرا به حروف بزرگ تبديل می رشتهکي. 
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کنیم در اين قسمت بعضی از آنها را  که در جدول باال مشاهده کرديد تعداد توابع زياد هست و سعی می  طورهمان

 بررسی کنیم. 

 

 SQL Serverدر   ASCIIتابع 

 

  ي عبارت کاراکتر  کيکاراکتر سمت چپ در    نیاز اول  ASCIIو مقدار کد    رديپذ یعبارت کاراکتر م  کي  ASCIIتابع )(

 . گرداندیرا بازم

 

 : دهدیرا نشان م  ASCIIتابع )( syntax  ر،يز کد

 
ASCII ( input_string )   

 

Input_string  ستون باشد. اگر    کي   اي   يکاراکتر   يا عبارت رشته  کي   ،یقیکاراکتر حق  کي   تواندیمinput_string  ي دارا  

 . گرداندیکاراکتر سمت چپ آن را بازم نیاز اول ASCIIکاراکتر باشد، آنگاه تابع مقدار کد  ک ياز  شیب

 

 American Standard Codeتبادل اطالعات )  يبرا  يیکايمخفف کد استاندارد آمر   ASCII  د،ی دانیکه احتمااًل م  طورهمان

for Information Interchange  .است )ASCII  مدرن به کار    يهاانهيرا  ي کاراکتر برا  يمزگذاراستاندارد ر  کي   عنوانبه

 .رودیم

 SQL Serverدر  ASCIIتابع )( يها مثال 

 

 :گرداندیرا بازم Zتا   Aاز کاراکتر  ASCIIکد  ري مقاد  ريز مثال 
 
SELECT  
    ASCII('AB') A,  
    ASCII('Z') Z; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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 : کندیحرف الفبا استفاده م 26 دی تول  يبرا ASCIIاز تابع )(  ريکد ز قطعه
 
WITH cte AS( 
    SELECT   
        CHAR(ASCII('A')) [char],  
        1 [count] 
    UNION ALL 
    SELECT   
        CHAR(ASCII('A') + cte.count) [char],  
        cte.count + 1 [count] 
    FROM     
        cte 
) 
SELECT   
    TOP(26) cte.char 
FROM 
    cte; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 SQL Serverدر  CHARتابع 

را نشان    CHARتابع )(  syntax  ر،ي . کد زکندیم  ليمقدار کاراکتر تبد  ک يرا به    ASCIIمقدار کد    کي   CHARتابع )(

 : دهدیم

 
CHAR ( int_exp )    

است.   255تا    0  نیاست که بازه آن ب  integer  کياست که مقدار آن    integerعبارت    کي   inte_expr، کد  syntax  نيا  در

 . گرداندیرا بازم  NULLمقدار    CHARبازه است، آنگاه تابع )(  نيباشد که خارج از ا  يمقدار   يدارا   integerاگر عبارت  

 

 ست. ( ا 1)CHARکه نوع داده آن   گرداندیرا بازم  يکاراکتر   CHAR)( تابع

 

 .میکنیاستفاده م ASCII، از تابع )(ASCIIمقدار   کي کاراکتر به   کي  ليتبد يکه برا  دی کن توجه
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 SQL Serverدر  CHARتابع )( مثال 

 : کندیاستفاده م  90و   65اعداد  يکاراکترها  آوردندستبه ي برا CHARاز تابع )(  ريز مثال 

 
SELECT  
    CHAR(65) char_65,  
    CHAR(90) char_90; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 است.  255تا   0چون مقدار آرگومان خارج از بازه  گرداند،یرا بازم NULLمقدار   ريز کد

 
SELECT  
    CHAR(1000) out_of_range; 

 :دهدیرا نشان م زير  یخروج ،باال  کد

 
 

 SQL Serverدر  CHARINDEX تابع 

. پردازدیم  شود،یخاص شروع م  تیموقع  کيکه از    رشتهکيدرون    ررشتهيز  کي  يبه جستجو  CAHRINDEX)(  تابع

نشود، مقدار    افته ياصالً    ررشتهي زاگر    اي  گرداند،یشده در رشته مورد جستجو را بازم  افته ي  ررشتهيز  تیتابع موقع  نيا

 .گرداندیصفر را بازم

 

 . 0نه از  شودیشمرده م   1از   نيآغاز تیموقع

 

 :دهدیرا نشان م CAHRINDEXتابع )( syntax  ر،يز کد
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CHARINDEX(substring, string [, start_location]) 

 

 :syntax نيا در

o Substring کاراکتر محدود است.  8000. طول آن به میاست که به دنبال آن هست يا رشته ريز 

• String شودیاست که جستجو م يا رشته نيستون باشد. ا اي، عبارت رشتهکي  تواندیم . 

▪ Start_location شودیاست که جستجو از آنجا آغاز م یتیموقع .Start_location کي  تواندیم integer ،کي big 

integer باشد.  يگر يد ياعبارت باشد که مقدار آن ممکن است هر نوع داده کي اي 

باشد، آنگاه    یمقدار منف  ک ي  اي مقدار آن صفر    اي   دی است. اگر آن را مشخص نکن  ياری اخت  start_location  پارامتر  •

 .شودیرشته آغاز م  يجستجو از ابتدا 

حروف   یکوچک  اي  یحساس به بزرگ  صورتبههم    تواندیم  اس،یبر اساس نوع ق  CAHRINDEXکه تابع )(  دیکن  توجه

 موضوع عمل کند.  نيبه ا رحساسیغو هم 

 SQL Serverدر  CAHRINDEXتابع )( يها مثال 

 جستجو کي انجام  يبرا  CAHRINDEX( استفاده از تابع )(الف

 SQL Server’ درون رشته ‘SQLرشته ‘  افتن ي   يساده برا  يجستجو   ک يانجام    يبرا   CAHRINDEXاز تابع )(  ر يز  مثال 

CHARINDEXکند ی’ استفاده م. 
 
SELECT  
    CHARINDEX('SQL', 'SQL Server CHARINDEX') position; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 حروف  یو کوچک یبه بزرگ رحساسی غ يجستجو  کيانجام   يبرا CAHRINDEX( استفاده از تابع )(ب

بزرگ  رحساسیغ  يجستجو   ک ي  ري ز  کد برا  ی و کوچک  یبه  ‘  افتن ي  ي حروف  ‘ SERVERرشته   SQL’ درون رشته 

Server CHARINDEXدهدی’ را نشان م : 
 
SELECT  
    CHARINDEX( 
        'SERVER',  
        'SQL Server CHARINDEX' 
    ) position; 

 است:  ترتیباينبه یخروج
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 حروف ی و کوچک یحساس به بزرگ يجستجو  کيانجام   يبرا CAHRINDEX( استفاده از تابع )(پ

 

 SQL Server’ در رشته ‘SERVERرشته ‘  افتني  يحروف برا  یو کوچک  یحساس به بزرگ  يجستجو   کي  ر،يز  مثال 

CHARINDEXدهدی’ را نشان م. 
 
SELECT  
    CHARINDEX( 
        'SERVER',  
        'SQL Server CHARINDEX'  
        COLLATE Latin1_General_CS_AS 
    ) position; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 ناموجود  ررشتهي ز کي يجستجو  يبرا CAHRINDEX( استفاده از تابع )(ت

 :دهدی’ را نشان مThis is a haystack’ در رشته ‘ needle‘ ررشتهيز افتني يجستجو برا  کي  ريز مثال 
 
DECLARE @haystack VARCHAR(100);   
SELECT @haystack = 'This is a haystack';   
SELECT CHARINDEX('needle', @haystack);   

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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 خاص  تیموقع  کيجستجو از  يبرا CAHRINDEX( استفاده از تابع )(ث

 

 This is a myکاراکتر از رشته ‘ نیو دهم نی’ از پنجمisرشته ‘  ي آغاز جستجو يبرا start_locationمثال از پارامتر   نيا

sisterکندی’ استفاده م: 
 
SELECT  
    CHARINDEX('is','This is a my sister',5) start_at_fifth, 
    CHARINDEX('is','This is a my sister',10) start_at_tenth; 

 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 

 SQL Serverدر  CONCAT تابع 

 :میکنیاستفاده م ريز syntaxبا   CONCAT، از تابع )( رشتهکيرشته به  ي شتریتعداد ب ايدو  ل يتبد  يبرا

 

CONCAT ( input_string1, input_string2 [, input_stringN ] ); 

 

تابع    ن ي. اکندیم  ليتبد  رشتهکي ها را به  و آن  ردیگیکاراکتر را م   255با حداکثر    يدو رشته ورود  CONCAT)(   تابع

 . دهدیارور م CONCATتابع )( د،ی را وارد نکن يورود يهااز رشته یکيدارد. اگر  از ین يحداقل به دو رشته ورود

آن دو مقدار را با هم ادغام کند،    نکهيقبل از ا  CONCATآنگاه تابع )(  د،یوارد کن  يکاراکتر   ریغ  يارشته  ريمقاد  اگر

 . کندیم ليها را به رشته تبدآن یضمن صورتبه

 . کندیم   ليتبد  VARCHAR(1با نوع ) ی خال رشتهکيرا به  NULLمقدار  نیهمچن CONCAT)( تابع

)که   دیاستفاده کن CONCAT_WSاز تابع )( ديادغام، با  نديفرامجزا کننده در طول  کي  کردناضافه يکه برا  دی کن توجه

 داد(.  میخواه حیجلسه آن را توض نیهم يدر قسمت بعد

 SQL Serverدر   CONCATتابع )( يها مثال 

 

 چند رشته  يبرا CONCAT( استفاده از تابع )(الف

 :کندیاستفاده م Doeو  space اي، فاصله Johnادغام سه رشته   يبرا CONCATاز تابع )(  ريز مثال 
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SELECT  
    'John' + ' ' + 'Doe' AS full_name; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 جدول يها ستون  يبرا CONCAT( استفاده از تابع )(ب

 

 :کندیاستفاده م Bikestoresنمونه   دادهپايگاهاز  sales.customersمثال از جدول  نيا

 

 sales.customers جدول 

)(  ريز  کد تابع    Sales.customersاز جدول    last_nameو    first_name  يها در ستون  ريادغام مقاد  يبرا  CONCATاز 

 :کندیاستفاده م
 
SELECT  
    customer_id, 
    first_name, 
    last_name, 
    CONCAT(first_name, ' ', last_name) full_name 
FROM  
    sales.customers 
ORDER BY  
    full_name; 

 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو
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 NULLمقدار   يبرا CONCATپ(استفاده از تابع )(

 : کندیاستفاده م  انيمشتر ي ها برافرمت کردن آدرس  يبرا CONCATاز تابع )(  ريز مثال 
 
SELECT  
    CONCAT( 
        CHAR(13), 
        CONCAT(first_name,' ',last_name), 
        CHAR(13), 
        phone, 
        CHAR(13), 
        CONCAT(city,' ',state), 
        CHAR(13), 
        zip_code 
    ) customer_address 
FROM 
    sales.customers 
ORDER BY  
    first_name, 
    last_name; 

 شکل است:  نيدر فرمت متن به ا یاز خروج یبخش

 

 

 
دقیق اينکه  را درک کنید  براي  اين دستور  از قسمت    مانند بهتر  و  بر روي صفحه کد کلیک راست کنید  شکل زير 

Results To  ي  گزينهResults to Test    با کلیک بر روي    آنرا انتخاب کنید و بعد ازF5    صورتبهخروجی را  Test  

 استفاده کنید. Ctrl+Dو  Ctrl + Tهاي ترکیبی  توانستید از کلید، البته میمشاهده خواهید کرد
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  CONCATنداشته باشد، آنگاه تابع )(  تلفنشماره ياست، اگر مشتر  داده شدهنشان  یدر خروج  وضوحبهکه    طورهمان

 .کندیادغام استفاده م  يبرا یخال يفضا  کياز 

 

 .ميمثال استفاده کرد  نيدر ا ديکاراکتر خط جد آوردندستبه يبرا CHARکه از تابع )( دی کن توجه

 

 SQL Serverدر   CONCAT_WSتابع 

)( ب  ايدو    CONCAT_WSتابع  از    يشتریتعداد  استفاده  با  را  به    کيرشته  کننده،  .  کندیم  ليتبد  رشتهکي مجزا 

)(CONCAT_WS یعني ( ادغام با مجزا کنندconcatenate with separator .) 

 

 : دهدیرا نشان م CONCAT_WSتابع )( syntax  ر،يز کد

 

CONCAT_WS(separator,input_string1,input_string2,[...input_stringN]); 

 

 :syntax نيا در

• Separator  يهااز نوع  یکي از    تواندیعبارت کاراکتر محور است که مقدار آن م  کي VARCHAR  ،NCHAR  ،

CHAR اي NVARCHAR  .باشد 

• Input_string1    تاinput_stringN   با هر نوع معتبر هستند. تابع )(   یعباراتCONCAT_WS    قبل از انجام عمل

 .کندیم لي تبد يهستند را به نوع کاراکتر   يکاراکتر   رینوع غ  يکه دارا ير يمقاد یضمن صورتبهادغام، 

  separatorدر حال ادغام را با    ي هاتابع، رشته  ني. اکندیم  ليتبد  رشته کيرا به    يورود  يها رشته  CONCAT_WS)(   تابع

 . کندیآرگومان با هم ادغام م نیمشخص شده در اول

  يورود  رشتهکيفقط    ا ياگر صفر    نکهيا  یعنيدارد.    ازی ن  يحداقل به دو رشته ورود  CONCAT_WSکه )(  دی کن  توجه

 . دهدیتابع ارور م د،یوارد کن
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مقدار    CONCAT_WS)(  تابع نوع    یخال   رشتهکيهمانند    NULLبا  مVARCHAR(1از  برخورد  اکندی(  تابع    ني. 

 . کندیاز مجزا کننده استفاده نم NULL ري مقاد نیدر ب نیهمچن

 را به هم متصل کند.   یخال   ري مقاد يدارا  يهارشته  ،يزی چ  کردناضافهبدون    تواندیم  CONCAT_WSتابع )(   جه،ینت  در

 SQL Serverدر  CONCAT_WSتابع )( يها مثال 

 مجزا کننده  کياتصال چند رشته با  يبرا  CONCAT_WSاستفاده از تابع )(( الف

مثال، دو رشته ادغام شده  ني. در اکندیاستفاده م  رشتهکيدو رشته به  ليتبد يبرا  CONCAT_WSاز تابع )( ريز مثال 

 اند: از هم جدا شده Space اي  ی خال يفضا ک يبا استفاده از 
 
SELECT  
    CONCAT_WS(' ', 'John', 'Doe') full_name 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 جدول يهاستون يبرا  CONCAT_WS( استفاده از تابع )(ب

 

  sales.customersاز جدول    first_nameو    last_name  يهاستون  ري اتصال مقاد  يبرا   CONCAT_WSاز تابع )(  ريز  کد

 اند:از هم جدا شده Spaceو  رگول يو نام با استفاده از و ی. نام خانوادگکندیاستفاده م

 
SELECT  
    first_name,  
    last_name,  
    CONCAT_WS(', ', last_name, first_name) full_name 
FROM  
    sales.customers 
ORDER BY  
    first_name,  
    last_name; 

 : دهدیرا نشان م   یاز خروج  یبخش ر،ي ز ريتصو
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 NULLمقدار   یبرا  CONCAT_WSپ( استفاده از تابع )(

تابع )(  ی چگونگ  ر،ي ز  کد هستند را نشان    NULL  ر يمقاد  ي که دارا  يورود  ي هارشته  يبرا   CONCAT_WSعملکرد 

 : دهدیم
SELECT  
    CONCAT_WS(',', 1, 2, NULL, NULL, 3); 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
 

 
  چ یو ه  رد یگیم  ده يرا ناد  NULLمقدار    CONCAT_WSتابع )(  د،ی کنیمشاهده م   یدر خروج  وضوحبهکه    طورهمان

 . کندیاضافه نم NULL ريمقاد نیب يا مجزا کننده

  تلفن شماره  يدارا  يمشتر  کيرا فرمت کند. اگر    انيمشتر   ي هاتا آدرس  کندیرا ادغام م  يمشتر   يهاداده  ريز  مثال 

 : ردیگیم دهي نباشد، تابع آن را ناد
 
SELECT  
    CONCAT_WS 
    ( 
        CHAR(13),  
        CONCAT(first_name, ' ', last_name),  
        phone,  
        CONCAT(city, ' ', state),  
        zip_code, 
        '---' 
    ) customer_address 
FROM  
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    sales.customers 
ORDER BY  
    first_name,  
    last_name; 

 : دهدیرا نشان م   یاز خروج  یبخش ر،ي تصو نيا

 

 
 

 CSV  ليفا جادي ا يبرا  CONCAT_WSت( استفاده از تابع )(

و   last_name  ،first_name  ي هاموجود در ستون  ر يو مقاد  کند یعنوان مجزا کننده استفاده م  و  رگولي و  کي کد از    نيا

email لي فا کي تا   کندیرا با هم ادغام م CSV کند:  جادي ا 
 
SELECT  
    CONCAT_WS(',', first_name, last_name, email) 
FROM  
    sales.customers 
ORDER BY  
    first_name,  
    last_name; 

 شکل است:   نيبه ا یاز خروج یبخش

 
 SQL Serverدر  DEFFERENCEتابع 
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  ي رشته را به کد چهار کاراکتر  شود،یچگونه تلفظ م  ديآیبه زبان م  رشتهکي  یوقت  نکهيبر اساس ا  SOUNDEXتابع )(

 . کندیم  ليتبد

 مشابه باشند: SOUNDEX)( ر يمقاد يدارا  دي با نيدارند، بنابرا یکسانيتلفظ  Tooو  Two يها مثال، هر دو واژه  يبرا
 
SELECT  
    SOUNDEX('Too') Too,  
    SOUNDEX('Two') Two; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 . سنجدیدو رشته را م  SOUNDEX)( ريمقاد نیکه تفاوت ب گرداند یبازم integerمقدار   کي DEFFERENCE)( تابع

 : دهدیرا نشان م DEFFERENCEتابع )( syntax  ر،يز کد
DIFFERENCE(input_string1, input_string2) 

  فیضع  یعني  0. مقدار  دهدینشان م  4تا    0  اسیرا در مق  SOUNDEXدو مقدار )(  نی، تفاوت بDEFFERENCE)(  جهینت

 همسان. ايمشابه  ار یبس SOUNDEX)( ري مقاد ی عني 4و مقدار   SOUNDEX)( ر يمقاد نیبدون وجود تشابه ب اي

 SQL Serverدر  DEFFERENCEتابع )( يها مثال 

 مشابه  SOUNDEX)( ريبا مقاد DEFFERENCE( استفاده از تابع )(الف

 :کندیاستفاده م Tooو  Twoاز دو رشته  SOUNDEX)( ر يمقاد سهيمقا يبرا  DEFFERENCEمثال از تابع )( نيا

 
SELECT  
    SOUNDEX('Two') soundex_two, 
    SOUNDEX('Too') soundex_too, 
    DIFFERENCE('Two', 'Too') similarity; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 

 
 :کند یم  سهيرا مقا  Johnyو    John  يهااز رشته  SOUNDEX)(  ري است که تفاوت موجود در مقاد  گريمقال د  کي  ريز  کد

 
SELECT  
    SOUNDEX('Johny') soundex_johny, 
    SOUNDEX('John') soundex_john, 
    DIFFERENCE('Johny', 'John') similarity; 
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 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 مختلف  SOUNDEX)( ريمقاد يبرا  DEFFERENCE( استفاده از تابع )(ب

  رمشابه یغ  اي  فیضع  يها تلفظ  يدو رشته که دارا  سهي در هنگام مقا  DEFFERENCEعملکرد )(  یچگونگ  ر،يز  مثال 

 : دهدیهستند را نشان م
 
SELECT  
    SOUNDEX('Coffee') soundex_coffee, 
    SOUNDEX('Laptop') soundex_laptop, 
    DIFFERENCE('Coffee', 'Laptop') similarity; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 

 SQL Serverدر   LEFTتابع  

 

)( مشخص  LEFTتابع  چپ    ی تعداد  سمت  از  را  م  رشتهکي کاراکتر  استخراج  شده  براکندیارائه  کد    ي .  مثال، 

LEFT(‘SQL Server’, 3)  یخروج SQL دهدیم  شيرا نما . 

 

Syntax )( تابعLEFT صورت است:  نيبه ا 

 
LEFT ( input_string , number_of_characters )    

 :syntax نيا در

▪ Input_string  جهیستون باشد. نوع داده نت  اي  ری، متغرشتهکي  تواندیم  input_string  به    ياهر نوع داده  تواندیم

  ليتبد  NVARCHARو    VARCHARبه    یضمن  صورت بهدو نوع    نيباشد، ا  NTEXT  اي   TEXT  ي هاجز نوع

 . شوندیم

• Number_of_characters  کي  integer   يمثبت است که تعداد کاراکترها  input_string  شوند یکه بازگشت داده م  

 . کندیرا مشخص م

داده  کي  input_string  یوقت )(  Unicode  ری کاراکتر غ  يانوع  تابع  آنگاه  اگر    VARCHARمقدار    کي  LEFTباشد،  و 

input_string نوع داده کاراکتر  کيUnicode  ،مقدار   کي باشدNVARCHAR گرداندیبازم. 
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 SQL Serverدر  LEFTتابع )( يها مثال 

 کاراکتر  رشتهکي  يبرا LEFT( استفاده از تابع )(الف

 

 : دهدیرا نشان م SQL Serverبازگرداندن سه کاراکتر اول از سمت چپ رشته کاراکتر   يبرا  LEFTاز تابع )(  ريز کد

 
SELECT LEFT('SQL Server',3) Result_string; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 ستون جدول  کي يبرا  LEFT( استفاده از تابع )(ب

 

 : گرداندیرا بازم production.productsکاراکتر اول سمت چپ هر نام محصول در جدول  7  ريز مثال 
 
SELECT  
    product_name, 
    LEFT(product_name, 7) first_7_characters 
FROM  
    production.products 
ORDER BY  
    product_name; 

 : دهدیرا نشان م   یاز خروج  یبخش ري ز ريتصو

 
 

 GROUP BYدستور  يبرا  LEFTپ( استفاده از تابع )(
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هر حرف    ياز حروف اول نام محصول و تعداد هر محصول برا  يا بازگرداندن مجموعه  يبرا  LEFTاز تابع )(  ريز  مثال 

 : کندیاول، استفاده م
 
SELECT 
 LEFT(product_name, 1) initial,   
 COUNT(product_name) product_count 
FROM  
 production.products 
GROUP BY 
 left(product_name, 1) 
ORDER BY  
 initial; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 

 
 SQL Serverدر  LENتابع  

 . گرداندیحروف( را بازم نیب یخال ي)به جز فضاها  يورود رشتهکي  يتعداد کاراکترها  LENتابع )(

 :دهدیرا نشان م LENتابع )( syntax  ر،يز کد
LEN(input_string) 

 

 يیدودو  اي   يارشته  يهاستون از داده  ک ي  ا ي  يا عبارت رشته  ،کاراکتر  رشتهکي   تواندیم  input_string، کد  syntax  نيا  در

 باشد. 

  ا ي  NVARCHART(max)  ،VARCHAR(maxاز نوع داده )  input_stringکه اگر    گرداندیرا بازم   يمقدار  LEN)(  تابع

(VARBINARY(max  باشد، نوع داده آنBIGINT صورت، نوع آن  نيا  ریاست و در غINT .است 

 SQL Serverدر  LENتابع )( يها مثال 

 رشته کي يبرا  LEN( استفاده از تابع )(الف

  یخال  يرشته با فضاها  نیو هم  SQL Server LENرشته    يهابازگرداندن تعداد کاراکتر  يبرا  LENاز تابع )(  ريز  مثال 

 . کندیحروف استفاده م نیب
 
SELECT 
    LEN('SQL Server LEN') length, 
    LEN('SQL Server LEN   ') length_with_trailing_blanks; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج
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 .کندینظر م حروف صرف نی ب یخال ياز فضاها  LENتابع )(  د،یکنیکه مشاهده م طورهمان

 ستون   کي يبرا  LEN( استفاده از تابع )(ب

 

 .میکن ینمونه استفاده م دادهپايگاهاز  production.productsمثال از جدول  نيا  يبرا

)(  ريز  کد تابع  نام    يبرا  LENاز  بر اساس طول  را  استفاده کرده و محصوالت  آن  نام محصول و طول  بازگرداندن 

 .کندیمحصول مرتب م 
SELECT 
    product_name, 
    LEN(product_name) product_name_length 
FROM 
    production.products 
ORDER BY 
    LEN(product_name) DESC; 

 : دهدیرا نشان م   یاز خروج  یبخش ر،ي ز ريتصو

 
 

 SQL Serverدر   LOWER  تابع 

 

 :دهدیرا نشان م LOWERتابع )( syntax  ر،ي. کد زکندیم ليرا به حروف کوچک تبد رشتهکي LOWER)( تابع
LOWER(input_string) 

 

 ستون جدول باشد.   ايعبارت رشته کاراکتر  ر،یکاراکتر، متغ رشتهکي  تواندیم input_string، کد syntax نيا در
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  CASTاز تابع )(  ديصورت، با  نيا  ری باشد. در غ  VARCHARبه    شدنليتبدقابل    یضمن  صورت به  ديبا  input_string  نوع

 .دی استفاده کن input_string یضمن ری غ ل يتبد  يبرا

 .گرداندیرا بازم input_stringحروف کوچک  LOWER)( تابع

 

 SQL Serverدر  LOWERتابع )( يها مثال 

 ها رشته يبرا  LOWER( استفاده از تابع )(الف

 :کندی’ استفاده مtest’ به ‘TESTرشته ‘ ليتبد يبرا  LOWERمثال از تابع )( نيا
SELECT  
    LOWER('TEST') result; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 ستون جدول  يبرا  LOWER( استفاده از تابع )(ب

 :میکنیمثال استفاده م نيدر ا Bikestores دادهپايگاهاز  customersجدول  از

به حروف کوچک استفاده    ان يمشتر  ینام و نام خانوادگ  ل يتبد  ي برا  LOWERقبل از انجام عمل ادغام، از تابع )(  ري ز  کد

 : کندیم
 
SELECT  
    first_name,  
    last_name,  
    CONCAT_WS( 
        ' ',  
        LOWER(first_name),  
        LOWER(last_name) 
    ) full_name_lowercase 
FROM  
    sales.customers 
ORDER BY  
    first_name,  
    last_name; 

 : دهدیرا نشان م   یاز خروج  یبخش ري ز ريتصو
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 . دیآموخت زیبه حروف کوچک را ن رشته کي لي تبد  يبرا LOWERاستفاده از تابع )(  یصورت، چگونگ نيا به

 

 SQL Serverدر   LTRIM  تابع 

  LTRIMتابع )(  syntax  ر،ي . کد زگرداندیبازم  رشتهکيرشته،    يابتدا و انتها  یخال  يپس از حذف فضاها   LTRIM)(  تابع

 : دهدیرا نشان م 
LTRIM(input_string) 

ستون   ا ي  ری رشته، متغ  تواندیعبارت م  ن ياست. ا  ي نريبا  ي هاداده  اي  ي عبارت کاراکتر  کي   ي، رشته ورودsyntax  نيا  در

 باشد. 

  می( باشد که بتوانIMAGEو    NTEXT  ،TEXT  يا داده  يها )به جز نوع  ي اداده  مقدار با نوع  کي   ديبا  Input_string  مقدار

 .   میکن ليتبد VARCHARبه  یضمن صورتبهآن را 

 . میکاراکتر استفاده کن رشتهکيآن به  یضمن  ریغ  ليتبد يبرا  CASTاز تابع )(  ديصورت، با نيا  ریغ در

 

 SQL Serverدر  LTRIMتابع )( يها مثال 

 ها رشته يبرا LTRIM( استفاده از تابع )(الف

’ استفاده  SQl Server LTRIM functionرشته ‘  ي ابتدا و انتها  ی خال  ي حذف فضاها  يبرا   LTRIMمثال از تابع )(  نيا

 : کندیم
 
SELECT  
    LTRIM('   SQL Server LTRIM Function') result; 

 

 است:  ترتیباينبه یخروج
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 ی خال ي حذف فضاها يبرا LTRIM( استفاده از تابع )(ب

 

رشته    ي ابتدا و انتها  یخال  ي حذف فضاها  يبرا   LTRIM، از تابع )( ررشتهيزبه چند    يها رشته  ل يپس از تبد  ر يز  مثال 

 :کندیاستفاده م
SELECT  
    LTRIM(value) part 
FROM  
    STRING_SPLIT('Doe, John', ','); 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 رشته خواهد داشت.  يانتها  اي ابتدا   یخال  يفضا  کي  في رد  نیدوم  د،یاستفاده نکن  LTRIMکه اگر از تابع )(  دی کن  توجه

 

 سیستمی توابع  3-1-12-4

 اند از: عبارت یستمیتوابع س

 

• CAST –  گرينوع د کينوع را به  کي مقدار با  کي cast (محي صر  ليتبد ی عني)کندی . 

• CONVERT – گرينوع د  کينوع را به  کيمقدار با  ک ي convert (میضمن ليتبد یعني )کندی. 

• CHOOSE  – گرداندیآرگومان بازم نیاول جهی از دو مقدار را بر اساس نت  یکي. 

• ISNULL –  مقدار NULL   کندیم نيگز يمقدار مشخص شده جا کيرا با. 

• ISNUMERIC  –  نه. ايمعتبر هست  يعبارت از نوع عدد  کي  ايکه آ کندیم بررسی 

• IIF – منطق if-else  کي را به query کندیاضافه م . 

• TRY-CAST  –  گرينوع د  کينوع را به    کي مقدار با    کي  cast  و اگر    کندیمcast  نبود، مقدار    زیآم تیموفق

NULL گرداندیبازم . 

• TRY-CONVERT   –  گرينوع د  ک ينوع را به    کيمقدار با    کي  convert  که    گرداندیرا بازم  يو مقدار   کندیم

 . گرداندیرا بازم NULLنباشد، مقدار   زیآمتی موفق   ليتبد اي  castنوع خاص ترجمه شده است. اگر  کيبه 

• TRY-PARSE   –  کيرا به    رشتهکي  date/time  نباشد،    زیآمتی موفق  ليو اگر تبد  کندیم   ليعدد تبد  کي  ا ي

 . گرداندیبازم NULLمقدار 

فرمت خاص را نشان    کيبا    رشتهکيبه    datetimeمقدار    کي  ليتبد  چگونگی  –  stringبه    Datetime  ليتبد •

 . دهدیم

 . دهدیرا نشان م datetimeمقدار  کي به  رشتهکي  ليتبد چگونگی – datetimeرشته به  ليتبد •

 .کندیم  ليتبد dateرا به  Datetime  کي – dateبه  datetime ليتبد •
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 SQL Serverدر  CASTتابع 

 : دیدقت کن ريز queryبه 

SELECT 1 + '1' AS result;گرداندیرا بازم 2 مقدار : 

 
 . کندیم  ليتبد  1’ را به عدد  1کاراکتر رشته ‘  یضمن صورتبه SQL Serverکد،  نيا در

 

محاسبه را پردازش    نکهيقبل از ا   کندیم  یسع  SQL Server  م،یکنیمختلف استفاده م  ياداده  ي هااز دو مقدار با نوع  یوقت

  ی ضمن  لي، تبدSQL Serverدر    لينوع تبد  ن يکند. به ا  ل يو باالتر تبد  شتریب  ي اکمتر را به نوع داده  يا کند، نوع داده

 . شودیگفته م

 

تا   میکنیم یرا فراخوان  CASTها تابع )(که در آن  ميرا دار  یضمن  ری غ  اي   حيصر يهاليتبد   ،یضمن  يها ليمقابل تبد  در

 کند:  ليتبد  گرينوع د  کينوع را به  کي مقدار با  کي  حيصر صورتبه
SELECT 1 + CAST(1 AS INT) result; 

 

 
Syntax )( تابعCAST شکل است: نيبه ا 

CAST ( expression AS target_type [ ( length ) ] )    
 

 :syntax نيا در

• Expression است( باشد.  شدنليتبد)که قابل   ی عبارت معتبر با هر نوع  کي اي  رشتهکي  تواندیم 

• Target_type    داده نظرنوع  م  مورد  که  تبد  دی خواهیاست  آن  به  ا  ليعبارت  م   نيشود.  -SQL  تواندینوع 

VARIANT ،BIT ،INT يانوع داده کي  تواندیکد نم  نيکه ا دی باشد. توجه کن  رهی و غ alias  .باشد 

• Length  کي  integer  فرضشی . مقدار پکندیرا مشخص م  مورد نظر  يااست که طول نوع داده  ياریاخت  length  

 است.   30برابر با  

 .گرداندیرا بازم مورد نظر  ياشده به نوع داده ليعبارت تبد CAST)( تابع

 SQL Serverدر   CASTتابع )( يها مثال 
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 ح یعدد صح کيبه  يعدد اعشار  کي ليتبد  يبرا CAST( استفاده از تابع )(الف

 

 : کندیاستفاده م  حیعدد صح کي به  5.95  يعدد اعشار  ليتبد  ي برا CASTمثال از تابع )( نيا
SELECT CAST(5.95 AS INT) result; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 با طول متفاوت  گريد ي عدد اعشار کي به  يعدد اعشار ک ي ليتبد يبرا  CAST( استفاده از تابع )(ب

 

 :کند یم ليبا صفر عدد اعشار تبد  گريد  يعدد اعشار   کي به    5.95 يعدد اعشار   ل يتبد ي برا  CASTاز تابع )(  ر يز  مثال 
 
SELECT CAST(5.95 AS DEC(3,0)) result; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
  کي  ر،يز  نیبر اساس قوان  SQL Server  د،یکنیم  ليمختلف تبد  يهارا به حالت  ياداده  يها مقدار با نوع  کي  یوقت

 : گرداندیمقدار گرد شده بازم  کي ايشده  کوتاه  جهینت

 رفتار به نوع داده از نوع داده

numeric numeric گرد کردن 

numeric int  کوتاه شدن 

Numeric Money  گرد شدن 

Money Int  گرد شدن 

Money Numeric  گرد شدن 

Float Int  کوتاه شدن 

Float Numeric  گرد شدن 

Float Datetime  گرد شدن 

Datetime Int  گرد شدن 
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 datetimeمقدار   کيبه  رشتهکي  ليتبد  يبرا CASTپ( استفاده از تابع )( 

 

 : کندیاستفاده م datetime’ به 14-03-2019رشته ‘  ليتبد  ي برا CASTمثال از تابع )( نيا
 
SELECT  
    CAST('2019-03-14' AS DATETIME) result; 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 ی اضي ر يبا عملگرها CAST( استفاده از تابع )(ت

 

 :میکنیاستفاده م  Bikestores دادهپايگاهاز  sales.order_itemsو  sales.ordersمثال از جداول   نيا  يبرا

 . کندیاستفاده م integer ريبه مقاد 2017در سال  انهیماه يها فروش ليتبد يبرا  CAST)( از تابع  ريز کد
 
SELECT  
    MONTH(order_date) month,  
    CAST(SUM(quantity * list_price * (1 - discount)) AS INT) amount 
FROM sales.orders o 
    INNER JOIN sales.order_items i ON o.order_id = i.order_id 
WHERE  
    YEAR(order_date) = 2017 
GROUP BY  
    MONTH(order_date) 
ORDER BY  
    month; 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو

 
 . دیرا آموخت گرينوع د  کينوع به  کيمقدار با  کي  لي تبد  يبرا CASTاستفاده از تابع )(   یصورت چگونگ نيا به

 SQL Serverدر   CONVERT تابع 
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 .دیکن  ليتبد گرينوع د ک ينوع را به  کيمقدار با  کي تا   دهدیبه شما امکان م CONVERT)( تابع

 :دهدیرا نشان م CONVERTتابع )( syntax  ر،يز کد

 
CONVERT ( target_type [ ( length ) ] , expression [ , style ] )   

 

 :syntax نيا در

 

• Target_type  داده نظر  ي انوع  م  مورد  که  تبد  دی خواهیاست  آن  به  ا  ليعبارت  م  ني شود.    تواند ینوع 

SQL_VARIANT  ،BIT ،INT يانوع داده ک ي تواندیکد نم  نيکه ا دی باشد. توجه کن رهیو غ Alias  .باشد 

• Length  کي  integer  کندیرا مشخص م   مورد نظر  يا است که طول نوع داده  .length  است و مقدار    يار یاخت

 است.  30آن  فرضشیپ

• Expression است.  شدنليتبدقابل    ياداده عبارت معتبر با هر نوع کي 

• Style  کي  integer  تابع )(  کندیاست که مشخص م  ياریاختCONVERT  اگر  کندیچگونه عبارت را ترجمه م .

 . گرداندیرا بازم NULLمقدار   CONVERTباشد، تابع )(  NULLبرابر با  styleمقدار 

 .گرداندیمشخص شده بازم style کيرا با  target_typeبه  expressionمقدار ترجمه شده   CONVERT)( تابع

 

تابع )(  CONVERT)(   تابع برا هرحال بهاست.    CASTمشابه  تابع    برخالف خاص و متفاوت است.    SQL Server  ي، 

)(CONVERT)( تابع  ،CAST  توابع    یبخش   گاهيپاصوالت  از مح  يار یدر بس  ع یاست که به طور وس  ANSI-SQLاز 

 در دسترس است.  گريد ياداده

 SQL Serverدر  CONVERTتابع )( يها مثال 

 

 integer  کيبه  يعدد اعشار ک ي ليتبد يبرا  CONVERT( استفاده از تابع )(الف

 

 :کندیاستفاده م integer کيبه   9.95  يعدد اعشار ل يتبد  يبرا  CONVERTمثال از تابع )( نيا

 
SELECT CONVERT(INT, 5.95) result; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 با طول متفاوت  گر يد يعدد اعشار   کيبه  يعدد اعشار  کي  ليتبد يبرا  CONVERT( استفاده از تابع )(ب
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با صفر عدد اعشار استفاده   گر يد  يعدد اعشار   کيبه    9.95  يعدد اعشار   لي تبد  يبرا  CONVERTمثال از تابع )(  نيا

 : کندیم
SELECT CAST(9.95 AS DEC(2,0)) result; 

 صورت است:  نيبه ا یخروج

 
 است.   CASTتابع )(  يمشابه رفتارها قاًیدق CONVERTگرد کردن و کوتاه کردن تابع )( ي که رفتارها دی کن توجه

 datetimeمقدار  کي به  رشتهکي  ليتبد يبرا  CONVERT( استفاده از تابع )(پ

 

 : کندیاستفاده م Datetimeمقدار   کي’ به 2019-03- 14رشته ‘  ل يتبد  يبرا  CONVERTمثال از تابع )( نيا
 
SELECT  
    CONVERT(DATETIME, '2019-03-14') result; 

 صورت است:  نيبه ا یخروج

 
 رشته کيبه  datetimeمقدار  کي  ليتبد يبرا  CONVERT( استفاده از تابع )(ت

 

 : کندیمشخص استفاده م styleبا   رشتهکيبه  ی و زمان فعل خي تار ل يتبد  يبرا  CONVERTمثال از تابع )( نيا
 
SELECT  
    CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),13) result; 

 

 است:  ترتیباينبه یخروج
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را    گرينوع داده د  کيبه    يانوع داده  کيمقدار با    کي  ليتبد  يبرا  CONVERTاستفاده از تابع )(  یچگونگ  جه،ینت  در

 .دی آموخت زین

 SQL Serverدر   CHOOSE تابع 

 . گرداندیمشخص شده بازم index ک يموجود در  يهاتميآ ستیرا از ل تميآ کي  CHOOSE)( تابع

 : دهدیرا نشان م  CHOOSEتابع )( syntax  ر،يز کد

 
CHOOSE ( index, elem_1, elem_2 [, elem_n ] ) 

 

 :syntax نيا در

• Index  عبارت    کيinteger    است کهindex  که    دی . توجه کنکندیبازگردانده شود را مشخص م   ديکه با  يعنصر

indexهستند. 1عناصر بر اساس  يها 

• Elem_1, elem_2, … elem_n  داشته باشند.  توانندیم  ی هستند که هر نوع  رگول يمجزا شده با و  رياز مقاد  یستی ل 

  CHOOSEباشد، تابع )(  2برابر با    index. اگر  گرداندیرا بازم  elem_1مقدار    CHOOSEباشد، تابع )(  1برابر با    index  اگر

 آخر. یو ال گرداندیرا بازم elem_2مقدار 

 

  ستیخارج از بازه ل  index  کهیدرصورت.  شودیم  cast  ا ي  ليتبد  integer  کي نباشد، به    integerمقدار    کي  index  اگر

 .گرداندیرا بازم NULLمقدار   CHOOSEباشد، تابع )(

 SQL Serverدر   CHOOSEتابع )( يها مثال 

 رشته  ريمقاد  يبرا CHOOSE( استفاده از تابع )(الف

 : گرداندیرا بازم ر يمقاد  ستیاز ل تميآ نیمثال، دوم نيا
SELECT  
    CHOOSE(2, 'First', 'Second', 'Third') Result; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 ستون جدول  يبرا CHOOSE( استفاده از تابع )(ب

 

از    order_statusسفارش بر اساس مقدار موجود در ستون    تیبازگرداندن وضع  ي برا  CHOOSEاز تابع )(  ر يز  مثال 

 : کندیاستفاده م sales.ordersجدول 

 
SELECT 
    order_id,  
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    order_date,  
    CHOOSE(order_status, 
        'Pending',  
        'Processing',  
        'Rejected',  
        'Completed') AS order_status 
FROM  
    sales.orders 
ORDER BY  
    order_date DESC; 

 : دهدیرا نشان م   یاز خروج  یبخش ري ز ريتصو

 

 
 

 MONTHهمراه با تابع  CHOOSE( استفاده از تابع )(پ

 

تابع )(  ريز  مثال  اند، استفاده  کرده  يداري محصول خر  اني ها مشترکه در آن   يیهابازگرداندن فصل  يبرا  MONTHاز 

 شود:تا فصل متناظر بازگردانده  شودیاستفاده م  CHOOSEدر تابع )(  MONTHتابع )(  جهی. نت کندیم
 
SELECT  
    order_id, 
    order_date, 
    customer_id, 
    CHOOSE( 
        MONTH(order_date),  
        'Winter',  
        'Winter',  
        'Spring',  
        'Spring',  
        'Spring',  
        'Summer',  
        'Summer',  
        'Summer',  
        'Autumn',  
        'Autumn',  
        'Autumn',  
        'Winter') month 
FROM  
    sales.orders 
ORDER BY  
    customer_id; 



 

 227 آشنايی باپايگاه داده/  3فصل 

 

 : دهدیرا نشان م   یاز خروج  یبخش ري ز ريتصو

 
 

 SQL Serverدر  ISNULL تابع 

 

را    ISNULLتابع )(  Syntax  ر،ي . کد زکندیم  ن يگزيمقدار مشخص شده جا  ک يرا با    NULL، مقدار  ISNULL)(  تابع

 :دهدینشان م

 
ISNULL(expression, replacement) 

 

 :ردي پذ یدو آرگومان م  ISNULL)( تابع

 

▪ Expression که   شودیم یاست که بررس  یعبارت با هر نوع کيNULL  ریخ اي هست . 

▪ Replacement  است که اگر عبارت    ي مقدارNULL  شودیباشد بازگردانده م  .Replacement  شدنليتبدقابل    دي با  

 باشد. expressionمقدار از نوع مقدار موجود در  کيبه 

 

  يها . اگر نوعگرداندیرا بازم  replacementباشد، مقدار    NULLبرابر با    expressionمقدار    کهیدرصورت   ISNULL)(  تابع

ا باشند،  متفاوت  آرگومان  بازگرداندن    ني دو  از  قبل  نوع   replacementنوع    یضمن  صورتبهمقدار،    ک يتابع  به  را 

expression کندیم ليتبد . 

 

 .گرداندیرا بازم expressionمقدار  ISNULLنباشد، تابع )( NULLبرابر با  expressionمقدار  کهیدرصورت 

 SQL Serverدر  ISNULLتابع )( يها مثال 
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 ي عدد  يهاداده يبرا ISNULL( استفاده از تابع )(الف

تابع )(  ري ز  مثال    NULLآرگومان برابر با    نیچون اول  کند،یآرگومان استفاده م  ن یبازگرداندن دوم  يبرا  ISNULLاز 

 است: 
 
SELECT  
    ISNULL(NULL,20) result; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 رشته کاراکتر  يبرا  ISNULL( استفاده از تابع )(ب

 

 :ستین  NULLآرگومان است و    نیچون اول  کند،ی’ استفاده مHelloبازگرداندن رشته ‘  يبرا   ISNULLاز تابع )(  ريز  مثال 
 
SELECT  
    ISNULL('Hello', 'Hi') Result; 

 

 است:  ترتیباينبه یخروج

 
 معنادار  ريبا مقاد NULL ري مقاد  ینيگزي جا يبرا  ISNULL( استفاده از تابع )(پ

 

 : کندیم رهیورزشکار را بر اساس سن ذخ يها يبندکه دسته میکنیم جاديا divisionsبه نام  د يجدول جد کي  ابتدا،
 
CREATE TABLE divisions 
( 
    id      INT 
    PRIMARY KEY IDENTITY,  
    min_age INT DEFAULT 0,  
    max_age INT 
); 
 

 

 :میکنیاضافه م divisionsبه جدول  فيچند رد دوم،
 
INSERT INTO divisions(min_age, max_age) 
VALUES(5,null), 
        (20,null), 
        (null,30); 

 

 :ميآوریبه دست م divisionsها را از جدول داده سوم،
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SELECT 
    id, 
    min_age, 
    max_age  
FROM  
    divisions; 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو

 

 
خواهد بود. به طور مشابه،    NULL  يدارا  min_ageحداقل سن نباشد، پس ستون    تيمحدود  يدارا  يبند دسته  کي  اگر

 خواهد بود. NULL ي دارا زین max_ageبه حداکثر سن نداشته باشد، ستون  ز ین يبند دسته کياگر 

 

  99به    max_ageدر ستون    NULL  لي و تبد  0به    min_ageدر ستون    NULL  ليتبد  يبرا   ISNULLآخر، از تابع )(  در

 : میکنیاستفاده م
SELECT  
    id,  
    ISNULL(min_age,0) min_age,  
    ISNULL(max_age,99) max_age 
FROM 
    divisions; 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو

 

 
 

 SQL Serverدر  ISNUMERIC تابع 

 

  ر یدر غ  گرداند،یرا بازم   1باشد، مقدار    ي معتبر يو اگر عبارت از نوع عدد  ردي پذ یعبارت م کي   ISNUMERIC)(  تابع

 .گرداندیرا بازم 0صورت، مقدار   نيا

 

 : دهدیرا نشان م ISNUMERICتابع )( syntax  ر،يز کد

 
ISNUMERIC ( expression )   



 

 SQL Server 2019 230 آموزش جامع  

 

 باشد. يهر عبارت معتبر تواندیم expression، کد syntax نيا در

 است: ريز  يها از نوع  یکيمعتبر،   ينوع عدد  کيکه   دیداشته باش  توجه

 BITو  TINYINT ،SMALLINT ،INT ،BIGINT: حی اعداد صح    

 NUMERICو  DECIMALدقت ثابت:  يدارا     

 REALو  FLOAT: یبيتقر    

 SMALLMONEYو  MONEY: یپول ري مقاد    

 

  ر،یخ  ايشود    ليتبد  يعدد  يانوع داده  کيبه    تواندیمقدار م  کي  ايکه آ  کندیم  یدر واقع بررس  ISNUMERIC)(  تابع

  تواند یم  یخوببه  ،ياکه کدام نوع داده  ديگویتابع به شما نم  ني، اهرحال به.  گرداندیرا بازم  حیو سپس پاسخ صح

 را کنترل کند. overflow اي انيجر

 

  یمعرف   TRY_CONVERTو )(  TRY_PARSE  ،()TRY_CASTتوابع )(  SQL Server 2012از زمان انتشار    لیدل  نیهم  به

 شدند.

 SQL Serverدر   ISNUMERICتابع )( يها مثال 

 

 

  ايشود   ليعدد تبد  کيبه   تواندی’ م$10رشته ‘  ايکند که آ  یتا بررس  کندیاستفاده م  ISNUMERICمثال، از تابع )(  نيا

 :ریخ
 
SELECT  
    ISNUMERIC('$10') result; 

 صورت است:  نيبه ا یخروج

  

 
 : ریخ ايعدد هست  کي’ -2.23E-308رشته ‘  ايکه آ کند یم یبررس ريز مثال 

 
SELECT  
    ISNUMERIC('-2.23E-308') result; 

 

 عبارت است از:  یخروج
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 : ستیعدد ن کي +’ ABCاست که رشته ‘ نيا  دهندهنشانکه  گرداندیرا بازم 0مقدار    ريز مثال 

 
SELECT  
    ISNUMERIC('+ABC') result; 

 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 

 SQL Serverدر   IIF تابع 

م  IIF)(  تابع    ن یباشد، آنگاه دوم  trueو اگر مقدار آن    کند یم  یابيآرگومان را ارز  نی. سپس اولردي پذ یسه آرگومان 

 . گرداندیآرگومان را بازم نیصورت، سوم نيا ری در غ گرداند،یآرگومان را بازم

 

 : دهدیرا نشان م IIF)( تابع syntax  ر،يز کد

 
IIF(boolean_expression, true_value, false_value) 

 

 :syntax نيا در

 

▪ Boolean_expression  عبارت    ک ي  د يعبارت با  ني شود. ا  یابيارز  دي عبارت است که با  ک يboolean   ،معتبر باشد

 .دهدیصورت تابع ارور م  نيا  ریدر غ

o True_value  است که اگر مقدار  يمقدارboolean_expression  برابر باtrue  شودیباشد، بازگردانده م. 

o False_value است که اگر مقدار   يمقدارboolean_expressiom  برابر باfalse شودیباشد، بازگردانده م . 

 

 است: CASEعبارت  کي short hand ايخالصه شده  IIFواقع، تابع  )( در
 
CASE  
    WHEN boolean_expression  
        THEN true_value 
    ELSE 
        false_value 
END 
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 SQL Serverدر  IIFتابع )( يها مثال 

 

 رشته کي ي برا IIFتابع )(( استفاده از لفا

 

 : گرداندیرا بازم Trueنه و رشته   ايهست  10 <  20 ايکند که آ یتا بررس  کندیاستفاده م  IIFمثال از تابع )( نيا

 
SELECT  
    IIF(10 < 20, 'True', 'False') Result ; 

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 
 ستون جدول  يبرا  IIF( استفاده از تابع )(ب

 

سفارش متناظر را بر اساس تعداد   تیو وضع بردیبه کار م IIFتودرتو درون توابع )( صورتبهرا  IIFتابع )( ر يز مثال 

 :گرداندیسفارش بازم
 
SELECT     
    IIF(order_status = 1,'Pending',  
        IIF(order_status=2, 'Processing', 
            IIF(order_status=3, 'Rejected', 
                IIF(order_status=4,'Completed','N/A') 
            ) 
        ) 
    ) order_status, 
    COUNT(order_id) order_count 
FROM     
    sales.orders 
WHERE  
    YEAR(order_date) = 2018 
GROUP BY  
    order_status; 

 :دهدیرا نشان م  یخروج ر،ي ز ريتصو

 

 
 یتوابع تجمع يبرا  IIF( استفاده از تابع )(پ
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سفارش در سال    تیها را بر اساس وضعتا تعداد سفارش  کندیاستفاده م  SUMتابع )(  ي برا  IIFمثال از تابع )(  نيا

 به دست آورد: 2018
 
SELECT     
    SUM(IIF(order_status = 1, 1, 0)) AS 'Pending',  
    SUM(IIF(order_status = 2, 1, 0)) AS 'Processing',  
    SUM(IIF(order_status = 3, 1, 0)) AS 'Rejected',  
    SUM(IIF(order_status = 4, 1, 0)) AS 'Completed',  
    COUNT(*) AS Total 
FROM     
    sales.orders 
WHERE  
    YEAR(order_date) = 2017; 
 

را   هاسفارشتعداد  SUM. تابع )(گرداندیرا بازم  0  اي 1مقدار   IIFشد، تابع )( دای پ يمتناظر تیمثال، اگر وضع نيا در

 . گرداندیبازم تیهر وضع يبرا

 شکل است:  نيبه ا یخروج

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 
 SQL Serverامنیت در 

 
تواند  است که اگر درست به آن توجه نکنیم می  SQLهايی که بايد به آن توجه کرد امنیت در  بخش  نيترمهميکی از  

 . شود.باعث ايجاد مشکالت امنیتی و درز اطالعات مهم سازمان 

کنید، امنیت زيادي نخواهد داشت و اگر روش ايجاد امنیت بر روي ديتابیس را  زمانی که يک ديتابیس را ايجاد می

 ندانید، شايد تمام اطالعت خود را از دست بدهید.

 هاي احراز هويتوشر 4-1
را    SSMSافزار  ي اول نرمرا بررسی کنیم بهتر است صفحه  SQL Server 2019هاي احراز هويت در  براي اينکه روش

 مشخص شده است.   4- 1در شکل  که  مشاهده کنید

 
 احراز هویت   4-1شکل 

ي  از چند قسمت تشکیل شده است که در زير همه  SQLکنید احراز هويت  مشاهده می  4- 1که در شکل    طورهمان

 آنها را بررسی خواهیم کرد: 

Windows Authentication 
فرض است  هاي ويندوزي تعبیه شده است، اين يک روش پیشگیرندهيک روش احراز هويت است که در سرويس

فرض اجرا خواهد شد و  پیش  صورتبهاين روش    SQLکند، در زمان نصب  می  دیتأککه خود ويندوز بر روي آن  

 خواهد شد. د يیتأ SQLبراي ورود به  موردنظرکاربر 



 

 SQL Server 2019 236 آموزش  

کاربران  کنند و  در شبکه خود ايجاد می  Active directoryکاربران يک سرويس   تر آسانها براي مديريت اصواًل سازمان

تعريف می  صورتبهرا   آن  در  بعد میمتمرکز  و  احراز هويت  کنند  از طريق  اين   Windows Athenticationتوان  به 

 متمايز خواهد بود. هی بقدارد که با  SIDي خاص با نام شماره  کيکاربران دسترسی داد، اصواًل هر کاربر در ويندوز 

 
SQL Server Authentication 

افزار تعريف  ديتابیس نرمدر داخل    رمز عبور و نام کاربري  است و  SQLزار  اف اين روش از احراز هويت مختص نرم

 شود. می

 

 ايجاد کاربر و اعطاي دسترسی به آن  4-2
 

 Activeتوانید از کاربران  کنید، میرا عضو شبکه دامین می  SQLکه در اوايل کتاب گفتیم، زمانی که سرور    طورهمان

Directory    براي دسترسی بهSQL  هاي الزم را براي آن در نظر بگیريد، اما اگر بخواهید کاربر  استفاده کنید و مجوز

 اين کار را انجام دهید:  4- 2شکل   مانندبهايجاد کنید بايد    SQLمحلی در 

 

 
 ایجاد کاربر 4-2شکل 

بايد نام کاربر خود را وارد کنید و در زير آن    Login Nameبايد کاربر خود را ايجاد کنید، در قسمت    4-3در شکل  

SQL Server Authentication  با انتخاب اين گزينه شما يک کاربر در داخل  را انتخاب کنید ،SQL Server  کنید.ايجاد می 
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 ایجاد کاربر 4-3شکل 

رمز عبور شما با خط مش سازمان شما يکی باشد  خواهید  ، اگر میTest@12345رد کنید مانند  يک رمز عبور پیچیده وا

تواند موارد زير  را انتخاب کنید، خط مش سازمان براي رمز عبور می  Enforce password policyي  بايد تیک گزينه

 باشد: 

 کنید بايد موارد زير رعايت شود:را انتخاب می زمانی که اين گزينه

 رمز عبور نبايد شامل نام کاربري باشد. -1

 رمز عبور حداقل هشت کاراکتر باشد.  -2

 ( باشد.9-0( و اعداد )a-z( ،)A-Zرمز عبور بايد شامل حروف ) -3

 .(٪) ( يا درصد#( ، عالمت عدد )$الفبايی مانند: تعجب )!( ، عالمت دالر )هاي غیررمز -4

يک تاريخ براي  را انتخاب کنید به اين معنا است که     Enforce Password Expirationي  در ادامه کار اگر تیک گزينه

هاي الزم داده  انقضاء رمز عبور کاربران در نظر گرفته خواهد شد و قبل از اينکه تاريخ انقضاء برسد به کاربران هشدار

 خواهد شد تا رمز عبور خود را تغییر دهند.

را انتخاب کنید کاربر بعد از ورود بايد رمز عبور را خودش    User Must Change Passeowrd at next Loginي  گزينه

 تغییر دهد. 
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خود تخصیص دهید، تا دسترسی اولیه به آن را    موردنظررا به ديتابیس    موردنظرتوانید کاربر  می  4- 3در آخر شکل  

 داشته باشد. 

هاي مختلف دسترسی وجود دارد  شويد، در اين قسمت گزينه  Server Roleوارد تب    4-4شکل    مانندبهدر ادامه کار  

 کنیم.به طور کامل آن را بررسی می 4- 1که در جدول  

 
 دسترسی به کاربر  4-4شکل 

 دسترسی  Roleبررسی   4 -1جدول 

 توضیحات  Roleنام 

sysadmin   کاربران عضوsysadmin   يعنی آزاد و رها هستند.  .فعالیتی را در سرور انجام دهندتوانند هر  می 

serveradmin 
عضو   سرور  می  serveradminکاربران  پیکربندي  همچنین    موردنظرتوانند  و  دهند  تغییر  را 

 توانند سرور را خاموش کنند.می

securityadmin 

گروه   قسمت  می  securityadminاعضاي  کنند،    Loginتوانند  مديريت  را  آنها  جزئیات  و 

هاي سطح سرور را اعطا  اين را دارند که مجوزکاربرانی که عضو اين نقش هستند توانايی  

توانند در صورت دسترسی  ، آنها همچنین می  REVOKEو يا    DENYو    GRANTکنند مانند  

هاي عبور  توانند رمزهاي آن را هم مديريت کنند، عالوه بر اين هم آنها میبه ديتابیس مجوز

کنند ريست  را   . کاربران 

به هر   که  باشید  مواظب  بايد  و  قدرتمند است  بسیار  نقش  اين  که  کنید  توجه  نکته  اين  به 

 در سرور است.  sysadmin  نقشنقش معادل  کاربري آن را اعطا نکنید، اين

processadmin 
نقش   که عضو  می  processadminکاربرانی  فرايندباشند  خاتمه  توانند  را  اجرا  در حال  هاي 

 دهند.
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setupadmin 

  SQLها  سرور  Transact-SQLوجو يا همان  توانند با استفاده از زبان پرسکاربران اين نقش می

حتماً    موردنظر کاربر    Management Studioرا اضافه يا حذف کنند، البته در صورت استفاده از  

 هم باشد. sysadminبايد عضو 

bulkadmin 

 BLUNK)دستور    را اجرا کنند BULK INSERT توانند دستور می   bulkadminاعضاي نقش  

INSERT  هاي  تواند با استفاده از فايلمیtxt    ياcsv    مقادير زيادي از اطالعات را به جداول

 . (اضافه کند

diskadmin  کاربران عضو نقشdiskadmin هاي موجود بر روي ديسک را مديريت کنند. توانند فايلمی 

dbcreator 
را ايجاد، مديريت و حذف کنند و   ياداده  گاهيپاتوانند هر  می dbcreatorکاربران داراي نقش  

 را بازيابی کنند.  موردنظري  دادهپايگاهتوانند حتی می

public 

گیرد، اين  به آن تعلق می  publicفرض نقش  پیش  صورت بهکنید  زمانی که يک کاربر ايجاد می

تواند مشخص کند  کند میايجاد می  objectنقش به اين صورت است که زمانی که مدير يک 

 دسترسی داشته باشند.  objectرا دارند بتوانند به آن  publicکه کاربرانی که نقش 

 

 کنیم.انتخاب می 4- 5شکل  مانندبه را  securityadminي دسترسی کامل دهیم تیک گزينه aliبراي اينکه به کاربر 

 
 دسترسی به کاربر  4-5شکل 

تب   وارد  کار  ادامه  در شکل    User Mappingدر  که  اين صفحه  در  توانید  ، شما میمشخص شده است  4-6شويد 

 ترسی الزم را داشته باشد. سبر روي کدام ديتابیس د موردنظرمشخص کنید که کاربر 



 

 SQL Server 2019 240 آموزش  

 
 دسترسی به دیتابیس 4-6شکل 

توانید براي دسترسی به  میوجود دارد که    Roleمشخص شده است چندين    4-7که در شکل    4-6در پايین شکل  

توجه   4-2به جدول    آشنا شويم  موردنظرهاي مشخص کنید، براي اينکه بیشتر با گزينه  موردنظرديتابیس توسط کاربر 

 کنید. 

 
 دسترسی به دیتابیس 4-7شکل 

 
 دسترسی Role 4 -2جدول 

 توضیحات  Roleنام  

db_owner ش  ق کاربرانی که نdb_owner  ي تنظیمات و نگهداري  بر کلیه  توانندکنند میرا دريافت می

حذف کنند،    sqlرا در    دادهپايگاهتوانند  را انجام دهند و همچنین می  موردنظر  دادهپايگاه
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البته در بعضی از مواقع اين نوع دسترسی کارايی ندارد و بايد مجوز سطح سرور به آنها  

 داده شود.
 

db_securityadmin   وظیفه    توانندمی  نیهمچنو    ها را دارندتوانايی تغییر عضويت در نقش  نقشاعضاي اين

 .دارند برعهدهريت اختیارات را مدي

db_accessadmin اين اجازه را می به کاربران  بر روي  اين نقش  در    Loginدهد که  و    SQLکردن  نظارت 

 دسترسی داشته باشد.

db_backupoperator پشتیبان تهیه کنند.  دادهپايگاهدهد تا بتوانند از اين قابلیت را به کاربران می 

db_ddladmin اعضاي اين گروه توانايی اجراي دستورات از نوع DDL   را دارند. 

db_datawriter تغییر توانايی  گروه  اين  در جدول   اطالعاتیهیچ    کردناضافهو    ،حذف  ،اعضاي  هاي  را 

 .تعريف شده توسط کاربر ندارند

db_datareader   ،را   هاي تعريف شده توسط کاربرجدول توانايی خواندن اطالعات از  اعضاي اين نقش  

 .دارد

db_denydatawriter   دادهپايگاههاي موجود در جداول کاربران موجود در يک داده  توانندینماعضاي اين نقش  

 .اصالح يا حذف کنند ،را اضافه

db_denydatareader   هاي تعريف شده توسط  جدول اي را از  توانند هیچ دادهنمیکاربرانی که اين نقش را دارند

 .کاربر بخوانند

 

دسترسی کامل به ديتابیس داشته    مورد نظررا انتخاب کنید تا کاربر    db_securityadminي  تیک گزينه  4- 8در شکل  

 باشد 

 
 دسترسی به دیتابیس 4-8شکل 

-9شکل    مانندبهايجاد شود، بعد از ايجاد کاربر  مورد نظرنید تا کاربر کلیک ک OKتوانید بر روي بعد از انجام کار می

 را انتخاب کنید. Propertiesي  بر روي کاربرمورد نظر کلیک راست کنید و گزينه 4
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 بررسی کاربر  4-9شکل 

هاي پیشرفته  ري دسترسیيک س   Securablesکنید، در تب  را مشاهده می  aliجزئیات مربوط به کاربر    4-10در شکل  

 اعطا کنید. مورد نظربه کاربران و ديتابیس  SQLتوانید از طريق مدير میوجود دارد که 

 
 Securablesبررسی تب  4-10شکل 

توانايی متصل شدن   مورد نظرمشخص کنید که کاربر توانید مشخص شده است می 4- 11که در شکل  Statusدر تب 

 را فعال و يا غیرفعال کنید. مورد نظررا داشته باشد يا نه و يا اينکه کاربر   Database Engineبه 
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 Statusبررسی قسمت  4-11شکل 

بر روي    4- 12شکل    مانندبهاضافه کنیم بايد    Loginsرا به لیست    Active Directoryيک کاربر از طريق  اگر بخواهیم  

Logins ي کلیک راست کنید و گزينهNew Login .را انتخاب کنید 

 
 Active Directoryایجاد کاربر  4-12شکل 

 کلیک کنید. Searchرا انتخاب کنید و بر روي  Windows authenticationي  بايد گزينه 4-13در شکل 

 
 Active Directoryایجاد کاربر  4-13شکل 

خود را در کادر مشخص شده    مورد نظردومین خود را انتخاب کنید و کاربر    Locationبايد از قسمت   4-14در شکل  

 آن را پیدا کنید.  Check Namesتا با کلیک بر روي    وارد کنید
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 Active Directoryایجاد کاربر  4-14شکل 

ها را خودتان  توانید رمز عبور و ديگر گزينهديگر نمیتوجه کنید بعد از انتخاب کاربر از نوع دومین    4-15اگر به شکل  

 گیرد.انجام می Active Directoryوارد و انتخاب کنید بلکه اين اطالعات از طريق سرويس 

 
 Active Directoryایجاد کاربر  4-15شکل 

  SQLکه از نوع دومین بوده به لیست    spsqlو هم کاربر    aliکنید هم کاربر  مشاهده می  4- 16که در شکل    طورهمان

 کلیک کنید. مورد نظرشويم بايد بر روي آيکون   SQLاينکه با اين کاربران وارد   يبرااضافه شده است، 

 
 Active Directoryایجاد کاربر  4-16شکل 
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اين نکته را متذکر شويم که براي ورود با کاربر تحت دومین بايد با همان کاربر اول وارد   قبل از اينکه ادامه دهیم بايد 

از آن کاربر استفاده کنید ولی براي ورود با   windows Authenticationتوانید با انتخاب  ويندوز شويد و بعد از آن می

را انتخاب کنید و طبق شکل    SQL Server Authenticationي  است بايد گزينه  SQL Authenticationکه از نوع    aliکاربر  

کلیک کنید، بعد از کلیک با خطايی روبرو خواهید شد که اجازه ورود   Connectرا وارد و بر روي    ALIکاربر    17-4

 دهد.نمی  aliبه سرور را به کاربر 

 
 SQLاحراز هویت  4-17شکل 

را    Propertiesي  بر روي سرور کلیک راست کنید و گزينه  4- 18شکل    مانندبه  بايد  4- 17شکل  براي حل خطاي  

 انتخاب کنید. 

 
 SQLاحراز هویت  4-18شکل 

کنید،   انتخاب را    SQL Server and Windows Authentication modeي  شويد و گزينه  Securityوارد تب    4- 19در شکل  

 شويم.  SQLتوانیم وارد سرور می Windowsم و ه SQLبا اين کار هم با احراز هويت 
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 SQLاحراز هویت   4-19شکل 

 شود.  SQLاست توانسته وارد سرور   SQL Authenticationکه از نوع   aliمشخص شده است که کاربر    4- 20در شکل 

 
 SQLاحراز هویت   4-20شکل 

 

 

 Queryايجاد کاربر از طريق   4-3
خواهیم این کار را انجام  است که در این قسمت می  SQLهای ایجاد کاربر یا موارد خاص دیگر استفاده از دستورات  یکی دیگر از راه 

 د.انتخاب کنی 4- 21شکل  مانندبهرا  New Queryی کلیک راست کنید و گزینه  SQlدهیم، برای شروع باید بر روی نام سرور 
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 Queryایجاد کاربر از طریق  4-21شکل 

 را فشار دهید: F5دستورات زير را وارد کنید و بعد از آن کلید  4-22 شکل يبازشدهدر صفحه 
USE [DB1] 
CREATE LOGIN [reza] WITH PASSWORD='1', DEFAULT_DATABASE=[DB1], CHECK_EXPIRATION=ON, 
CHECK_POLICY=ON 
 

در اينجا ديتابیس    که  در خط اول بايد مشخص کنیم که بر روي چه ديتابیسی قرار است کار کنیمو    باال  در دستور 

DB1    انتخاب شده است، در خط بعد بايد دستورات اصلی را وارد کنیم، با دستورCREATE LOGIN  کنیم  مشخص می

کنیم و با  است وارد می  rezaکه  نام کاربر را    []جديد ايجاد کنیم که بعد از آن هم در    LOGINخواهیم يک  که می

هاي  کنیم، در ادامه بايد ويژگیباشد را مشخص می  ’‘رمز عبور آن را که حتماً هم بايد در    WITH PASSWORDدستور  

کند را  فرضی که کاربر بر روي آن کار میاين کاربر را مشخص کنیم، مثالً براي اينکه مشخص کنیم که ديتابیس پیش

دستور   با  می  DEFAULT_DATABASE=[DB1]بايد  آن  از  بعد  و  کنیم  ويژگیمشخص  مانند  توانیم  آن  ديگر  هاي 

Enforce Password Policy  وEnforce Password Expiration  .را فعال کنید 

ايجاد    مورد نظر کاربر    4- 22شکل    مانند بهفشار دهید تا    F5بر روي کلید    مورد نظردستور    واردکردنبعد از درست  

 شود.

 

 
 Queryایجاد کاربر از طریق  4-22شکل 

قرار گرفته است و براي اينکه بررسی بیشتري داشته    Loginsدر لیست    مورد نظرتوجه کنید، کاربر   4-23اگر به شکل  

 را انتخاب کنید. Propertiesي باشیم بر روي آن کلیک راست کنید و گزينه
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 بررسی کاربر  4-23شکل 

دقیقاً همان چیزي است که در دستورات وارد   rezaکنید اطالعات کاربر  مشاهده می  4- 24در شکل    که   طورهمان

 کرديم.

 
 بررسی کاربر  4-24شکل 
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بايد دستور زير را وارد    رفعال یغفعال باشد و يا    مورد نظراهیم با استفاده از دستور مشخص کنیم که کاربر  بخو اگر  

 کنیم:
ALTER LOGIN reza ENABLE; 

 استفاده کنید.  DISABLEکنید بايد از دستور  رفعالیغشود و اگر بخواهید  فعال می rezaدر دستور باال کاربر 
 

 رمزگذاري بر روي ديتابیس  4-4

اين کار دسترسی به    باهاي جدول آن است که  ها و ستونايجاد امنیت براي ديتابیس  SQLکارها در    نيترمهميکی از  

 را داشته باشد.  موردنیازو گواهینامه  عبورنخواهد بود و طرف بايد رمز   یهرکساطالعات ديتابیس کار 

کند و شما با  خواهید کس ديگري بتواند اطالعات آن را مشاهده  مثالً شما در جدول خود يک ستون داريد که نمی

 میتونید اطالعات را مشاهده کنید.  مورد نظرداشتن رمز عبور و گواهینامه  

شود  يک کلید رمزنگاري می  صورتبهشود که در آن اطالعات  به دانشی گفته می  Cryptographyرمزنگاري يا همان  

تواند از اين اطالعات استفاده کند که اطالعات  شود و فقط کسی میمربوط به آن انجام می  تميالگورکه اين کار توسط  

 الزم مانند کلید و الگوريتم مربوط به آن را بداند.

 

 
 رمزنگاری  4-25شکل 

 

 اصطالحات  بررسی برخی از
Decryption 

 نامند. گیرد و نام آن را رمزگشايی هم میقرار می مورداستفادهشده  Encryptionسازي اطالعات براي آشکار
Plain text 

 توانند به آن دست پیدا کنند. می یراحتبهو يک رمز آشکار است و مهاجمان  نشده رمزنگاري که  اولیه متن
Cipher 

 خوبی برخوردار است. سرعت عملشکنی است و از  الگوريتمی براي رمزگذاري و رمز
Cryptanalysis 

 آن. يشدهقفلشود يا خواندن متن گفته می Cipherهاي  قفل دنبازکربه 
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 (Asymmetric( و نامتقارن )Symmetricکلیدهاي متقارن )  1-4-4
 متقارن   کلید رمزنگاری 

  که  شودمی  گفته  رمزنگاري  هايسیستم  و  هاپروتکل  ها،الگوريتم  از  دسته  آن   به  کلیدي،  تک  يا  متقارن  کلید  رمزنگاري

. کنندمی  استفاده  رمزگشايی  و  رمزگذاري  عملیات   براي   یکسان  رمز  کلید  یک  از  اطالعات   ردوبدل   طرف  دو  هر  آن  در

  قابل   يکديگر  از  ساده  بسیار   ايرابطه  با  يا  هستند  يکسان  رمزگشايی  و  رمزگذاري  کلیدهاي  يا  ها،سیستم  قبیل  اين  در

 هستند.  استخراج

  بايد   رمز  کلید  چون.  گردد  تعريف  طرف  دو  بین  مشترک  رمز  کلید  يک  بايد  رمزنگاري،  از  نوع  اين  در  که  است  واضح

  هايروش  از  يا  نمود  استفاده  امن  کانال   از  بايد  مشترک  رمز  کلید  ردوبدل   و  ايجاد  براي  بماند،  باقی  محرمانه  کامالً

  موجب   متقارن،  رمزنگاري  در  درگیر  نفرِ  دو  هر  يازا به  رمز  کلید  يک  وجود  به  نیاز.  کرد   استفاده  نامتقارن  رمزنگاري

 . گرددمی رمز کلیدهاي مديريت در مشکالتی بروز

 اند از: رود عبارتبه کار می Symmetricهايی که در الگوريتم
✓  DES 

✓  3DES 

✓  AES 
✓  IDEA 
✓  RC2, RC4, RC5, RC6 
✓  Blowfish 

 
 رمزنگاری 4-26شکل 

 

 نامتقارن   کلید رمزنگاری 

  رمزنگاري،  از  نوع  اين  در.  شد  پیشنهاد  متقارن  روش  در  کلید   انتقال   مشکل  حل  هدف  با  ابتدا  در  نامتقارن،  کلید  رمزنگاري

  خصوصی  کلید.  شودمی  استفاده  خصوصی  کلید   و  عمومی کلید  هاينام به  کلید  زوج  يک  از  مشترک،  کلید يک  جايبه

  در   عمومی  کلید.  دارد  بستگی  خصوصی   کلید  بودن  محرمانه  به  رمزنگاري  امنیت   و  دارد  قرار   آن  دارندة  اختیار  در  تنها

 .شودمی داده قرار هستند ارتباط در آن  دارندة با که کسانی کلیة اختیار

  مطرح  رمزنگاري  از   نوع  اين  براي  متعددي  کاربردهاي   متقارن،   روش   در  کلید   انتقال   مشکل  حل   رازیغبه  ،مرورزمانبه

  براي  عمومی   کلید  از  گاهی   ،مورد نظر  پروتکل  و  کاربرد  به  بسته  نامتقارن،  رمزنگاري  هايسیستم  در.  است  دهيگرد
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  رمزگذاري  براي  خصوصی  کلید  ،برعکس  نیز،  گاهی  و  شود می  استفاده  رمزگشايی  براي  خصوصی  کلید  از  و  رمزگذاري

 .رودمی کار به رمزگشايی  براي عمومی  کلید و

  رابطة.  گردندمی  محاسبه  رياضی  خاص  روابط  از  استفاده  با  و  هستند  متفاوت  يکديگر  با   خصوصی  و  عمومی  کلید  دو

  ناممکن  عمالً  عمومی،  کلید   داشتن  اختیار  در  با  خصوصی  کلید  کشف  که  است  ياگونهبه  کلید  دو  اين  بین  رياضی

 . است

 از:  اندعبارتروند به کار می Asymmetricهايی که در الگوريتم
✓ RSA 
✓ DH 
✓ ElGamal 
✓ DSA 
✓ ECC   

 نامتقارن   کلید  و متقارن  کلید  رمزنگاری مقایسه 

  ني؛ بنابرادارند  نیز  متفاوتی  کاربردهاي  و  هستند  متفاوت  ماهیت  دو  داراي  نامتقارن  کلید  و  متقارن  کلید  رمزنگاري  اصواًل

  مقايسه،   معیار  اگر  اما. بود نخواهد  دقیقی کار  مورد نظر  سیستم  و کاربرد به  توجه بدون رمزنگاري نوع دو اين مقايسه 

  هايالگوريتم  معادل،  امنیتی  مقیاس  درنظرگرفتن  با  که  گفت  بايد  باشد،  موردنیاز  محاسبات  زمان  و  حجم  خاص،  طوربه

 .باشندمی  نامتقارن رمزنگاري هايالگوريتم  از ترسريع خیلی متقارن  رمزنگاري

 (Hashingهش کردن ) 4-4-2

شود و بعد از اجراي يک الگوريتم بر روي آن ورودي تبديل به در اين روش يک ورودي از اطالعات دريافت می

و اعمال    000کنید که مثالً با ورود عدد  اين موضوع را مشاهده می  4- 27اعداد و حروف خواهد شد که در شکل  

 ردن آن کامالً سخت شده است. کامل تغییر کرده و هک ک صورتبهالگوريتم هش روي آن کد نهايی آن 

 
 هشینگ 4-27شکل 

 اند از:هاي هش عبارتانواع الگوريتم

 

 اندازه  نوع الگوریتم
BLAKE-256  256 bits  

BLAKE-512  512 bits  

BLAKE2s  Up to 256 bits  

BLAKE2b  Up to 512 bits  
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ECOH  224 to 512 bits  

FSB  160 to 512 bits  

GOST  256 bits  

Grøstl  Up to 512 bits  

HAS-160  160 bits  

HAVAL  128 to 256 bits  

JH  224 to 512 bits  

MD2  128 bits  

MD4  128 bits  

MD5  128 bits  

MD6  Up to 512 bits  

RadioGatún  Up to 1216 bits  

RIPEMD  128 bits  

RIPEMD-128  128 bits  

RIPEMD-160  160 bits  

RIPEMD-320  320 bits  

SHA-1  160 bits  

SHA-224  224 bits  

SHA-256  256 bits  

SHA-384  384 bits  

SHA-512  512 bits  

SHA-3 (originally known as Keccak)  arbitrary  

Skein  arbitrary  

Snefru  128 or 256 bits  

Spectral Hash  512 bits  

Streebog  256 or 512 bits  

SWIFFT  512 bits  

Tiger  192 bits  

Whirlpool  512 bits  

 شود.می MD5 ،SHA1 ،SHA2هاي  ها بیشترين استفاده از الگوريتماز بین اين الگوريتم

 SQLهاي جداول در بر روي ستون   يرمزگذار 4-4-3

اگر اطالعات شخصی مشتري مانند شماره    خصوصبه  است،امنیت داده براي هر سازمانی يک کار اساسی و مهم  

هاي بانکی و اعتباري را ذخیره کنید. هدف اصلی ما محافظت  شماره تأمین اجتماعی، شماره کارت  ،تماس، آدرس ايمیل

  يهاحلراه   SQL Serverدر داخل و خارج از سازمان است. براي دستیابی به اين هدف  هااز دسترسی غیرمجاز به داده

 محافظت کنیم.  هادادهها استفاده کنیم و از از اين رمزگذاري میتوانیمدهد. ما رمزگذاري ارائه می

را رمزنگاري کنیم، براي اينکه يک    آنهاي  خواهیم يک ديتابیس جديد ايجاد کنیم و يکی از ستونکار می  شروع   ي برا

 توانید از دستور زير استفاده کنید:ديتابیس جديد ايجاد کنیم می
CREATE DATABASE CustomerData; 
            Go  
            USE CustomerData; 
            GO 
                  
            CREATE TABLE CustomerData.dbo.CustomerInfo 
            (CustID        INT PRIMARY KEY,  
             CustName     VARCHAR(30) NOT NULL,  
             BankACCNumber VARCHAR(10) NOT NULL 
            ); 
            GO 
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در ادامه دستورات يک جدول با   ايجاد شده است و  CoustomerDataبا اجراي دستورات باال يک ديتابیس جديد با نام  

اين    4-28ايجاد شده که داراي سه ستون است که در شکل    CoustomerDataهم داخل ديتابیس     CustomerInfoنام   

 کنید. موضوع را مشاهده می

 
 ایجاد جدول و دیتابیس  4-28شکل 

 توانید از دستورات زير استفاده کنید: براي اينکه اطالعات جدول را تکمیل کنیم می
 

Insert into CustomerData.dbo.CustomerInfo (CustID,CustName,BankACCNumber) 
            Select 1,'Rajendra',11111111 UNION ALL 
            Select 2, 'Manoj',22222222 UNION ALL 
            Select 3, 'Shyam',33333333 UNION ALL 
            Select 4,'Akshita',44444444 UNION ALL 
            Select 5, 'Kashish',55555555 
 

 کنید. را مشاهده می موضوعاين   2- 29کامل خواهد شد که در شکل   CustomerInfoجدول  با دستور باال اطالعات 

 
 CustomerInfoخروجی جدول   4-29شکل 

  :میکنیماز مراحل زير براي رمزگذاري سطح ستون استفاده 

 ايجاد کنید. دادهپايگاهبراي  master keyيک کلید اصلی يا همان  •
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 يک گواهینامه خود امضا ايجاد کنید.  SQL Server براي •

 رمزگذاري پیکربندي کنید. يک کلید متقارن را براي  •

 ستون.  يهادادهرمزگذاري  •

 رمزگذاري را جستجو و تأيید کنید. •

 اً طبق دستورات زير پیش برويد تا مشکلی در کار پیش نیايد. انجام اين مراحل دقیق  يبرا

 کنید.را مشاهده می  SQL Serverکنید، يک نماي کلی از ايجاد رمزگذاري در   توجه  4-36اگر به شکل  

 
 نمودار رمزگذاری  4-36شکل 

 براي رمزگذاري رو ستون   Master Keyايجاد  4-4-3-1

اين کلید يک کلید متقارن    که  کنیمتعريف و يک رمز عبور براي محافظت آن مشخص می  Master Keyبراي شروع يک  

مشخص شده  هم    4-36شود که در شکل  هاي خصوصی و کلید نامتقارن تعريف میاست که براي محافظت از کلید

 است. 

 :میکنیماستفاده  CREATE MASTER KEY از عبارت   دادهپايگاه( Master Keyبراي ايجاد يک کلید اصلی )

 
USE CustomerData; 
GO 
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'Test@12345'; 

 

 اجرا شده است بايد از دستور زير استفاده کنیم:  یدرستبهبراي اينکه متوجه شويم دستور باال 
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SELECT name KeyName,  
    symmetric_key_id KeyID,  
    key_length KeyLength,  
    algorithm_desc KeyAlgorithm 
FROM sys.symmetric_keys; 

هاي مشخص شده در خروجی  با ستون  Viewکنید با اجراي دستورات باال يک  مشاهده می  4- 37که در شکل    طورهمان

دهد که اگر به ستون الگوريتم توجه کنید الگوريتم  را نمايش می  sys.symetric_keysبه نمايش گذاشته شد که مقدار  

دهد، به اين نکته هم توجه کنید که خود  است که يک رمزنگاري قدرتمند را ارائه می  256و با اندازه    AESما از نوع  

SQL کند.اتوماتیک ايجاد می صورتبهتم به همراه طول آن را نوع الگوري 

 
 4-37شکل 

 

 SQLدر   Certificateايجاد  4-4-3-2

هاي خود امضاء اين  از گواهینامه  منظورايجاد کنیم    self-signedبايد يک گواهینامه خود امضا يا همان    در ادامه کار

نیاز    SQLکند يعنی ديگر  شود و هیچ سازمان ديگري آن را تولید نمیايجاد می  SQLداخل خود    نامهیگواهاست که اي  

 کند. استفاده کند بلکه خودش تولید و استفاده می  گريدمرجع تولید شده از سازمان  نامةیگواهندارد 
USE CustomerData; 
GO 
CREATE CERTIFICATE Certificate_test WITH SUBJECT = 'Protect my data'; 
GO 
 

ايجاد    Certificate_testي جديد با نام و بعد يک گواهینامه متصل شديم CustomerDataدر دستور باال اول به ديتابیس  

 توجه کنید اين موضوع را مشاهده خواهید کرد.   4-38است و اگر به شکل  Protect my dataکرديم که موضوع آن 
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 Certificateایجاد  4-38شکل 

 توانیم از دستورات زير استفاده کنیم:می گرفتهانجام یدرستبهاينکه مطمئن شويم کار   يبرا
SELECT name CertName,  
    certificate_id CertID,  
    pvt_key_encryption_type_desc EncryptType,  
    issuer_name Issuer 
FROM sys.certificates; 

 ايجاد شده است.   یدرستبه مورد نظر Certificateتوجه کنید متوجه خواهید شد که    4-39اگر به شکل  

 
 Certificateنمایش  4-39شکل 

  ENCRYPTED_BY_MASTER_KEYمقدار  Encrypt Typeتوجه کنید در قسمت  4-39هاي شکل پس اگر به ستون

هم که    Certnameاز کلیدي که ايجاد کرديم در حال استفاده است، در ستون    SQLدهد  قرار گرفته است که نشان می

چون  گواهینامه نوشته شود که در اينجا    رکنندهصادبايد نام سازمان    Issuerگیرد، و در ستون  قرار می  Certificateنام  

 است يک نوشته خودمان قرار داديم. آن صادرکننده SQLخود 

 ايجاد کلید متقارن  4-4-3-3

، در کل هاي قبل توضیح داديمدر مرحله بعد کار بايد يک کلید متقارن ايجاد کنیم، در مورد کلید متقارن در قسمت

 کند. گشايی استفاده میرمزگذاري و  کلید متقارن براي رمز

 براي شروع بايد از دستور زير استفاده کنید:



 

 SQL Server 257امنیت در /  4فصل 

CREATE SYMMETRIC KEY SymKey_test WITH ALGORITHM = AES_256 ENCRYPTION BY CERTIFICATE 
Certificate_test; 

همان طول و نوع رمزنگاري است   AES_256نام کلید متقارن است که بايد ايجاد کنیم و  SymKey_testدر دستور باال 

 که در قسمت قبل ايجاد کرديم را وارد کنید.  Cerfitficateکه مشخص شده است و در آخر بايد نام 

 توانیم از دستورات زير استفاده کنیم:اجرا شده می یدرستبهبراي اينکه متوجه شويم دستور 
SELECT name KeyName,  
    symmetric_key_id KeyID,  
    key_length KeyLength,  
    algorithm_desc KeyAlgorithm 
FROM sys.symmetric_keys; 

 ايجاد شده است. Masterهم به همراه کلید کنید کلید متقارن مشاهده می 4-40که در شکل  طورهمان

 
 متقارن دیکل شینما 4-40شکل 

 

را براي اين نسخه از ديتابیس ايجاد کنیم و روش    مورد نظر هاي رمزگذاري  خوب تا به اينجاي کار توانستیم کلید

و بعد از    کندمیايجاد   Service Master Key (SMK) يک   SQL Serverاست يعنی اينکه    4- 36شکل    مانندبهايجاد آن  

، توجه  کندمحافظت می  Service Master Key (SMK)از کلید   Windows Data Protection API (DPAPI) عاملآن سیستم

 دادهکلید اصلی پايگاهکند  محافظت می  (DMK) دادهاز کلید اصلی پايگاه (SMK) کلید اصلی سرويس  که  میباشداشته  

(DMK)   که همان  از گواهی خود امضا شدهCertificate  نامه يا همان  اين گواهی  و  کندباشد محافظت میCertificate  

 . اين شد مراحل کار تا به اينجا.کندمیمحافظت  Symmetric از کلید

 رمزگذاري داده  4-4-3-4

در نظر بگیريم، براي اين کار و    VARBINARY(max)رمزگذاري شود بايد نوع داده را   SQLبراي اينکه يک ستون در  

  varbinary(MAX)ايجاد و نوع آن را    BankACCNumber_encryptيک ستون جديد با نام    CustomerDataدر ديتابیس  

 گیريم.در نظر می
ALTER TABLE CustomerData.dbo.CustomerInfo 
ADD BankACCNumber_encrypt varbinary(MAX) 
 

 با موفقیت ايجاد شده است.  مورد نظر کنید ستون  مشاهده می 4- 41که در شکل   طورهمان
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 ایجاد ستون در جدول 4-41شکل 

  در   که  BankACCNumber_encryptهايی که در ستون  خواهیم کار اصلی را انجام دهیم، يعنی اينکه دادهدر ادامه می

 . کنیم نگاريرمز را  گیرند می قرار کرديم جادي ا باال 

 

کلید و  بلی که ايجاد کرديم استفاده کنیم، با دستور زير  پس براي اين کار بايد از همان کلید متقارن و گواهینامه ق 

 اين موضوع مشخص شده است. 4- 42کنیم که در شکل گواهینامه را فعال می
OPEN SYMMETRIC KEY SymKey_test 
DECRYPTION BY CERTIFICATE Certificate_test; 

 

 
 کلید و گواهینامه  بازکردن 4-42شکل 

ستون   در  موجود  اطالعات  کار  ادامه  نام    BankACCNumberدر  با  که  جديدي  ستون  درون  را 

BankACCNumber_encrypt  دهیم.دهیم البته با استفاده از کلید متقارن که ايجاد کرديم اين کار را انجام میاست قرار می 
UPDATE CustomerData.dbo.CustomerInfo 
        SET BankACCNumber_encrypt = EncryptByKey (Key_GUID('SymKey_test'), 
BankACCNumber) 
        FROM CustomerData.dbo.CustomerInfo; 
        GO 
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 در ادامه بايد کلید متقارن که باز کرديد را ببنديد که بايد از اين دستور استفاده کنید: 
CLOSE SYMMETRIC KEY SymKey_test; 
        GO 

 توانیم با استفاده از دستور زير خروجی کار را مشاهده کنیم:حاال می
SELECT * 
FROM CustomerInfo; 

 

اند رمزنگاري  قرار گرفته  آنکنید ستون جديد ايجاد شده و اطالعاتی که داخل  مشاهده می  4- 43که در شکل    طورهمان

 تواند از اطالعات را مشاهده کند.شده و کسی نمی
 

 
 جدول شینما 4-43شکل 

نتواند اطالعات آن را مشاهده کند، اما اگر بخواهیم    یکس  تاتا اينجا توانستیم يک ستون از جدول را رمزگذاري کنیم  

 کنیم چه کاري بايد انجام دهیم؟ Decryptرمزگشايی يا همان اين اطالعات را مشاهده کنیم يعنی 

 استفاده کنیم، براي تست اين موضوع به دستورات زير دقت کنید: DecryptByKeyبراي اين کار بايد از دستور 

 زنیم: را صدا می مورد نظردهیم کلید متقارن و گواهینامه اولین کاري که انجام می

 
OPEN SYMMETRIC KEY SymKey_test 
DECRYPTION BY CERTIFICATE Certificate_test; 

 

 ات زير استفاده کنید:بايد از دستور مورد نظر موارد  بازکردنبعد از 

 
SELECT CustID, CustName,BankACCNumber_encrypt AS 'Encrypted data', 
            CONVERT(varchar, DecryptByKey(BankACCNumber_encrypt)) AS 'Decrypted Bank 
account number' 
            FROM CustomerData.dbo.CustomerInfo; 

 

از   استفادهبا  BankACCNumber_encryptاند ولی در ستون انتخاب شده مورد نظرهاي جدول در دستورات باال ستون

 آن  اطالعات  DecryptByKeyتغییر نام پیدا کرد و همین ستون با استفاده از دستور    Encrypted dataبه ستون     ASدستور  

 کنید:مشاهده می 4- 44اين موضوع را در شکل  که رمزگشايی شد Decrypted Bank account number نام با جديد ستون به
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 رمزگشایی ستون 4-44شکل 

تواند اين عملیات را  یخواهیم تست بگیريم که هر کاربري با هر دسترسی م می  حاال رمزگذاري و رمزگشايی،    ازبعد  

  م یکنیمايجاد    DEC-USER  از دستورات زير يک کاربر جديد با نام    استفادهتست اين موضوع با    براي   انجام دهد يا نه،

 بخواند. را اطالعات  تواندمی فقط يعنی دارد db_datareaderدسترسی  CustomerDataکه به ديتابیس 
USE [master] 
GO 
CREATE LOGIN [DEC-USER] WITH PASSWORD=N'Test@12345', DEFAULT_DATABASE=[CustomerData], 
CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF 
GO 
USE [CustomerData] 
GO 
CREATE USER [DEC-USER] FOR LOGIN [DEC-USER] 
GO 
USE [CustomerData] 
GO 
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [DEC-USER] 
GO 

 شويد.  SQLبا کاربر جديد وارد  4-45  شکل مانندبهبايد با اين کاربر  DEC-USERبعد از ايجاد کاربر 

 
  

 اجرا کنید:  New Queryبعد از ورود دستور زير را در  
OPEN SYMMETRIC KEY SymKey_test 
DECRYPTION BY CERTIFICATE Certificate_test; 
     
SELECT CustID, CustName,BankACCNumber_encrypt AS 'Encrypted data', 
CONVERT(varchar, DecryptByKey(BankACCNumber_encrypt)) AS 'Decrypted Bank account 
number' 
FROM CustomerData.dbo.CustomerInfo; 

 SQLورود به  4-45شکل 
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 دارد.  مورد نظرمواجه خواهید شد که اشاره به دسترسی نداشتن کاربر   4-46با اجراي دستور باال با خطاي شکل 

 
 دسترسی کاربر  تست  4-46شکل 

دسترسی الزم را بدهیم تا بتواند هم به کلید متقارن و هم به گواهینامه    مورد نظربراي حل اين مشکل بايد به کاربر  

 دسترسی داشته باشد.  مورد نظر

 
GRANT VIEW DEFINITION ON SYMMETRIC KEY::SymKey_test TO "DEC-USER";  
GO 
GRANT VIEW DEFINITION ON Certificate::[Certificate_test] TO "DEC-USER"; 
GO 
GRANT CONTROL ON Certificate::[Certificate_test] TO "DEC-USER"; 

 

 کنید.مشاهده می 4- 47ي دستورات را در شکل  نتیجه

 
 افزایش دسترسی کاربر 4-47شکل 

 کنیم: دوباره دستورات باال را در اين قسمت وارد و اجرا میهاي الزم  بعد از دادن دسترسی
OPEN SYMMETRIC KEY SymKey_test 
DECRYPTION BY CERTIFICATE Certificate_test; 
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SELECT CustID, CustName,BankACCNumber_encrypt AS 'Encrypted data', 
CONVERT(varchar, DecryptByKey(BankACCNumber_encrypt)) AS 'Decrypted Bank account 
number' 
FROM CustomerData.dbo.CustomerInfo; 

ه با موفقیت اجرا شده و خروجی به نمايش گذاشته شد  مورد نظر کنید دستور  مشاهده می  4- 48که در شکل    طورهمان

 است. 

  
 تست دسترسی کاربر  4-48شکل 

 



 

 

   پنجمفصل 
 گیري و بازيابیپشتیبان 

هاي  سازمان  . درافزاري را بخش پشتیبانی و بازيابی آن بیان کردهاي يک سیستم نرمبخش  ن يتراز مهمتوان يکی  می

مورد  شود و اگر چنانچه از ديتابیس  جداول ثبت میدر يک ثانیه چندين هزار رکورد در ديتابیس و  ها  بزرگ مانند بانک

دسترسی داشته باشید پس  توانید به آن اطالعات  اطالعات اصلی ديگر نمی  رفتنازدستپشتیبان نداشته باشید با    نظر

 زمان ممکن اطالعات را برگردانیم.  نيترعي سربايد مسیر را دقیقاً مشخص کرد تا بتوانیم در 

از  استفاده کنید و يا اينکه    SQLافزار  توانید از خود نرماز ديتابیس بسیار زياد است که می  ي ریگبانیپشتهاي  روش

 کنیم.ي آنها را بررسی میهاي جانبی استفاده کنید که در اينجا همهافزارنرم

 

 SQLافزار از طريق نرم يریگبان یپشت 5-1

شکل    مانند بهشويد و    SQLبراي اين کار بايد وارد  را فعال کنیم،    SQL Server Agentبراي شروع کار بايد سرويس  

اي باز خواهد شد  را انتخاب کنید، بعد از آن پنجره  Startي  کلیک راست کنید و گزينه  Agentبر روي سرويس    1-5

 کلیک کنید.  Yesکه بايد بر روي 

 

 
 5-1شکل 

بايد    را فعال کنیم  Backupبراي اينکه سرويس  را با هم بررسی کنیم،     Database Maintenanceهاي  خواهیم ابزاردر ادامه می

قسمت    5- 2شکل    مانندبه روي    Managementوارد  بر  و  گزينه  Maintenace Plansشويد  و  کنید  راست  ي  کلیک 

Maintenace Plan Wizard .را انتخاب کنید 
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 5-2شکل 

را انتخاب    Separateي  فعالً گزينه  يبند زمانوارد کنید و در قسمت زيري آن براي    دلخواهبهبايد يک نام    5- 3  در شکل

 کنید. 

 
 5-3شکل 

اند که در زير آنها را بررسی  براي يک کار طراحی شده  هرکدامکنید که  هاي مختلفی را مشاهده میگزينه  5- 4در شکل  

 کنیم.می
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 5-4شکل 

1- Chech Database Integrity 

تهیه کنیم که اين    بانیپشتتوانیم از آن  اين گزينه براي اين است که بفهمیم يک ديتابیس مشکلی ندارد و می 

مشکل داشته باشد حتی بعد از    مورد نظر مهم است اگر چنانچه ديتابیس    ير یگبانی پشتبراي    واقعاًموضوع  

 ید، پس حتماً بايد از اين گزينه استفاده کنید.در آينده استفاده کن  س یتابيداز آن    د ی توانینم  ي ریگبانیپشتانجام  

2- Shrink Database 

فايل اصلی و  ايجاد می  يسازرهیذخدو فايل در محل    شودزمانی که يک ديتابیس ايجاد می شود که يکی 

افزايش پیدا خواهد کرد که بايد    آننوع کار در طی زمان حجم  بسته به    Logاست، اين فايل    logديگري فايل  

 گیري ايجاد نشود. حجم آن را کاهش دهید تا حجم اضافه در خروجی پشتیبان توسط اين گزينه

3- Reorganize index  وRebuld index 

  Insert, Deleteکنید استفاده از اين دستورات مانند  می  خودکارزمانی که يا دستورت مختلف بر روي ديتابیس  

شود که اطالعات  و همین امر باعث می  شونديا همان پارگی می  Fragmentationباعث ايجاد    مرورزمان به و...  

يک محل    ازمثالً  تر بايد گفت که  قرار نگیرند به طور ساده  يسازرهیذخيا محل    سکيهاردددر    یدرستبه

يا پارگی ايجاد شود يک ديتابیس    Fragmentationداشته باشید، زمانی که    تی گابیگ  1سازي با حجم  ذخیره

ذخیره خواهد شد و استفاده درستی از آن نخواهد شد و    ت یگابیگمگابايت در يک اين فضاي يک    500

را    س کند اين است که به شدت سرعت دسترسی و استفاده از ديتابیارگی ايجاد میمشکلی که پ   نيترمهم

 دهد.کاهش می

4- Update Statistics 

گزينه پرس  اين  عملکرد  بهبود  باعث  براي  و  است  شده  طراحی  انجام    یروزرسان بهوجو  براي  اطالعات 

 وجو خواهد شد.پرس

5- Clean Up History 
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کند  کنید يک سري داده در جدول سیستم ذخیره میدر طول زمان ايجاد می  هاي مختلفی رازمانی که ديتابیس

داده اين  و    مرورزمانبهها  و  از    ازکارافتادهمنسوخ  را  قديمی  آن اطالعات  با دستوري  بايد  و  خواهند شد 

 سازي را پر خواهند کرد. فضاي ذخیره مرورزمانبهها را حذف نکنید یس پاک کرد، البته اگر اين دادهديتاب

6- execute sql server agent job 

 ايجاد کرديد. agentهايی است که در اين دستور براي اجراي کار

7- Backup Database (FULL) 

یه کنیم، بايد از اين گزينه استفاده کنیم، داشتن حداقل  هاي خود پشتیبان تهبراي اينکه به طور کامل از ديتابیس

پشتیبان   ديتابیس  Fullيک  از  اگر  براي هر يک  و  است  توانايی    Fullها ضروري  باشد شما  نداشته  وجود 

 برگرداندن ديتابیس خراب شده را نخواهید داشت. 

8- Backup Database (Differential) 

تهیه کرده باشد با حجم   Fullغییرات است، مثالً اگر يک پشتیبان  از ت   يریگبانیپشتاين روش يک روش براي  

استفاده کنید حجم آن بسیار کم خواهد شد چون فقط از    Differentialگیگابايت در موقعی که از پشتیبان    10

نید در  استفاده ک Differentialشود، البته اگر تنها از روش ايجاد شده پشتیبان تهیه می  Fullتغییراتی که بعد از 

 گیرد. کند از تمام اطالعات پشتیبان میاولین باري که از ديتابیس پشتیبان تهیه می

9- Backup Database (Transaction Log) 

مشخص کنید، اگر بر روي حالت    اآن ر  Recovery Modelکنید، بايد حالت  زمانی که يک ديتابیس ايجاد می

Full  يک فايل    مورد نظر  سقرار داشته باشد از ديتابیLog  شود که قبالً اين موضوع را توضیح  هم گرفته می

هم پشتیبان تهیه خواهد شد و يک مزيت   logهاي استفاده کنید از داده يریگبانیپشتداديم، اگر از اين روش  

ابیس کاهش پیدا خواهد کرد و ديگر  ديت  logحجم فايل    يریگبانیپشتآن اين است که بعد از انجام اين نوع  

 نیاز نیست خودتان آن را کم کنید.

10- Maintenance Cleanup Task 

 هاي ديتابیس و... کاربرد دارد.هاي نگهداري مانند پروندههاي مربوط به برنامهاين گزينه براي حذف پرونده

را انتخاب کنید و بر روي   مورد نظري  سه گزينه  5-5شکل    مانندبهبراي تست کار    مورد نظرهاي  بعد از بررسی گزينه

Next  .کلیک کنید 

 
 5-5شکل 
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کلیک    Nextانتخاب شده است و براي ادامه بر روي    مورد نظري  کنید سه گزينهمشاهده می  5-6که در شکل    طورهمان

 کنید. 

 
 5-6شکل 

بر روي آن اعمال    Check Integrityبايد مشخص کنید که چه ديتابیسی بايد انتخاب شود تا عملیات    5- 7شکل    مانندبه

و يا خودتان   System Databaseي آنها را انتخاب کنید و يا  همه  All databasesي  توانید با انتخاب گزينهشود که می

 انتخاب کنید.ا ر  All databases ينهيگزانتخاب کنید که بهتر است 

 
 5-7شکل 

 کنیم.کنید که در ادامه آنها را معرفی میمشاهده می 5- 8چند گزينه را در شکل   All databaseبعد از انتخاب 
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 5-8شکل 

Include Indexes  
 .  شوددر ديتابیس است که انجام میجداول  يهاندکسيا  یکپارچگيو   اين گزينه براي بررسی درستی

 
Physical Only 

 .کندیم  یبررسرا موجود   يهارکورد يهاسرصفحهها و Pageساختار   اين گزينه بعد از اجرا فقط

 
Tablock   

کوتاهی قفل شده و دستور بررسی سالمت ديتابیس يعنی    زمانمدتبراي    مورد نظراين گزينه ديتابیس    کردنفعال با  

DBCC CHECKDB هاي اين  بکی از ويژگیشود،  از قفل باز می  مورد نظرشود و بعد از اجرا دستور ديتابیس  فعال می

   روش بعد از اجرا باعث افزايش سرعت بررسی ديتابیس خواهد شد.

 
Max Degree Of Parallelism  

استفاده    CPUاز تمام توان    SQLکنید  استفاده می  DBCC CHECKDBررسی سالمت ديتابیس يعنی  زمانی که از دستور ب

 استفاده شود.  CPUي  توانید مشخص کنید که در زمان اجرا از چند هستهخواهد کرد، با اين گزينه می

د کنید، براي اين کار  مشخص ايجا  يبند زمانتوانید براي اين وظیفه يک  توجه کنید، شما می  5-9اگر به پايین شکل  

 کلیک کنید.  Changeبر روي 
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 5-9شکل 

هايی  خود وارد کنید و بعد بايد مشخص کنید که اين وظیفه در چه زمان  ي بندزمانبايد يک نام براي    5- 9در شکل  

کنیم، در قسمت  روزانه که در اينجا روزانه را انتخاب می  صورتبهتوانید هفتگی انتخاب کنید يا  اجرا شود مثالً می

بامداد انتخاب شده است و در قسمت آخر    12ه ساعت  توانیم ساعت اجرا اين وظیفه را مشخص کنیم کسوم می

فرض تاريخ امروز انتخاب خواهد  پیش  صورتبهاجرا شود که    بندي از چه تاريخی توانید مشخص کنید که اين زمانمی

 کلیک کنید.  OKشد، بر روي 

دو   که  انجام دهید  shrinkخواهید بر روي آن عملیات  هايی را میبايد مشخص کنید که چه ديتابیس  5-10در شکل  

را انتخاب کنید در زمان   ..ignoreي کنیم، اگر در پايین صفحه تک گزينهديتابیس که با هم ايجاد کرديم را انتخاب می

Shrink خواهد شد.  نظرصرفهايی که آفالين هستند از ديتابیس 

 
 5-10شکل 
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ديتابیس   انتخاب  از  گزينه   5-11شکل    مانندبهبعد  دارد،  وجود  گزينه  عدد  دو  اول  می  50ي  نشان  اين  را  و  دهد 

انجام خواهد    Shrinkمگابايت حجم داشته باشند عملیات    50هايی که بیشتر از  روي ديتابیسي اين است که  دهندهنشان

درصد را مشاهده    10انجام نخواهد شد، در قسمت بعدي عدد    Shrinkشد و اگر کمتر از اين مقدار باشد عملیات  

هم    Retainي  گزينهخالی بماند،    Shrinkت که چند درصد از فضاي ديتابیس بعد از  ي اين اسدهندهنشانکنید که  می

داد و با صفحات میانی کاري ندارد، در آخر  فايل انتقال خواهد   يابتداهاي انتهايی را به اگر انتخاب شود فقط صفحه

 قبل مشخص کنید. مانندبهي اجرا را بند توانید زمانصفحه هم می

 
 5-11شکل 

خود را انتخاب    مورد نظر ديتابیس  را بايد مشخص کنید، براي اين کار بايد    Full backupsنحوه انجام  در شکل زير  

اعم از سیستمی و    هاسی تابيدي  استفاده کنید تا همه  All Databasesي  کنید که بهترين حالت اين است که از گزينه

را بايد مشخص کنید که داراي سه حالت است  سازي فايل  ذخیره  نوع  5-12کاربر را تخصیص دهد. در پايین شکل  

 کنیم.که در زير بررسی می

 
 5-12شکل 
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سیستم خود و يا در يک آدرس شبکه است که در   سکيهارددهاي پشتیبان در براي ذخیره کردن فايل  Diskي گزينه

 . میکنیمادامه بررسی  

  هرچند است،    صرفهبهمقرون شد که يک روش بسیار  براي ذخیره اطالعات بر روي نوار مغناطیسی می  tapeي  گزينه

ستفاده  هاي بزرگ هم در حال اکه بسیار قديمی شده ولی به علت ظرفیت باالي آن و قیمت پايین آن حتی در شرکت

 است. 

 است مانند آدرس زير:  شدهدر يک آدرس تحت وب طراحی   براي ذخیره کردن اطالعات URLي گزينه
'https://mystorage.blob.core.windows.net/mycontainer/TestDbBackupSetNumber2

_0.bak' 

خود را مشخص کنید، در    مورد نظربندي  توانید زماندر پايین صفحه می  Diskي  انتخاب گزينهاز    در ادامه کار بعد

ي هفتگی  بهتر است گزينه  Full Backupرا مشخص کنید، براي انجام    Full Backupبندي انجام  بايد زمان  5- 13شکل  

تواند  می  Full Backupم  ن هم اين است که اگر تعداد زيادي ديتابیس با حجم باال داشته باشید انجاآرا انتخاب کنید دلیل  

اين کار ر  صورت بهو بهترين کار اين است که    شما پر کند  يحافظهحجم زيادي را از   به هفتگی  ا انجام دهید و 

Differential Backup  روزانه انجام دهید.  صورتبهرا 

 

 
 5-13شکل 

 

 Backupهاي  شويد و در اين تب بايد مشخص کنید که فايل  Destinationوارد تب    5- 14شکل    مانندبهدر ادامه کار  

افزار  انتخاب شده است توجه داشته باشید براي اينکه نرم  C:\Backupsدر کدام مسیر ذخیره شود که در اينجا مسیر  

را انتخاب کنید، در پايین    Create a sub-directoryي  را داشته باشید بهتر است تیک گزينه  SubFolderدسترسی ايجاد  

 وارد شده است.  bakپسوند    فرضشی پ  صورتبهوارد کنید که    دلخواهبه خود را    Backupتوانید پسوند فايل  صفحه می
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 5-14شکل 

  Backup set will Exporeي  توانید با انتخاب گزينهشويد، در اين تب می  Optionsوارد تب    5-15شکل    مانندبهدر ادامه  

جديد    Backupو فايل    هارد پاک شوند  يازروروز    14  يشدهمشخصبعد از مدت    Backupهاي  نید که فايلمشخص ک

 جايگزين آن شود. 

را انتخاب    Verify Backup Integirityي  هايی که بايد مراقب آن باشد اين است که تیک گزينهقسمت  ن يترمهميکی از  

رسد،  پردازش به پايان می  آنکند تا سالم باشد و بعد از  را تست می  Backupفايل    Backupکنید، اين گزينه بعد از انجام  

قابل بازگردانی نبودن و مدير شبکه با مشکل بزرگی روبرو شده است،    Backupهاي  در جاهايی ديده شده که فايل

 بیشتر خواهد شد.  اتیعملمان انجام  زياد باشد مقدار ز Backupلبته اگر حجم  پس حتماً تیک اين گزينه را بزنید، ا

يک رمز عبور به همراه هشینگ قدرتمند    Backupهاي  را اگر انتخاب کنید بر روي فايل  Backup Encryptionي  گزينه

 نتواند اطالعات را به سرقت ببرد. یتاکسدهد قرار می
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 5-15شکل 

توانید مشخص کنید که گزارشگیري از اطالعات اين کار در  می  5- 16لیک کنید، در شکل  ک  Nextدر ادامه بر روي  

است و اگر هم بخواهید به يک آدرس خاص ايمیل شود بايد    TXT  صورتبهچه مسیري ذخیره شود، البته اين فايل  

 را انتخاب کنید.  E-mail reportي تیک گزينه

 
 5-16شکل 
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 کلیک کنید.  Finishتوانید بر روي مورد قبول بود می 5- 17اگر اطالعاتی در شکل 

 

 
 5-17شکل 

 شده است. جادياو  ديی تأ یدرستبه کنید اطالعاتمشاهده می 5- 18که در شکل   طورهمان

 
 5-18شکل 

داشته باشیم بر روي آن کلیک راست   يترکاملايجاد شده است و براي اينکه بررسی    مورد نظر Plan  5- 19در شکل  

 را انتخاب کنید. Modifyي کنید و گزينه
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 5-19شکل 

 

کنید اگر بر روي آنها کلیک کنید  هاي قبل ايجاد کرديم را مشاهده میهر سه قسمتی که در قسمت  5-20در شکل  

توانید نام  توانید تغییر يا حذف کنید و حتی میبندي را میعملکرد آنها را مشاهده خواهید کرد، در جلوي آنها زمان

 ها را تغییر دهید.Ruleهر يک از 

 
 5-20شکل 

کلیک راست کنید و    مورد نظر   Planبر روي    5-21شکل    مانندبه  اجرا، براي  ن را اجرا کنیمبايد آ  Planبعد از ايجاد  

 را انتخاب کنید. Executeي گزينه
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 5-21شکل 

هم به اين خاطر است که ما براي هر يک    آنمواجه خواهید شد که    5- 22زياد با خطاي شکل    احتمال بهبعد از اجرا  

، براي حل اين مشکل بايد  جداشدنهمین اين سه قسمت از هم  خاطربه بندي تعريف کرديم و ها يک زماناز قسمت

 آنها را در يک قسمت قرار دهیم. 

 
 5-22شکل 

 یست حذف کنید. را از ل Subplan_3و  Subplan_2شويد و  Modifyوارد  5- 23شکل   مانندبهبراي حل مشکل 
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 5-23شکل 

 

توانستید  کلیک کنید، البته از سمت چپ هم می  Toolboxشويد و بر روي    Viewوارد منوي    5-24شکل    مانندبهدر ادامه  

ToolBox  .را اجرا کنید 

 
 5-24شکل 

 رها کنید. مورد نظررا کشیده و در محل   Shrinkي بايد گزينه subplan_1در   5-25شکل   مانندبه
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 5-25 شکل

کلیک    Dhrinkبار برروي   دو  آنبايد فلش بااليی را به آن متصل کنید و بعد براي تنظیم    Shrink  کردناضافهبعد از  

 کنید. 

 
 5-26شکل 

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کنید و بر روي   All databasesبايد  5-27در شکل 
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 5-27شکل 

  5- 28شکل     مانند بهرا هم به لیست اضافه کنیم که اين کار را بايد    Back UP Database Taskي  در ادامه بايد گزينه

 انجام دهید. 

 
 5-28شکل 

بار کلیک بر روي آن تنظیمات آن را هم به نسبت قبل  ي آخر را هم متصل کنید و با دوگزينه  5- 29شکل    مانندبه

 ذخیره کنید.انجام دهید و اطالعات را 
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 5-29شکل 

با موفقیت    5-31شکل    مانندبهکلیک کنید عملیات    Executeبر روي     5- 30شکل    مانندبهبعد از اجراي مراحل باال اگر  

 انجام شود.

 
 5-30شکل 
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 5-31شکل 

ايجاد    یدرستبه  Backupهاي  شويد و مشاهده خواهید کرد فايل  Backupسازي  وارد آدرس ذخیره  5  -32شکل    مانندبه

 اند. شده

 
 5-32شکل 

بايد     5-33شکل    مانندبهچند بار اجرا شده و درست کار کرده يا نه بايد    Maintenance Plansبراي اينکه متوجه شويد  

 را انتخاب کنید.   View Historyي کلیک راست و گزينه  مورد نظر Planبر روي 

 
 5-33شکل 
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شما نمايش داده   مورد نظر  Plan   اينکه فقط  يبرا کنید، توجه داشته باشید  نتیجه کار را مشاهده می  5-34در شکل  

 شود بايد تیک آن را انتخاب کنید.

 
 5-34شکل 

وارد    5  -35شکل    مانندبهشود اگر  انجام می  Agentتوسط سرويس    Maintenance Plansکه گفتیم عملیات    طورهمان

 را تغییر دهید. آنو آن را اجرا و تنظیمات  مشاهدهرا  مورد نظر Planتوانید  شويد می SQL Server agentقسمت 

 
 5-35شکل 

به لیست    Back UP Databaseيک    5- 36شکل    مانندبهاستفاده کنیم بايد    Differential Backupبتوانیم از    براي اينکه

 را انتخاب کنید، يا اينکه دوبار کلیک کنید. Editي اضافه کنید و بر روي آن کلیک راست کنید و گزينه
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 5-36شکل 

را هم انتخاب    All Databaseرا انتخاب کنید و    Differentialي  گزينه  Backups Typeبايد در قسمت    5- 37در شکل  

 کنید. 

 
 5-37شکل 

را انتخاب کنید،    مورد نظري  گزينههم همان آدرس قبلی را انتخاب و تیک    Destinationدر تب    5-38شکل    مانندبه

 کلیک کنید.  OKهاي قبلی را انتخاب و بر روي هم همان گزينه Optionsدر تب 
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 5-38شکل 

 خود را اجرا کنید.  مورد نظر  Plan 5- 39شکل    مانندبهتوانید بعد از انجام مراحل باال می

 
 5-39شکل 

است و ديگري    Fullکند که يکی  در هر اجرا دو فايل پشتیبان ايجاد می  5- 40شکل    مانندبهبعد از اجرا اين سرويس  

Differenctail  است.  مورد نظرفايل   کنندهمشخص آنها که حجم 

 درست است؟ يریگبانیپشتآيا به نظر شما اين روش 

کند و که ايجاد کرديم هر دو فايل را در هر بار اجرا تولید می Planاينکه اين  خاطر بهنه اين روش کامالً اشتباه است، 

سازي تاثیر گذار خواهد بود، براي حل اين مشکل بهتر است هر کدام را جداگانه  اين کار بسیار بر حجم فضاي ذخیره

 دهیم.مختلف با زمانبندي مختلف قرار  Planدر يک 
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 5-40شکل 

هفگی را مشخص کرديم و براي    Full Backupمتفاوت ايجاد کرديم و در زمانبندي آنها براي    Planدو    5- 41در شکل  

Differenctial  روزانه را مشخص کرديم، با اين کار هر هفته يکFull  و هر روز يکDifferenctial  .گرفته خواهد شد 

 
 5-41شکل 

 SQLدستی در  صورتبه پشتیبانگیري  5-1-1

ها پشتیبان تهیه کنیم، اما اگر بخواهید  اتوماتیک از ديتابیس  صورتبهو    Maintenance Plansتا به اينجا توانستیم از طريق  

 زير عمل کرد.  صورتبهبايد  پشتیبان تهیه کنید  مورد نظردستی و سريع از ديتابیس  صورتبه

را انتخاب    BackUPي  گزينه  Tasksخود کلیک راست کنید و از قسمت    مورد نظربر روي ديتابیس    5- 42شکل    مانندبه

 کنید. 
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 5-42شکل 

کنیم و در پايین صفحه بايد مسیر  را انتخاب می  Fullي  را انتخاب کنید که گزينه  Backupبايد نوع    5-43در شکل  

ولی    قرار خواهد گرفت،  SQLفرض در مسیر نصب  پیش  صورتبهرا مشخص کنید که    Backupشدن فايل    ذخیره

توانید مشخص کنید  های دیگر هم یمدر تب استفاده کرديم مسیر را تغییر داده است، Planچون در قسمت قبلی از  

 ها تست شوند تا مشکیل نداشته باشند. پشتیبان فایلکه بعد از تهیه 

 
 5- 43 شکل 

 شود. مشخص می 5-44عملیات شروع شده و تايید آن در شکل   5-43در شکل  OKبعد از کلیک بر روي 
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 5-44شکل 

 Backupهاي ي بازگرداندن فايلنحوه  5-1-2

ها  صورت خرابی هر يک از ديتابیس  ين را داشته باشید دربايد توانايی ا  SQLهاي  بعد از انجام پشتیبانگیري از ديتابیس

 .بتوانید آن را برگردانید

که مشکل دارد کلیک راست کنید و  مورد نظر بر روي ديتابیس   5-45شکل   مانندبهبايد   Restoreبراي اينجام دستور  

 را انتخاب کنید. Databaseي گزينه Restoreو بعد   Tasksاز قسمت 

 
 5-45 شکل

 کنید.بايد نام ديتابیس به همراه پشتیبانی که از قبل تهیه کرديد را انتخاب  5-46در شکل 



 

 SQL Server 2019 آموزش  
288 

 
 5-46شکل 

  Timelineبر روي    5- 46توجه داشته باشید که براي اينکه فايل پشتیبان براي تاريخ خاصی را انتخاب کنید بايد در شکل  

 کلیک کنید. 

گرفته شده استفاده کنید و يا اينکه    Backupاز آخرين    Last Backup takenي  توانید با انتخاب گزينهمی 5-47در شکل  

خود   مورد نظررا انتخاب کنید و بعد تاريخ    Specific date and timeي  اگر تاريخ خاصی مد نظر شما هست بايد گزينه

کلیک کنید که    مورد نظرهاي  گرافیکی بر روي آيکون  صورتبهتوانید  می   Timelineرا مشخص کنید، البته در قسمت  

 است. Full Backupي دهندهنشانرنگ  آيکون سبز پر

 
 5-47شکل 

اين موضوع را مشاهده    5- 48که در شکل  انجام شود    Restoreکلیک کرديد بايد عملیات    OKبعد از اينکه بر روي  

 کنید.می
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 5-48شکل 

 بازگرداندن ديتابیس حذف شده  3-1-5

توانیم به ان دسترسی داشته باشیم، در شود و ديگر نمیحذف می  SQLدر بعضی مواقع امداً يا سهواً ديتابیس از داخل 

 .اين زمان بايد نسخه پشتیبان را بازگردانیم

 را انتخاب کنید. Restore Databasesي کلیک راست کنید و گزينه Databasesي بر روي پوشه 5-49شکل   مانندبه

 
 5-49شکل 

شما بايد ديتابیسی که قرار است برگردانید را از لیست انتخاب کنید که اين کار به علت حذف ان    5-50در شکل  

در ادامه  نام ديتابیس خود را وارد کنید و   Databaseهمین موضوع بايد در قسمت  خاطر بهديتابیس امکان پذير نیست 

 کلیک کنید.   Browseکلیک کنید و بعد بر روي  Deviceي بايد گزينه
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 5-50شکل 

 کلیک کنید.  OKرا به لیست اضافه و بر روي  Fullکلیک کنید و فايل پشتیبان   Addبايد بر روي  5-51در شکل 

 
 5-51شکل 

 به لیست اضافه خواهد شد.  مورد نظر ديتابیس  یدرستبه OKبعد از کلیک بر روي  5-52شکل   مانندبه
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 5-52شکل 

5-1-4 Attach  وDetach  کردن ديتابیس 

مخفی و يا آن را اضافه کنید بايد از اين دستورات استفاده کنید، براي    SQLبراي اينکه بتوانید يک ديتابیس را از لیست  

را    Detachي  گزينه  Tasksکلیک راست کنید و از قسمت    مورد نظربر روي ديتابیس    5- 53شکل    مانندبهاين کار  

 انتخاب کنید. 

 
 5-53شکل 
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  Drop Connectionي  کلیک کنید، گزينه  OKبايد دو تیک مرود نظر را انتخاب کنید و بعد بر روي    5- 54در شکل  

 ي بعدي براي آپديت اطالعات است.کند و گزينهافزاري قطع میارتباط اين ديتابیس را با هر نرم

 
 5-54شکل 

از لیست حذف شده است اين بدان معنا نیست که ديتابیس    DB1کنید ديتابیس  مشاهده می  2- 55که در شکل    طورهمان

 کنید مشاهده می 5-56که اين موضوع را در شکل    فقط از لیست حذف شده استاز هارد حذف شده باشد بلکه  

 

 
 5-55شکل 

 را مشاهده خواهید کرد.  DB1شويد ديتابیس    مورد نظروارد آدرس  5- 56شکل    مانندبهاگر 

 
 5-56شکل 

 

  دیکنکلیک راست    Databasesي  بر روي پوشه  5- 57شکل    مانندبهاضافه کنیم     SQLبراي اينکه دوباره ديتابیس را به  

 را انتخاب کنید. Attachي و گزينه
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 5-57شکل 

مشخص کرديم    5-56که در شکل    مورد نظررا از آدرس    DB1کلیک کنید و ديتابیس    Addبر روي    5- 58در شکل  

 کلیک کنید. OKانتخاب کنید و بر روي 

 
 5-58شکل 

 

ها را از يک سرور به سرور خود را تغییر دهید و ديتابیس  SQLهاي ديگر اين ابزار زمانی است بخواهید سرور  استفاده

 تري هم براي اين کار وجود دارد.هاي بهتر و متنوعديگر انتقال دهید، البته راه

 

 Veeam Backupافزار از طريق نرم يریگبان یپشت 5-2
نرم پشتیبانيک  در  قدرتمند  میافزار  ارمغان  به  شما  براي  را  اطمینان  حداکثر  که  است  نرمگیري  اين  با  افزار  آورد؛ 

افزار  ها و... پشتیبان تهیّه کنید و کمتر از چند ثانیه آن را برگردانید. نرمها، سايتافزارها، فايلتوانید از نرمالعاده میفوق

Veeamاطمینان کامل در بازگردانی اطّالعات، رقیبی مقابل خود   اطرخبهها است و  افزارها در بازار نرم، يکی از بهترين

 بیند.نمی

 Veeam Backup and Replicationافزار نصب نرم  5-2-1

 دهیم. هايی براي نصب است که در زير آنها را مورد بررسی قرار میافزارها داراي نیازمنديديگر نرم  مانندبه  افزارنرم  نيا
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 افزاریسختنیازمندی  5-1جدول 

 گیگاهرتز سرعت داشته باشد.  2اي و  پردازنده بهتر است، حداقل دو هسته پردازنده

 گیگابايت باشد تا عملکرد متوسّط از سرور را داشته باشیم.  4حداقل رم بايد  رم

کارت  

 شبکه 

بهترين حالت استفاده از کارت شبکه، گیگابايت است تا حداکثر سرعت را در  

 داشته باشیم.انتقال فايل 

سازي داشته باشیم،  گیگابايت محلّ ذخیره  6اندازي، حداقل بايد  براي نصب و راه سک یهاردد

ها بايد هاردهايی با ظرفیّت باال به  و ذخیره اين فايل  Backupالبتّه براي اجراي  

 نسبت شبکه داشته باشیم تا کلّ اطّالعات شبکة ما را پشتیبانی کند. 

 

 
 افزاریی نرمنیازمند 5-2جدول 

 توان استفاده کرد: ويندوز که لیست آن در زير آمده است، می عاملستمیساز  عامل ستمیس
Microsoft Windows Server 2019 

Microsoft Windows Server 2016 

Microsoft Windows Server 2012 R2 

Microsoft Windows Server 2012 

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 

Microsoft Windows Server 2008 SP2 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.x 

Microsoft Windows 7 SP1 

 

 است:  موردنیاز Veeamهاي اوّلیّه براي نصب افزاراين نرم افزار نرم 
Microsoft .NET Framework 4.5.2 

Microsoft Windows Installer 4.5 

Microsoft SQL Server Management Objects 

Microsoft SQL Server System CLR Types 

Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 redistributable package 
 کنید: را مشاهده می Veeamافزار هاي مورد استفادة نرمدر زير، لیستی از ديتابیس ديتابیس 

Microsoft SQL Server 2017 

Microsoft SQL Server 2016 

Microsoft SQL Server 2014 

Microsoft SQL Server 2012 (Microsoft SQL Server 2012 SP3 Express Edition 

is included in the setup) 

Microsoft SQL Server 2008 R2 

Microsoft SQL Server 2008 

 

 کنید:توانید از لینک زير استفاده افزار میبراي دانلود اين نرم
backup.html-veeam-https://soft98.ir/software/backup/2098 

براي    Enterpriseهاي ديگري نیز وجود دارد که گزينة  کلیک کنید، گزينه  Installبر روي    Setupبعد از اجراي فايل  

نیز براي ارتباط از سیستم خودتان با   Consoleکاربرد دارد و گزينة    Veeam  Backup & Replicationمديريّت چندين  

 است که فعالً کاري با آنها نداريم.  Veeamسرورهاي 

https://soft98.ir/software/backup/2098-veeam-backup.html
https://soft98.ir/software/backup/2098-veeam-backup.html
https://soft98.ir/software/backup/2098-veeam-backup.html
https://soft98.ir/software/backup/2098-veeam-backup.html
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 Veeamنصب    5-59شکل 

 کلیک کنید.  Nextرا بررسی و تأيید کنید و بر روي   ار دادنامهقر ،  5-60شکل در 

 
 Veewنصب  5-60شکل 

کلیک کنید و فايل اليسنس را معرّفی کنید    Browseافزار را خريداري کرديد، بر روي  ، اگر اليسنس نرم5- 61شکل  در  

که البته يک اليسنس    کلیک کنید  Nextکنید و بر روي    نظرصرفتوانید از آن  و اگر اليسنسی در اختیار نداريد، می

Trial خواهد شد  رفعال یغگیرد و بعد از چند روز  را براي شما در نظر می . 

 
 Veewنصب  5-61شکل 



 

 SQL Server 2019 آموزش  
296 

  داراي   مورد نظرشويد که مسیر    مطمئنتغییر دهید، حتماً   افزار راتوانید مسیر نصب و اجراي نرممی  5-62در شکل  

 کلیک کنید.  Nextبر روي فضاي کافی براي نصب باشد، 

 
 Veewنصب  5-62شکل 

ا مواجه  دهد، امّا اگر با خطافزار بر روي سیستم شما نصب باشد، خطايی نمینیازهاي نرم، اگر پیش5- 63در شکل  

 .کلیک کنید تا کار نصب انجام شود  Installتوانید بر روي شديد می

 
 Veewنصب  5-63شکل 

کلیک    Nextبر روي  ،  نصب شده است  یدرستبهافزار  نیازهاي نرمکنید، پیشمشاهده می  5- 64در شکل    که  طورهمان

 کنید. 

 
 Veewنصب  5-64شکل 
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 کلیک کنید تا کار نصب آغاز شود.  Installبر روي  5-65در شکل 

 
 Veewنصب  5-65شکل 

در قسمت اوّل، کلمة    5- 66شکل    مانندبهرا اجرا کنید،    Veeam backup & Replication Consoleافزار  بعد از نصب، نرم

Localhost  افزار بر روي آن نصب کند به سیستمی که در حال کار با آن هستید و نرمنوشته شده است که اشاره می

را وارد    مورد نظر، نام سرور  Localhost  جايبهافزار بر روي سرور ديگري نصب شده باشد بايد  شده است، اگر نرم

افزار  کلیک کنید تا نرم  Connectايد؛ بر روي  سیستم شدهکند که با آن وارد  کنید، براي ورود از همان کاربري استفاده می

 اجرا شود.

 
 Veeamاجرای   5-66شکل 

البته اليسنس آن بايد فعال شود  ،  افزار اجرا شده و آماده کار استکنید، نرممشاهده می    5-67که در شکل    طورهمان

تواند عملکرد مشخصی را ارائه دهد،  هاي مختلفی است که میابزارافزار داراي  ، اين نرمتا چند روز ديگر انقضا نشود

 را بررسی خواهیم کرد. SQLديتابیس  مخصوصاًهاي آنها گیري از ماشین مجازي و فايلي پشتیباندر ادامه نحوه
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 افزاراجرای نرم 5-67شکل 

 ي ریگبان یپشتها براي سرور  کردناضافه  5-2-2

  Inventoryهايی که قرار است از آنها پشتیبان تهیه کنیم را بايد در قسمت  هاي و فايلبراي اينکه سرور،  5-68شکل  در  

تواند يک ماشین مجازي باشد و يا يک فايل خاص در مسیر مشخص از شبکه، براي معرفی  کنیم، حاال می  فيتعر

 کلیک کنید.  Add Serverتوانید بر روي سرور خود می

 
   5-68شکل 

  VMware vSphereسازي شما مربوط به کدام شرکت است اگر از  بايد مشخص کنید که سیستم مجازي  69-5 در شکل

ي دوم  کنید گزينهشرکت مايکروسافت استفاده می  Hyper-vي اول را انتخاب کنید و يا اگر از  کنید گزينهاستفاده می

آموزش کافی داده شده و براي   Vmware Systemsهاي مدير شبکه و  کتاب  در  افزارنرمرا انتخاب کنید، در مورد هر دو  

 ي اول کلیک کنید. توانید به سايت بنده مراجعه کنید، براي ادامه کار بر روي گزينهافت میدري
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 vSphereمعرفی سرور  5-69شکل 

 خود را معرفی کنیم. ESXiيا  vCenterکلیک کنید تا سرور  vSphereبر روي  5- 70ي شکل در صفحه

 
 vSphereمعرفی سرور  5-70شکل 

اندازي  البته شايد براي راهخود را وارد کنید، توجّه داشته باشید،    vCenterيا    ESXiبايد آدرس سرور    5-71شکل  در  

نرم   SQLسرور   نحو  VMware Workstationافزار  از  ادامه کتاب  در  که  باشید  استفاده کرده  فیزيکی  ه  يا يک سرور 

 است.  داده شدهآموزشاز آنها هم  ير یگبانیپشت

 
 ESXiمعرفی سرور  5-71شکل 

کلیک    Addکنید را وارد کنید، براي اين کار بر روي  بايد نام کاربري که براي ورود به سرور استفاده می  5- 72شکل  در  

  443فرض براي ارتباط با سرور،  کلیک کنید، پورت پیش  OKکنید و در قسمت شمارة دو، نام کاربر را وارد و بر روي  

 د.است که در صورت تغییر آن بايد شمارة پورت خود را وارد کنی
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 تعریف نام کاربری و رمز عبور  5-72شکل 

قرار    ديی تأي سرور را مورد  ظاهر خواهد شد که بايد گواهینامه  5- 73کلیک کنید شکل    Applyبعد از اينکه بر روي  

 دهید.

 
 گواهینامه دییتأ 5-73شکل 

ي به لیست اضافه شده است و با کلیک بر روي آن همه  مورد نظرکنید سرور  ده میهمشا  5-74  در شکلکه    طورهمان

 را مشاهده خواهید کرد. مورد نظرهاي مجازي  ماشین

 
 ESXiسرور  5-74شکل 

نرم  ،5-75شکل    مانندبه  از  تستی  اينکه  باشیم، میبراي  داشته  در سرور افزار  ماشین مجازي خود  بر روي  توانیم 

Vmware    ابزارهايی براي اين کار وجود دارد؛ براي 2و    1کلیک راست کنیم و از آن پشتیبان تهیّه کنیم، قسمت شمارة ،

 کلیک کنید. VeeamZipشروع بر روي 
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 ایجاد پشتیبان دستی  5-75شکل 

داشته    کلیک کنید، توجه  okبايد آدرس ذخیره شدن آن را بر روي سیستم خود مشخّص و بر روي    5- 76شکل  در  

سازي مشخص کنیم  يک مسیر ذخیره  Repositoryهاي پشتیبان بايد در قسمت  باشید که براي ذخیره اطالعات و فايل

نصب شده است انتخاب شد ولی در ادامه و در   Veeamفرض يک مسیر در سروري که  پیش  صورتبهاينجا   که در

 کامل بررسی خ.اهیم کرد.  صورتبهحتماً مراحل را  Repositoryقسمت 

 
 ایجاد پشتیبان دستی 5-76شکل 

کلیک کنید   Homeيا نه بايد از سمت چپ بر روي عمل کرد   یدرستبهام داديم براي اينکه متوجّه شويم کاري که انج

مشخص شده است که عملیات    5- 77مشاهده کنیم، در شکل   توانیم آخرين تغییرات رامی  Last 24 Houresدر قسمت   و

 با موفقیت انجام شده است. SQLگیري از سرور پشتیبان
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 تغیرات فایل  5-77شکل 

،  شودظاهر می  5- 78شکل    مانندبهاي  ، صفحهکلیک کنید  5- 77ر شکل  د  مورد نظرهاي    Logاز    هرکداماگر بر روي  

توانید  در اين قسمت، اطّالعات مربوط به فايلی که از آن پشتیبان تهیّه کرديد را مشاهده خواهید کرد، در اين قسمت می

 گیگابايت است. 23.8مشاهده کنید که برابر با   Transferاندازة بک آپ را در قسمت 

 
 Logبررسی  5-78شکل 

بخواهیم کنید  اگر  مشاهده  را  پشتیبان  وار  فايل  نه  ذخیرهيا  مسیر  نظر سازي  د    5- 79شکل    مانندبه  که  شويد  مورد 

گیگابايت است، براي اينکه    23.8شده ذخیره شده است و حجم آن نیز  يک فايل تکّی در قسمت مشخّص  صورتبه

 بار کلیک کنید. از اين پشتیبان استفاده کنید بايد بر روي آن دو
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 بررسی فایل پشتیبان 5-79شکل 

آن مشخّص شده است که براي برگشت به آن روز بايد    پشتیبانی و تاريخ    پشتیبان، اندازة فايل   5- 80شکل   بهباتوجه

  سکيهارددشبکه و يا    سرعتبهکلیک کنید، با اين کار بسته    Restoreرا از لیست، انتخاب و بر روي    مورد نظرفايل  

 شما برگشت داده خواهد شد  مورد نظر نیماشسرور 

 
 بررسی فایل پشتیبان 5-80 شکل

را در همان مسیر   مورد نظرظاهر خواهد شد که براي اينک ماشین   5-81منوي شکل    Restoreبعد از کلیک بر روي 

Restore ي کنیم بايد گزينهEntire VM .را انتخاب کنید 

 
 بررسی فایل پشتیبان 5-81شکل 

خود را    مورد نظرتوانید تاريخ  کنید که میرا مشاهده می  مورد نظر، آخرين بک آپ مربوط به ماشین  5- 82در شکل  

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روي 
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 برگشت دادن فایل پشتیبان 5-82شکل 

 

را خواهد گرفت و   د نظرموري اول را انتخاب کنید فايل پشتیبان دقیقاً جاي همان ماشین  اگر گزينه  5- 83در شکل  

 ي دوم را انتخاب کنید.اگر بخواهید مسیر آن را عوض کنید بايد گزينه

 
 برگشت دادن فایل پشتیبان 5-83شکل 

 & Backupاز قسمت شمارة يک وارد    5- 84شکل    مانندبهروش ديگر براي استفاده از فايل بک آپ، اين است که  

Replication    ،شويد و از قسمت شمارة دوDisk  هاي  ، صفحة مربوط به فايلرا انتخاب کنید؛ با انتخاب اين گزينه

هاي مختلف  کلیک راست کنید؛ در اين منو گزينه  مورد نظررا مشاهده خواهید کرد، بر روي فايل    شده  ير یگبانیپشت

  را برگردانید. د نظرمورتوانید خیلی سريع بک آپ وجود دارد، با انتخاب گزينة اوّل می

 
 برگشت دادن فایل پشتیبان 5-84شکل 

خواهید يک فايل خاصی را از درون ماشین مجازي و اگر بخواهید اطالعات ماشین مجازي را مشاهده کنید، مثالً می

 Microsoftي  گزينه  Restore guest filesاز قسمت    5- 85شکل    مانند به  هايش برداريد، براي اين کار بايد يکی از درايو  زا

Windows   .را انتخاب کنید 
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 اطالعات ماشین مجازی نمایش  5-85شکل 

کنید و اگر بخواهید  هاي مربوط به ماشین مجازي را مشاهده میکنید، فايلمشاهده می  5- 86که در شکل    طورهمان

 کلیک کنید.  Restoreرا انتخاب کنید و در تب بااليی بر روي   مورد نظرفايل خاصی را برگردانید بايد فايل 

 
 نمایش اطالعات ماشین مجازی  5-86شکل 

انجام دهد، در ادامه بیشتر    یخوببهتواند  افزار میاي است که اين نرمکرديم، کار ساده  هايی که با هم بررسی اين روش

 هاي قدرتمند آن آشنا خواهیم شد. با ويژگی

 

   Backupکردن سرور اضافه 5-2-3

کنیم؛ کار اصولی و درست اين است که شما يک سرور پشتیبان يا    ترتیفیباکخواهیم کمی کار را  در اين قسمت می

نرم  Repositoryهمان،   به  ماشینرا  و  کنید  معرّفی  اين قسمت  افزار  در  دهید،  انتقال  آن سرور  به  را  اطّالعات  و  ها 

ة خوبی برخوردار  کنید بايد از سرعت شبکخواهیم اين کار را با هم انجام دهیم. سروري که براي اين کار انتخاب میمی

گیري با عملکرد ضعیف روبرو نشويد، در  باشد، يعنی بايد حداقل سرعت گیگابايت داشته باشد تا در موقع پشتیبان

با ظرفیّت باال براي آن در نظر بگیريد تا با کمبود فضا روبرو نشويد، اگر براي شرکت    سکيهارددبخش ديگر بايد  
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هايی دارد  با سرعت باال استفاده کنید که البتّه نیاز به سرور SAS ي هاسکيارددهتوانید از شما، هزينه مالک نیست می

 . که آنها را پشتیبانی کند

يک پشتیبان    عنوانبهافزار اضافه کنیم تا در ادامة کار بتوانیم  خواهیم يک سرور معمولی را به نرمبراي شروع کار می

 از آن استفاده کنیم.

کلیک    Microsoft Windowsشويد و از سمت چپ بر روي    Backup Infrastructureوارد قسمت    5-87شکل    مانندبه

  Add Serverما از نوع ويندوز است، بر روي    عامل ستمی ساين موضوع اين گزينه را انتخاب کرديم که    خاطربهکنید،  

 کلیک کنید. 

 
 سرور کردناضافه 5-87شکل 

سرور خود که قرار است نقش پشتیبان را بازي کند را وارد   IP، نام يا آدرس  مورد نظربايد در قسمت   5-88شکل  در  

 کلیک کنید.  Nextکنید و بر روي 

 
 سرور کردناضافه 5-88شکل 

را وارد کنید که دسترسی کامل به شبکه داشته باشد، اگر از قبل    بايد نام کاربري  Addبا کلیک بر روي    5- 89شکل  در  

هايی را  وجود دارد که پورت  Portتوانید آن را از لیست انتخاب کنید؛ در قسمت پايین صفحه، گزينة  وارد کرديد، می

 ست.کند که البتّه قابل تغییر ا افزار نیاز دارد تا با اين سرور در ارتباط باشد را مشخّص میکه نرم



 

 گیري و بازيابی/ پشتیبان 5فصل 
307 

 
 سرور کردناضافه 5-89شکل 

دقّت    5- 90شکل  در حال نصب است، اگر به    FSکنید، اطّالعات در سرور  مشاهده می  5- 90در شکل  که    طورهمان

انتقال داده شد و در حال نصب است که اين پکیج، شامل    FSبه سیستم    Veeam  Transportکنید، يک پکیج با نام  

 کلیک کنید.  Finishاست، بعد از پايان کار بر روي  Veeamافزار هاي مربوط به نرمسرويس

 
 سرور کردناضافه 5-90شکل 

ن اضافه کنید  يا همان، مخز  Repositoriesپشتیبان اضافه کرديد را در لیست   عنوانبهدر مرحلة بعد بايد سیستمی را که  

شويد و در   Backup Repositoriesوارد    5- 91شکل    مانندبهد اطّالعات را به آن انتقال دهید، براي اين کار  تا بتوانی 

 را انتخاب کنید. Add backup repositoryي صفحه باز شده کلیک راست و گزينه
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 Repoeitory کردناضافه 5-91شکل 

 .ي اول را انتخاب کنیدوجود دارد که براي اين قسمت بايد گزينه Repositoryچند نوع مختلف  5-92شکل در 

 
 Repoeitory کردناضافه 5-92شکل 

 کلیک کنید.  Nextويندوز را انتخاب و بر روي  عاملستمیس 5-92در شکل 

 
 عاملانتخاب سیستم 5-92شکل 
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کلیک کنید،    Populate، نام سرور خود را انتخاب کنید، اگر بر روي  Repository Serverبايد از قسمت   5- 93در شکل  

 کلیک کنید. Nextکار بر روي   نيبعدازاکند، را براي شما مشخّص می مورد نظر هاي سیستم کلّ درايو

 
 Storageانتخاب  5-93شکل 

 

کلیک کنید، فضاي خالی آن را   Populateبر روي    را در سرور انتخاب کنید، اگر  مورد نظربايد درايو    5- 94شکل  در  

عدد  زمان را مشخّص کنید، مثالً در اين شکل،  توانید تعداد وظايف هممشاهده خواهید کرد، در قسمت شمارة يک می

 ( اجرا کرد.FSتواند بر روي اين سیستم )وظیفه می چهارزمان، در نظر گرفته شده است که هم چهار

 
 Storage کردناضافه  5-94شکل 
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توانید  توانید، مشخّص کنید که سرعت خواندن و نوشتن در سیستم چقدر باشد، با اين کار میدر قسمت شمارة دو می

  Advancedیري کنید، در قسمت  از شبکه خارج شود، جلوگ  مورد نظرسرور را بهتر مديريّت کنید و از اينکه سیستم  

 هايی وجود دارد که در صورت نیاز آنها را بررسی خواهیم کرد. گزينه

 

را مشخّص کنید که همان،    Mount Serverشدن اطّالعات و نمايش آن است که بايد    Restoreمربوط به    5-95شکل  

بر روي سیستم شما    NFSرا انتخاب کنید تا سرويس    مورد نظرکنیم، تیک گزينة  را انتخاب می  با همان  FSسیستم  

اين   اين قسمت  در  باشد  اين سرويس نصب شده  بر روي سیستم شما  قبل  از  اگر  باشید،  داشته  توجّه  فعّال شود، 

توانید آدرسی براي ذخیره شدن نیز می  Folderشويد، در قسمت  سرويس نصب نخواهد شد و با مشکل روبرو می

 کلیک کنید. Nextکار بر روي  نيبعدازاد و اطّالعات مشخّص کنی

 
 Repository  ایجاد 5-95شکل 

 

افزار  را انتخاب کنید، نرم  …Import Exکنید، اگر تیک گزينة آخر، يعنی  در اين صفحه، اطّالعات کلّی را مشاهده می

را نیز  Indexهاي تیک بعدي انتخاب شود، فايل و اگرقبلی نیز استفاده خواهد کرد  يها آپبکاتوماتیک از  صورتبه

 کند. به بک آپ اضافه می

 
 در ویندوز  Agentنصب  5-96شکل 
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 در سرور نصب شده است. مورد نظرافزارهاي  کنید، نرممشاهده می 5- 97در شکل  که  طورهمان

 
 Agentنصب  5-97شکل 

  کلیک   Yesبايد بر روي    که  فرض را تغییر دهید يا نهپیش  Repositoryکند که آيا مايل هستید  می، سؤال  5- 98شکل  در  

 کنید. 

 
 Repositoryانتخاب  5-98شکل 

ها و  توانید سرورمی  شويد، در اين قسمت  Filsوارد قسمت    5-99شکل    مانندبهبعد از انجام مراحل باال براي تست  

  کردن اضافههاي کالينتی خود را به لیست اضافه کنید و از آنها پشتیبان تهیّه کنید، براي تعريف سرور جديد و  سیستم

 کلیک کنید.  Add Serverآن به لیست بايد بر روي 

 
 بررسی سرور   5-99شکل 
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ها که داخل درايو آن  ها که به لیست اضافه کرديم، شديم؛ بر روي يکی از فايلوارد يکی از سیستم  5- 100شکل  در  

 را انتخاب کنید.  New jobو سپس گزينة  Add to File Copy Jobکنید و گزينة  است، کلیک راست

 
 5-100شکل 

 کلیک کنید. nextو بر روي  خود را وارد مورد نظر ، نام  5-101شکل در 

 
 jobایجاد  5-101شکل 

فايل جديد    کردناضافههاي منبع خود را انتخاب کنید تا يک پشتیبان از آن تهیّه کنید، براي  بايد فايل  5- 102در شکل  

 کلیک کنید. Addتوانید بر روي می

 
 jobایجاد  5-102شکل 

 Pathبايد سرور مقصد که در قسمت قبل به لیست اضافه کرديم را انتخاب کنید، سپس در قسمت    5-103شکل  در  

to folder ،داخل سرور را انتخاب و بر روي  سکيهارددNext  .کلیک کنید 
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 jobایجاد  5-103شکل 

-شده، کار پشتیباناتوماتیک در زمان مشخّص صورتبهبايد زمان انجام اين کار را مشخّص کنید تا  5-104شکل در 

یري انجام شود، سعی کنید زمان آن را در ساعات بیکاري سرور در نظر بگیريد تا مشکلی در شبکه پیش نیايد؛ بر  گ

 کلیک کنید. Saveروي 

 
 jobایجاد  5-104شکل 

  مانند بهرا    …Run the job whenگیري آغاز شود بايد تیک گزينةخواهید بعد از بستن اين پنجره، کار پشتیباناگر می

 کلیک کنید.  Finishو بر روي  انتخاب  5-105شکل 

 
 jobایجاد  5-105شکل 
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انتخاب کرده بوديم در مسیر مشخص شده کپی شده   انتقالکه براي    مورد نظردقت کنید فايل    5- 106اگر به شکل  

کنید  شته باشید که فايلی که انتخاب میتوانید هر فايلی را براي اين کار انتخاب کنید، فقط توجه دا است، حاال شما می

 توسط پردازش ديگر در حال استفاده نباشد که با خطا روبرو خواهید شد. 

 
 انتقال فایل 5-106شکل 

 گیري از ماشین مجازي پشتیبان  5-2-4

 & Backupوارد  5-107شکل    مانندبه  خواهیم از ماشین مجازي پشتیبان تهیه کنیم، براي اين کارخوب در ادامه می

Replication     شويد و از منوي بااليی بر رويBackup Job  ي  کلیک کنید و بعد گزينهVirtual machine   .را انتخاب کنید 

 
 ماشین مجازی کردناضافه 5-107شکل 

 کلیک کنید.  Nextوارد و بر روي  دلخواهبهيک نام  5-108شکل در 
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 ماشین مجازی کردناضافه 5-108شکل 

هاي مجازي يا تنها، يکی را به لیست اضافه کنید، براي اين کار بايد بر روي  توانید تمام ماشینمی  5- 109شکل  در  

Add  .کلیک کنید 

 
 ماشین مجازی کردناضافه 5-109شکل 

خود را انتخاب کنید که بعد از انتخاب، مقدار    مورد نظربايد سرور    Backup  Repositoryدر قسمت    5-110شکل  در  

می نمايش  آن  زير  در  را  هارد  کلّ  از  خالی  گزينة  فضاي  تیک  اگر  کنید،    …Configure secondaryدهد،  انتخاب  را 

 ديگري براي گرفتن پشتیبان دوّم انتخاب کنید.  Repositoryتوانید در ادامه يک سرور می
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 ازیماشین مج کردناضافه 5-110شکل 

نیز بررسی کنیم،    کلیک کنید تا اين گزينه  Advancedبر روي    انجام مراحل باال   بعد از در    5-111شکل    مانندبهرا 

گیري از تغییرات انتخاب کنید و بعد،  را براي انجام پشتیبان Incremental، گزينة Backupو در تب  Advancedقسمت 

پشتیبان کامل    مورد نظر، يا چند بار از ماشین  بارکيکنید تا يک هفته،  را انتخاب    Create active full  backupsگزينة  

 تهیّه کند. 

 
 Advancedبررسی قسمت  5-111شکل 

هاي پشتیبان خود  ، شمارة يک، براي اينکه از وضعیّت سالم بودن فايلMaintenanceدر قسمت    5-112شکل    مانندبه

هايی که نیاز به فايل پشتیبان  توانید بر اساس روزکنیم، در قسمت شمارة دو میمطّلع شويم، اين گزينه را فعّال می

کند، در قسمت  اعالم می وارد کنید که تعداد روز نگهداري از فايل پشتیبان را به شما 14عدد  جايبهداريد، يک عدد 

  خواهند شد تا فضاي اضافی بین آنها کم شود.  Defragmentهاي پشتیبان،  شمارة سه، اگر اين گزينه را فعّال کنید، فايل
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 Advancedقسمت بررسی  5-112شکل 

سري دستورالعمل براي  توانید تیک هر سه گزينه را که يک و در قسمت اوّل می  Storageدر تب    5- 113شکل  مانندبه

توانید طبق سرعت پردازندة خودتان، مقدار  کاهش حجم فايل پشتیبان است را انتخاب کنید، در قسمت شمارة دو می

ها  ت شبکه، يکی از گزينهتوانید به نسبت سرع هاي پشتیبان را انتخاب کنید و در گزينة پايین آن میسازي فايلفشرده

را انتخاب کنید، در قسمت شمارة سه   LANتوانید گزينة  کنید، میرا انتخاب کنید، مثالً اگر از شبکة داخلی استفاده می

 هاي پشتیبان خود قرار دهید. توانید رمز عبور بر روي فايلمی

 
 Advancedبررسی قسمت  5-113شکل 

توانید يک آدرس ايمیل وارد کنید تا تمام رويدادهايی که در اين پشتیبانی  می  Notificationدر تب    5- 114شکل    مانندبه

 ها را در صورت نیاز بررسی خواهیم کرد.بقیّة تب شود، براي شما ايمیل شود.انجام می
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 Advancedبررسی قسمت  5-114شکل 

به نرماين دو گزينه می  کردنفعال با    5-115در شکل   تا بر روي سرويستوانید  امکان را دهید  اين  ها، مانند: افزار 

Active Directory  هاي يا بر روي جدولSQL .تغییرات ايجاد کند که در ادامه اين کار را انجام خواهیم داد 

 
 ماشین مجازی کردناضافه 5-115شکل 

در ساعات بیکاري شبکه    مورد نظرر را مشخّص کنید، بهتر است زمان  در اين قسمت بايد زمان انجام کا  5- 116شکل  

 .کلیک کنید  Saveباشد؛ بر روي  
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 ماشین مجازی کردناضافه 5-116شکل 

 گیري آغاز شود.را انتخاب کنید تا بعد از بسته شدن صفحه، کار پشتیبان مورد نظر، تیک گزينة 5-117در شکل 

 
 ماشین مجازی کردناضافه 5-117شکل 

 کنید، فايل پشتیبان در حال تکمیل است. مشاهده می  5-118در شکل   که طورهمان
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 ایجاد پشتیبان از ماشین مجازی 5-118شکل 

 توانید موفّق بودن کار را مشاهده کنید. ، می Successدر قسمت   5- 119شکل  مانندبهبعد از انجام شدن پشتیبان، 

 
 گیری از ماشین مجازیپشتیبان 5-119شکل 

 

 Veeam Agentاستفاده از  5-2-5

دهد که از  است که به شما اين امکان را می  Agent، استفاده از سرويس  Veeamافزار  العادة نرميکی از ابزارهاي فوق 

هاي کاربران با تنظیمی که  افزار از سیستمکالينت، يک پشتیبان تهیّه کنید، يعنی اينکه با نصب اين نرم   اطالعاتتمام  

ید  اطّالعات کاربري، مشکلی براي برگشت نخواه  دادنازدستدهید، پشتیبان تهیّه خواهد شد و با  بر روي آنها انجام می

 .اعتمادقابلداشت، يعنی يک شبکة کامالً 

 به لینک زير مراجعه کنید:  Veeam Agentبراي دانلود 
https://www.veeam.com/downloads.html 

https://www.veeam.com/downloads.html
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را دانلود کنید البته براي دانلود نیاز   آني ويندوزي آن کلیک و بايد بر روي لینک دانلود نسخه 5- 120شکل   مانندبه

 هاي ايرانی اين نسخه را دانلود کنید.توانید از سايتنام و ورود داريد که البته میبه ثبت
 

 
 Veeam Agentدانلود  5-  120شکل 

 کلیک کنید.  Installا کنید و بر روي افزار، آن را اجربعد از دانلود نرم 

يا يک    سکيهارددشود که براي ايجاد يک فايل پشتیبان از سیستم خود، يک  از شما درخواست می  5- 121شکل  در  

، کلیک و بر  مورد نظرفلش ديسک بر روي سیستم قرار دهید تا اين کار انجام شود، در غیر اين صورت بر روي تیک  

 کلیک کنید. Nextروي 

 
 Veeam Agent 5-121شکل 

 کلیک کنید.  Finishرا برداريد و بر روي   مورد نظرتیک گزينة  ،5-122شکل در 

 
 Veeam agent 5-122شکل 
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، گزينة  Backupبر روي آيکون آن کلیک راست کنید و از قسمت    Taskbarدر    5-123شکل    مانندبه  بعد از نصب

Configure Backup .را انتخاب کنید 

 
 Veeam Agentتنظیم  5-123شکل 

کنید که اگر گزينة اوّل انتخاب شود، از کلّ اطّالعات سیستم، پشتیبان تهیّه  ، سه گزينه را مشاهده می5-124شکل  در  

ی  دست  صورتبهخود را    مورد نظرتوانید پارتیشن  هاي موجود؛ در گزينة دوّم میخواهد کرد، يعنی از همة پارتیشن

هاي مشخّص خود را در پارتیشن انتخاب کنید؛ در حال حاضر، گزينة  توانید فايلانتخاب کنید و در قسمت آخر نیز می

 کلیک کنید.   Nextاوّل را انتخاب و بر روي 

 
 Veeam agentتنظیم  5-124شکل 

خود سیستم باشد،   سکي هارددتواند بر روي سازي را انتخاب کنید که اين محل میبايد مسیر ذخیره  5- 125شکل در  

 Veeam  backupخواهیم از گزينة سوّم، يعنی  که البتّه در اينجا می  ondriveيا بر روي شبکه يا بر روي مايکروسافت  

Repository .که قبالً با هم ايجاد کرديم، استفاده کنیم 
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 Veeam agentتنظیم  5-125شکل 

را نصب کرديد را وارد کنید و   Backup & Repositoryافزار  ن، نرمبايد آدرس سروري که بر روي آ  ،5- 126در شکل  

افزار، پورت آن را تغییر داديد، بايد در اين يک نام کاربري با دسترسی کامل را وارد کنید، اگر در موقع نصب نرم

 کلیک کنید.  Nextقسمت نیز تغییر دهید و بر روي 

 
 Veeam agentتنظیم  5-126شکل 

زمان نگهداري از فايل پشتیبان  خود را انتخاب کنید، در قسمت پايین، مدّت  مورد نظر  Repositoryبايد    5-127شکل  در  

 کلیک کنید. Advcancedروز است را تغییر دهید، بر روي   14فرض، پیش  صورتبهرا که 
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 Veeam agentتنظیم  5-127شکل 

را در طول ماه يا در طول هفته    Full  Backupات گرفتن  توانید تعداد دفعمی  Backupدر تب  ،  5- 128شکل    مانندبه

 را فعّال کنید. مورد نظر ي  مشخّص کنید که در اين قسمت بايد تیک گزينه

 
 Veeam agentتنظیم  5-128شکل 

سازي آن را مشخّص کنید و بر روي آن، رمز عبور قرار  سازي و سرعت ذخیرهتوانید حالت فشردهمی  Storageدر تب  

 دهید که البتّه قبالً اين مورد را انجام داديم.
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 Veeam agentتنظیم  5-129شکل 

شويد بايد يک دسترسی  متّصل می  Repositoryبه    که  یزمان ي اين قسمت، اين است که  ي مهم قبل از ادامه يک نکته 

ص کنید؛ براي اين کار دوباره وارد شدن به آن هستند، مشخبه آن منبع را براي اين کاربر يا کاربرانی که در حال متّصل 

 شويد.   Veeamسرور 

ي ، گزينهBackup  Repositoryکلیک کنید و در قسمت    Backup  Infrastructureاز سمت چپ بر روي    ،5-130شکل  در  

  Access  Permissionsي  خود را که از قبل ايجاد کرديد را انتخاب کنید و بر روي آن کلیک راست و گزينه  مورد نظر

 را انتخاب کنید. 

 
 Veeam agentتنظیم دسترسی  5-130شکل 
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را انتخاب   Allow to everyoneي توانید گزينهدهید، البتّه می مورد نظربايد دسترسی الزم را به کاربر   5-131شکل در 

ی کار جالبی نیست، بهتر است  توانند به آن دسترسی داشته باشند که از نظر امنیّتکردن آن، همه میکنید که با فعّال 

را به لیست اضافه    مورد نظرکلیک کنید و کاربر    Addشکل روبرو انتخاب کنید و بر روي    مانندبهي سوّم را  گزينه

 گیرند، رمز قرار دهید. قرار می Repositoryهايی که در اين توانید بر روي فايلکنید، در قسمت پايین صفحه می

 

 
 دسترسی به کاربر   5-131شکل 

ي دو اگر گیري را مشخّص کنید، در قسمت شمارهتوانید زمان پشتیباني يک میدر قسمت شماره  5-132شکل  در  

-اگر سیستم خاموش باشد، بعد از روشن شدن آن، پشتیبان  ير یگبانیپشتي اوّل را انتخاب کنید، در هنگام شروع  گزينه

ي سه نیز  ي دوّم را انتخاب کنید، اين کار انجام نخواهد شد، در قسمت شمارهگزينهگیري آغاز خواهد شد و اگر  

ي  است، در قسمت شماره   Keep Runningسیستم را انتخاب کنید که بهترين گزينه، همان    رفتنازدستتوانید نوع  می

 Logيا    Lockید که سیستم را  گیري مشخّص کنتوانید نوع واکنش سیستم را در هنگام شروع به کار پشتیبانچهار می

off  گیري را مشخّص  توانید مقدار زمان انجام پشتیباني پنج، اگر اين گزينه را فعّال کنید میکنید و در قسمت شماره

  Yesو بعد بر روي    Applyگیري نباشد و سیستم را خسته نکند، بر روي  کنید تا زمان زيادي را درگیر کار پشتیبان

 کلیک کنید. 
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 Agent یبندزمانتنظیم  5-132شکل 

کلیک کنید، البتّه اگر بخواهید بعد از بستن اين    Finish، اطّالعات نهايی را مشاهده کنید و بر روي  5- 133شکل  در  

 کلیک کنید.  Finishرا انتخاب و بر روي  مورد نظرگیري آغاز شود، تیک  پنجره، کار پشتیبان

 
 Veeam Agentتنظیم  5-133شکل 

سیستم  و ارسال آن به    مورد نظرگیري از ويندوز  کنید، عملیّات پشتیبانمشاهده می  5- 134در شکل  که    طورهمان

Veeam  تري از  توانید اطّالعات کاملمی  کلیک کنید  مورد نظرهاي  با موفّقیّت انجام شد، اگر بر روي هر يک از ستون

 شده به دست آوريد.گیري انجامپشتیبان
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 Veeam Agentافزار اجرا نرم 5-134شکل 

پشتیبان  می  مشاهده  5- 135در شکل  که    طورهمان فايل  ايجاد  و  مراحل ساخت  اگر    داده شدهشي نماکنید،  است، 

بر روي   بايد  برگردانید  موقعیّت خود  به  دوباره  را  فايل خاصّی  فقط،  اگر    Restore  Filesبخواهید  يا  و  کنید  کلیک 

 کلیک کنید. Restore Volumesبخواهید کلّ پارتیشن را برگردانید بايد بر روي 

 
 Veeam Agentتنظیمات  5-135شکل 

به  ،  5-136شکل    بهباتوجه دوباره  گزينه  Configure backupاگر  دو  انجام  بازگرديد،  براي  که  دارد  وجود  ديگر  ي 

گزينهمیقرار    مورداستفادهگیري  پشتیبان ذخیرهLocal  storageي  گیرد،  محلّ  يک  سیستم  ،  همان  روي  بر  را  سازي 

گذاري شده  اشتراک  يپوشهکيبراي ذخیره در    Shared folderي  کند که کار جالبی نخواهد بود و گزينهمشخّص می

 گیرد.قرار می مورداستفاده
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 Veeam Agentتنظیمات  5-136شکل 

داراي فضاي    مورد نظر گذاري شده را وارد کنید، مطمئن باشید که محلّ  بايد آدرس فولدر به اشتراک  5- 137در شکل  

 توانید نام کاربري را که به آن دسترسی دارد را وارد کنید.مناسب براي اين کار است، در قسمت پايین می

 
 Veeam Agentتنظیمات  5-137شکل 

 و شبکه با سرعت گیگابايت استفاده کنید.  SSDبهترين عملکرد در شبکه بهتر است از هاردهاي آوردندستبهبراي 

را باز کنید و بر   Backups، قسمت  Homeافزار شويد از سمت چپ و از قسمت  اگر وارد نرم،  5- 138شکل    مانندبه

دهد و  است را به ما نمايش می  ه شدهپشتیبان گرفت  Agentکلیک کنید، با اين کار سروري که از طريق    Diskروي  

 توانید آن را دوباره برگردانید و يا اطالعات آن را مشاهده کنید.می
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Veeam Agentتنظیمات  5-138شکل 



 

 

  ششمفصل 
SQL Replication 

 

 Replicationبررسی سرويس  1-8
استفاده   یمتقابل هنگام  Replication  شود.یمحسوب م  SQL Server  ي سطح باال   ي هایژگياز و  یکي  Replicationعمل  

منعکس    ازمند یسرور ن  کي   س یتابيموجود در د  ی ش  کي   ي اجرا شده رو  DDL  اي  DML  ي شما  راتییشود که تغیم

  مثالً  Real  یزمان   يبازه  ک يدر    باًيتقر  راتییتغ  نيباشد. ا  زین   گريسرور د  يموجود بر رو  ياداده  گاهيپا  يشدن بر رو

 :ميپردازیم Replication حیساده و در قالب مثال به توض  ی، حال به زبانیفن انیافتند. پس از بیاتفاق م هیدر ثان

 

  ق ياخبار روز جهان را از طر  اي بوده و    یکیوجود دارند که مشترک مجالت الکترون  ياریافراد بس  میدانیکه م  طورهمان

  افتيقادر به در  یسادگبهها  mailerمجالت و    نيو مشترک شدن در ا  تيبا عضو  نيد؛ بنابراکننیم  افتيخود در  لیميا

کرده و    فا ينقش را ا  نیهم  ز ین  MS SQLدر    Replication  تی بلمشابه قا  به طورخود هستند.    مورد نظراخبار روز و  

را  داده ر  کي از    مثال عنوانبهها  طر  يسرورها  يهاBoxبه    موتيسرور  از  اشتراک  نشر   زمیمکان  قيلوکال    ي گذارو 

(publications and subscriptions انتقال )دهدیم. 

 

Replication  ا يو    اءی ها و اشداده  ع يو توز  ی کپ   يها برا ياز توپولوژ   ي ادر واقع به مجموعه  Objectاز  دادهپايگاه  ي ها ،

شود. با استفاده از  یحفظ انسجام اطالق م  يداده برا  يها گاهيپا  نیب  يساز به هماهنگ  زیو ن  يگريبه د  دادهپايگاه  کي

Replication یمحل  يهادر سراسر شبکه موتير ايکاربران از راه دور  انیم مختلف و  يهامکان بهها را  داده میتوانیم  

موجود   ی مختلف  يهاويو سنار لي. دال میکن  عيتوز  ،نترنتيدر ا نیو همچن wirelessو dial-upگسترده و ارتباطات  زیو ن

. نظر گرفته شودها در  پخش کردن و انتشار داده  ي قدرتمند برا  يابزار   عنوانبه  Replicationشود که  یاست که موجب م 

 کرد:   میاشاره خواه Replicationعمل   ي برا یليبه دال  نجا يدر ا

 

گزارش و... . در واقع    دی مثل تول  Read يمتمرکز و فشرده  ات ی اثرات عمل بردننیازب  يبرا   replication  درنظرگرفتن     

replication  مورد نظرکه اطالعات    یزمان  ياست برا  یمناسب  ينهيگز  read only  کردن    تيبه آپد  ي ازیوده و نبsource 

 . ميندار

بخش    یسازمانده  کهيیازآنجادر تهران است و    A1سرور    مثال عنوانبهکاربر،    يها براداده  قراردادندر دسترس      

مرتب    اطالعات کامالً  ازمند ین،  یسازمانده   نیچن  ي، براردیگیآن در شهر اهواز صورت م  یآموزش  يدئوها يو  عيتوز

  ک ياز    میجداول فروش داشته باش  ايمربوط به محصوالت و    يها دادهبه استفاده از    ازی حال هر بار که ما نم.  یهست

Linked Server  یطي شرا  نیچن.  کرد  میاستفاده خواه مورد نظر يهاداده افت يارتباط با سرور تهران و در يبرقرار  يبرا  

 به دنبال دارد: زیرا ن یاثرات 
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 د.بو میخواه یمتک  يا شبکهبه ارتباطات   داًيشدها در هر زمان داده افتي در يبرا قطعاً    

 د. ها متحمل خواهد شخواندن داده يرا برا  يیباال  يکار Load زین Source Serverهمان  ا يسرور منبع     

 

. عمل  ميبا مفهوم چند واژه آشنا شو  ديمربوط به نصب آن ابتدا با  اتیو جزئ  replicationاز پرداختن به انواع    شیپ

replication  از ساختار    ی به طور سنتpublisher//subscriber  و ناشران مجالت.    نیمشترک  يهمانند رابطه  کند.یم  تیتبع

 کند. ی( منتشر مarticles( وجود دارد که اطالعات را در قالب مقاالت )publisherناشر ) کي هر مجله  يبرا

 

  قرارگرفتنمشترکان    زیعموم و ن  اریانتشار و در اخت  ياز مقاالت است برا  يامجموعه  يکه دربردارنده  يا مجله  نيا  حال 

محسوب    publisher // subscriber  يچرخه  يساختار استاندارد برا  کي  ني( دارد و اdistributer)  کنندهعيتوز  کيبه    ازین

  ک ي عنوانبه  publisher  کي ممکن است که  مثال عنوانبه ميشویمواجه م  زین وندر نيدر ا یرات ییبا تغ اما گاهاً شود.یم

distributer  کي  نکه يا  اي نقش کند و    ي فا يا  کنندهعيتوز  اي  distributer  کينقش    فاگري ا  کنندهعيتوز  اي  subscriber  زین  

 : مي پردازیم  يدی کل  يهاواژه نياز ا  کيهر  حیباشد. حال به توض

 

    Article  که قصد    شودمیاطالق    یبه اطالعات  :مقاله  ايreplicate  ا يجدول    کيتواند  یاطالعات م  ني. اميآنها را دار  

 .ردیشده و ... را در برگ  لتری جدول ف کي اي procedure اي روال  کي

    Publication  از    ی: به گروههينشر  ايarticle  کي.  شودمیها اطالق  article  رونيازا  ستیقادر به انتشار ن  يی تنهابه  

ا  ازین بميدار  publication  جادي به  به  )اشArticleاز    يا مجموعه  یبه معن  publication  اي   انتشار  گريد  انی.    اء ی ها است 

 که توسط ناشر منتشر شده است.  (دادهپايگاهمختلف 

 

    Publisher  ناشر: به    ايdatabase  يرو  Source   شود که در واقع قصد  یسرور گفته مreplicate  ميآن را دار  يهاداده  .

به   Replication  نديفرا  یموجود در ط   يهادادهاست که    database Instance  کيدر واقع    Publisher  کي  گريدعبارتبه

مرتبط با    یمنطق  فيو هر تعر  هينشر  نيچند  اي  ک ي  تواندیم ناشر    کيد.  ده یرا در دسترس قرار م  گر يد  يها مکان

 باشد. برداشتهرا در  Replicate يبرا  يیهاو داده ءای اش  يمجموعه

    Distributor  م   کنندهعي توز  کي:  کنندهعي توز  اي همانند  یرا  مسئول  يا پسربچهتوان  که  گرفت  نظر    ل يتحو  تی در 

 باشد.  ز یمشترک ن اي گر نقش ناشر فايتواند ایم کنندهعي توز کيرا به عهده دارد.  نیبه مشترک اتينشر

    Distribution Database  يها خط فرمان  یتمام  يدربردارنده  دادهپايگاه  نيا  :شده  عيتوز  يداده  گاهي پا  اي  replication 

اعمال که    نيدستورات مربوط به ا  ،اجرا شود  Publisherدر    DDL  اي  DML  يشما  راتیی که هرگونه از تغ  یاست. زمان

 Publisherهمان سرور    يتواند رویم  دادهپايگاه  نيا.  خواهد شد    رهیخبخش ذ  نيشود ، درایم  دی سرور تول  SQLتوسط  

سرور مجزا قرار دهند. به طور معمول    کي  يشود که آن را بر رویم  هیعملکرد بهتر توص  يبرا  معمواًلموجود باشد اما  

آن قرار دارد،   يرو  publisher  يدادهپايگاهباشد که    ین یهمان ماش  يرو  distribution databaseمشاهده شده که اگر  



 

 

 SQL Replication 333/  6فصل 

  یلیدل  نيدهد و ایقرار م  ریتأثرا تحت    ستمیموضوع عملکرد س  ن يموجود باشد، ا  Publisher  يادي تعداد ز  کهیدرصورت 

 شود.یم جاديا distrib.exe لي فا کي  Publisherهر  ياست که برا 

 

    Subscriber  انیمنتشر شده م  رات یی. تغابديیم  اني مشترک پا  ک يتوسط    هاداده  افتيانتشار با در  يمشترک: چرخه  اي  

  ت يمشترک با اشتراک و عضو  کي  ني؛ بنابراشودیم  ریتکث  کنندهعيتوز  کي   قيانتشار، از طر  ند يفرا  ک ي  نیمشترک  یتمام

  Database Instance  کي  Subscriber  گريدعبارتبهها خواهد بود.  داده  افت ي قادر به در  تيانتشار در نها  ند يفرا  کيدر  

داده که  در  replicate  يها است  را  ن  کندمی  افتيشده  از چند  هاداده  تواندیم   زی و  )  نيرا    ه ينشر  اي(  publisherناشر 

(publishersبگ )بسته به نوع  ردی .Replication  کي  ،شودمیکه انتخاب    يا  Subscriber  به ناشر    متقابالًرا    هاداده  تواندیم

 د. منتشر کن  نیمشترک ري سا يآنها را برا  ايانتقال داده و 

    Subscription  ايمشترک    کي به درخواست    :اشتراک  اي  subscriber  اي  هينشر  افتيدر  يبرا  publication  شود  یاطالق م

ها  subscriberبه    کنندهعي توز  اي  distributorها از  انتقال داده  يکه در واقع دو روش برا  Pushو  Pull  و بر دو نوع است:

 :م يپردازیمبه شرح آنها   ليشوند. در ذیمحسوب م نیمشترک اي

 

    Push Subscription  در روش :push subscription  کي  distributor  کي بر صف از    ي هامسئول داده  کنندهعيتوز  اي  

publisher  اریآنها را در اخت  تيبوده و درنهاsubscriberرا ساده و متمرکز    تيري نوع اشتراک مد  نيا.  دهدیها قرار م

اشتراک    ن يا  تي مز  شود.یرا شامل م  subscriber  نيو چند  publisher  کي،  یمعمول  replication  يو يچون سنار  کند می

ها کاهش  distributor يیکارا گريدعبارتبهشود. یم تي ري مکان مد کي در  نيآغاز نديفرا   چراکهآن است  يباال ت یامن

 شود.یاجرا م دفعهکيها subscriber عي کل توز  راي ز ابديیم

    Pull subscription  همانند روش :push  کي  distributor  کي بر صف    يهاداده  کنندهعيتوز  اي  publisher  ن يبوده و ا 

با  subscriber  ي فهیوظ که  است  داده  distributorها  و  کرده  برقرار  برا  ي شده  يبند صف  ي هاارتباط  عمل    ي آماده 

replication  با روش    سهيرا به تصرف خود درآورند. در مقاpush    از روشpull  و تعداد    ن يیپا  تی با امن  يیهاهينشر  ي برا

استفاده    ي باال  ها  اشودمیمشترک  را  ني.  اشتراک  که   تر  ج ينوع  چرا    ا يو    publication  تواند یممشترک    ک يبوده 

 را انتخاب کند تا در آن شرکت کند.  يی هاهينشر

 

 سرور  SQLها در  replication Agent شرح 

 

 شوند. یم  ده ینام  Agentکه    ميپردازیکنند میم  تی العف  صحنهپشتدر    replicationانجام    ي که برا  ی عوامل  حیبه توض  حال

  ی تمام  نیقرار دارند. همچن  COM folder\110\.………ریدر مس  exeمربوطه با پسوند    يهاليها در فاagent  نيا

به   مربوط  جداول  agentاطالعات  در  در    dbo.MSxxx__historyو    dbo.MSxxx__agentsها   Distributionموجود 

database  اند. حال به شرح انواع  ثبت شدهagentدر کدام نوع از انواع    نکهيها و اreplication    ميپردازیمکاربرد دارند  

 transactionalو    Snapshotسرور به سه نوع    SQLدر    replicationکه    میکن یاشاره م  نجايمبحث در ا  نيروشن شدن ا  يبرا
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خواهند    يساز شفافذکر شده    نيدر ادامه عناود.  خود هستن  تی فعال  ي ها براAgent  ازمند یکه نشود  یم  میتقس  mergeو  

 . شد

 

Snapshot Agent  :است که   يیاجرا   ليفا  کيsnapshot  جداول و    يهاساختار و داده   اي   کیشمات   يدربردارنده  ي ها ليفا

ا  دادهپايگاه  اءیاش در    جاديرا  را  آنها  و  همچنیم  رهیذخ  Distributorکرده  وضع  نیکند  به  مربوط    تیاطالعات 

synchronization  را درdistribution database  کندمیثبت . 

 

    Distribution Agentانواع    ي: براsnapshot    وtransactional  ي هالي. و فا ردیگیم قرار    مورداستفاده  snapshot    را از

distribution db  به    ز یانتشار را ن   ي منتظر برا  يها تراکنش  یتمام  نیدهد همچنیانتقال م  نیبه مشترکsubscriber  ها منتقل

 ت.اس  اجراقابل pull subscriptionو  push subscriptionهر دو   يکند و برایم

    Log Reader Agentي: برا  transactional replication  يمشخص شده برا  يها شود تراکنشیاستفاده م  replication  

مختص به خود را    log reader  ي داده  گاهيپادهد. هر یانتقال م  publisher  يرو  distribution dbبه    transaction logرا از  

 .کندمی برقرارارتباط  publisherاجرا شده و با  distributor يدارد که رو

    Merge Agent  در :merge replication    کاربرد دارد وsnapshot  يرا برا   هیاول  subscriber  رات ییها اجرا کرده و تغ  

  merge agent  ی. هر اشتراک ادغامدهدیمها انتقال  subscriberادغام کرده وبه    زی را ن  هاداده  ي به وجود آمده رو  یجي تدر

 . باشدیمآنها  يهر دو یروزرسانبه و  subscriberو  publisherبا  اطارتب يخود را دارد که قادر به برقرار 

    Queue Reader Agentبرا بر رو  transactional replication  ي:  و  دارد  تغ  Distributor  يکاربرد  و    رات ییاجرا شده 

  ک يتنها    agent distributionو  merge agent. برخالف  گرداندیبازم  publisherرا به    subscriberدر سمت    گرفتهصورت

 distribution  ک ي  ي ها و برا  publicationها و    publisher  ی تمامبه  ی دهسيسرو  يبرا   Queue Reader Agentنمونه از  

db وجود دارد.  نیمع 

 

 منتشر شده: يها داده لترکردنیف

 

به کمک  م.  یکن  جادي انتشار ا  يها را برااز داده  يیهاشنیسازد تا پارتیها ما را قادر مarticleجداول موجود در    لترکردنیف

 :توانیممنتشر شده   يها داده لترکردنیف

 

 د. شبکه را به حداقل رسان  يارسال شده رو يهاداده •

 مشترک را کاهش داد.  کي يبرا  موردنیاز يساز رهی ذخ يمقدار فضا •

ها بر اساس  applicationرا فراهم کرد که    یط ي شرا  زیکرده و ن  يساز یها را سفارش  publication  اي  اتينشر •

 مشترک باشند.  کي ی اختصاص يازها ین
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  را يآنها را کاهش داد ز  ا يکرده و    ير یها جلوگconflictاز بروز    توانیمکنند،    ی روزرسانبهرا    هاداده  نیاگر مشترک    

  ی دو مشترک  چیه  ط يشرا  نياقع در ادر و)مختلف ارسال شوند.    نیمشترک  يتوانند برا یمختلف م   ي ها داده  يهاشنیپارت

 بود( هندمشابه نخوا  يهاداده یروزرسانبهقادر به 

انتقال اطالعات مهم و حساس جلوگیم     از  ف  ير یتوان  ف  في رد  يها لتریکرد.    يبرا   توانند یمها  ستون  يلترها یو 

 .رندیقرار گ مورداستفادهها مشترک به داده یدسترس محدودکردن

 

Replication ميپردازیم آنها  یبه معرف  ليکه در ذ  دهدیمرا ارائه   لتری چهار نوع ف: 

 

    Static row filter  انواع    یتمام  يکه برا  کی استات   صورتبه  هافيرد  لترکردنی ف  ايهاreplication  لیاز قب  snapshot    و

transactional    وmerge  آن قادر خواه از  استفاده  با  دارد.  رد  يامجموعه  ريبود ز  میکاربرد  منتشر    يیهافياز  را که 

 . میآنها را محدود کن ازمانین  برحسبدر واقع  ايو  میانتخاب کن  شوند،یم

    Column filter  انواع    یتمام  يبرا   زین  لتری نوع ف  نيستون که ا  لترکردنیف  ايreplication  رود و به کمک آن یبه کار م

 شوند، انتخاب کرد. یرا که منتشر م يیهااز ستون يا رمجموعهيز توانیم

    Parameterized row filtered  يها تنها برافيرد  يپارامتر   يلترهایف  اي  merge replication   نيشود. ایبه کار گرفته م  

ف از  همانند    لترینوع  مفهوم  نظر  تفاوت    static filterاز  اجرا  در  اما  هدف    دارند.  گريکديبا    یتوجه قابلاست 

parameterized filter  ا ي  ه ينشر  ن يچند  جاد يها است که بدون اداده  از  شنیپارت   ني چند  جاديا  publication    بتوانندreplicate  

  ز ین  Bو    A  يهاو دو مشترک مختلف به نام  میاستفاده کن  یکساني  يهياگر ما از جدول پا  مثال عنوانبهداشته باشند.  

  ی فيرد  يلترهای، هنگام استفاده از فندداشته باش  ازیاز آن جدول ن  یمتفاوت   يیهارمجموعهيزبه    هرکدامکه    میداشته باش

  يهالتریاما با استفاده از ف  بود.  میخواه  Bمشترک    يبرا  يگر يو د  Aمشترک    يبرا  یکي  هي دو نشر  جادي ا  ازمندیاستاندارد ن

هر    تي. اما در نهاميریرا در نظر بگ  یمتفاوت   مورد نظر  ري مجزا مقاد صورتبه   Bو    A  نی مشترک  يبرا  میتوانیم  يپارامتر 

 . شوندیم محسوب  هينشر  کي از  ی بخش عنوانبه هادادهو مجموعه  ريمقاد نياز ا کي

    Join filter  يالحاق که تنها برا   لتریف  اي  merge replication  ا به طور معمول همراه با    لترینوع ف  نيکاربرد دارد و 

parameterized filter  یندگينما  کي  مثالً.  رودیممربوطه به کار    جداول  گري دبه    نگ يلتریف  و گسترشبسط    يها برا  

شده باشند    لتر ی ف  توانندیم دادها    نياد.  جداول را دار  گر يو د  اني رمشت  لیاز قب  گريجداول د  ي هاداده  معموالً فروش  

  تواندیم   نیهمچن  لترینوع ف  نيکند. ا  افتيآنها را در  هاسفارشخود و    انيمشتر  يهادادهفروش تنها    ندهينما  کهيطوربه

 به کار گرفته شود.  زی ها ن static filterهمراه با 

 

 کند: یم ی بانیآنها را پشت Replicationانجام   يسرور برا  MS SQLکه  يیهايتوپولوژ

Central Publisherها است که در  ينوع توپولوژ   نيپرکاربردتراز    یکي  ني: اreplication  در   .ردیگیقرار م  مورداستفاده

ها  subscriber  عنوانبه  گريد  ي سرورها  ايمنظور شده و سرور و    distributorو    publisher  عنوانبهسرور    کي  ويسنار  نيا

 شوند. یدر نظر گرفته م
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 Central Publisher   6-1شکل 

Central subscriberخود    ي هاداده  ي متعدد  يها داده  گاهيپا  اي است. سرورها    هاداده  در انبار  جي را  ي توپولوژ  کي  ني: ا

 .کنندیم replicate يسرور مرکز  کيرا با 

 
 Central subscriber 6-2شکل 

Central publisher with remote distributor  ا در  از    ک ي  يرو  Distribution database  يتوپولوژ  ني:  مجزا  سرور 

Distributor يهاتیشود که سطح فعالیاستفاده م  یساختار زمان  نيشود از ایدر نظر گرفته م  replication دا ی پ ش يافزا  

کاهش داده اما    publisher  ي را برا  loadزمان    ي توپولوژ  نياند. اشدهمنابع شبکه محدود    ايسرور و    نکه يا  ايکند و  یم

 د.شویشبکه م کی تراف  شي موجب افزا  یطورکلبه

 
 Central publisher with remote distributor 6-3شکل 

Central distributor يتوپولوژ  ني: در ا  publisherکي متعدد تنها از    يها  distributor   ي سرور  يکنند که رویاستفاده م  

 point  کي  يتنها دارا   چراکه .  ردیگیقرار نم  مورداستفادهچندان    عمالً  ينوع توپولوژ  ن يشده است. ا  يساز ادهی مجزا پ

of failure  باشد یم  (عنوان به  هک يهمان سرور  یعني  distributor   و اگر سرور   يکربند ی پ  يمرکز )شده استdistributor 

نابود خواهد    ،ردیگیمصورت    ويسنار  نيکه بر اساس ا  يا   replication  اتیکل عمل   ،فتدیاز کار ب  ايدچار اختالل شده و  

 شد. 



 

 

 SQL Replication 337/  6فصل 

 
 Central distributor 6-4شکل 

Publishing Subscriber را منتشر   کساني يهادادهساختار دو سرور  نيدر ات. دوگانه اس  ی نقش يدارا  يتوپولوژ ني: ا

  subscriberارسال کرده و سپس    subscriber  يرا برا   هادادهاست    publisherنقش    دارعهدهکه    يیاز سرورها  یکي.  کنندیم

قصد    publisher  کيکاربرد دارد که    یهنگام  يتوپولوژ   ن ي. اکندمیمنتشر    ودموج  نیهر تعداد از مشترک  يرا برا  هاداده

 ها داشته باشد.subscriberبه  متیقگران ايکُند و  یارتباط يهانکیل قيرا از طر هادادهانتقال 

 
 Publishing Subscriber 6-5شکل 

 Replication انواع

 :است  ريز قراربه رندیگیمصورت  SQL Server 2019که در  يا replication انواع

 

    Transactional Replication رونوشت تراکنش  اي 

    Merge Replication ی رونوشت ادغام اي 

    Snapshot replication ي الحظهرونوشت ثبت  اي 

 

، replication  یکي زیف  طیفاکتورها مح  نيوابسته است ا  یمختلف   يبه فاکتورها   میکنیکه ما انتخاب م  يا  replication  نوع

  اي شوند    یروزرسانبه   subscriber  يبرا  ديها باداده  ايآ  نکهيو ا  ميآنها را دار  replicateکه قصد    يیهادهدا  تینوع و کم

حال  د.  شویاطالق م  replicationدر عمل    ریدرگ  يها وتری تعداد و مکان کامپ   به  یکيزی ف  طیشود. محیرا شامل م  ریخ

را    سرورها  ايبوده و    handle  يها   device  ايو    هاتاپلپ  ،هاworkstationهمچون    يیهاclient  توانندیم  وترهایکامپ   نيا

 . رندیبرگدر 
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  subscriberو    publisher  انیشده م  publish  يهاobject  ي هیاول  يساز همگاممعمول با    به طور  replicationنوع از    هر

  ی کپ   کي  Snapshotشود.    جاديا  snapshot  کيو با    replicationتوسط    تواندیم  هیاول  يساز همگام  ني. اشودمیشروع  

  جاد يا  snapshot  نکهيپس از ا.  کندمی  هیته  publication  اي  هينشر  کيمشخص شده توسط    يها ها و دادهobject  یاز تمام

 . شودمیداده  ليها تحوsubscriber اي  نیبه مشترک ،شد

 

  مسئله   نيها اapplication  گريد  يو برا  باشدیم  موردنیاز  snapshot replication  يکاربرد  يافزارها از نرم  یبرخ  يبرا

تغ .  ردیقرار بگ  Subscriber  اریدر طول زمان در اخت  یجي تدر  صورتبه  هاداده  يشده رو  جاديا  راتییمهم است که 

هستند.   زین  publisherبه    subscriberداده از از    يرو  گرفتهصورت  رات ییبازگشت تغ  ازمند یها نApplicationاز    یبرخ

transactional replication    وmerge replication  گونهنيا  يامکان را برا  نيهستند که ا  يیهاآپشن  application  ها فراهم

گرفته   snapshot  کيکه    انو هر زم  ستین  ير یگیپقابل  snapshot  قياز طر  ها،داده   يرو  گرفته صورت  راتیی. تغآورندیم

  قي از طر  راتیی تغ  يریگیپ  transnational replicationخواهد شد. در    overwriteموجود    يداده  يرو  ،شود  ديی تأشده  

transaction logيها  SQL Server    و درmerge replication  قياز طر  زین  trigger  ها وmetadata tableد. خواهد بو  سریها م

 : ميپردازیم replicationاز انواع   دامحال به شرح هرک

Snapshot Replication ي ا لحظهرونوشت ثبت  اي 

 

  تي آن آپد  يبواسطه  توانید و نمکنمی  عيتوز  شوندیمظاهر    یخاص زمان  يلحظه  کي که در    همانگونه  قاًیدقرا    هاداده

مانداده  یروزرسانبه و   را  وقتکرد  توریها  برا  دیتول  Snapshot  افتدیماتفاق    synchronizationعمل    کهی.  و    يشده 

subscriber را در نظر داشت که  هنکت نيا ديباد. شومیها ارسالSnapshot Replication   قرار   مورداستفاده خوديخودبه

  ک يشده توسط    نییتع  يهاها و دادهobjectاز    يبرداریکپها که در واقع مراحل  snapshotپردازش    ندياما فرا  ردیگیم

  يبرا  دادهپايگاه  يها  objectو    هادادهاز    ياهیاول  يمجموعه  آوردنفراهم  يبرا  و معمواًل  شودمی  شامل  زی نرا    هينشر

دارد  transactional /merge replicationانواع   از  .  کاربرد  مناسب    ی هنگام  خوديخودبه  snapshot replicationاستفاده 

 محقق باشند:  لياست که موارد عنوان شده در ذ 

 

 داشته باشند  ریی تغ ندرتبه هاداده •

 م. یرا داشته باش هادادهاز  یکردن حجم کم  replicateقصد  •

 کند. رییتغ  یدوره کوتاه زمان کي یدر ط هادادهاز   يادياگر که حجم ز •

 

  ي اما نادر برا  توجه قابلو    یاساس  یرات یی است که تغ  یهنگام   snapshot replicationاستفاده از    يزمان برا  نيترمناسب

در    دو بار  اي  کيثابت بوده و    ITProمحصوالت موجود در فروشگاه    متیق  ستیمثال اگر ل  ي. برافتدیاتفاق ب  هاداده

بعد از   snapshot replicationاستفاده از    یتیوضع  نیدر چن  ،شوندیم  یروزرسانبهو    تي مشخص آپد  زمانکيدر    سال 
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  يمکرر   يهاSnapshotممکن است که    ها،دادهاز    یانواع خاص  بهباتوجه  شودمی  هیتوص  هاداده  يرو  راتییاعمال تغ

 باشد.  ازین

 

  ن يا  ،باشد  زي جا  زین  ریتاخ  یشده اما اندک  تيروز آپد  یدر ط  publisherکوچک در سرور    نسبتاًجدول    کياگر    مثالً

  يسربار مداوم کمتر   يدارا  Snapshot replicationداده شوند.    ليشبانه تحو  Snapshot  کي  عنوانبه  توانندیم  راتییتغ

اگر    حال نيباا.  کندینمرا دنبال    یجي تدر  راتییتغ  چراکه  باشدی م  publisher  يبر رو  transactional replicationنسبت به  

 snapshot  کاربردنبهساخت و    ي برا  یتوجهقابلبزرگ باشد به منابع   اریاست بس  replicateکه درحال    يا دادهمجموعه  

ارز  ازین هنگام  از    يبرا  طي شرا  یابيدارد.  فراوان  هادادهمجموعه    کل  ياندازه  ديبا  snapshot replicationاستفاده    یو 

 ت. آنها را در نظر گرف يشده رو  جادي ا راتییتغ

Snapshot replication  ؟ کندمیچگونه کار 

 

د.  کنن یمها استفاده  subscriberبه    هیاول  یمقدارده  ي برا  snapshot  ک ياز  replicationهر سه نوع    فرض پیش  به طور

مربوط به   agentرا به عهده دارد اما    snapshot  يها ليفا  دیتول  فةیوظ  SQL Serverموجود در    Snapshot agent  شهیهم

 transactionalو    Snapshot replicationمتفاوت است.    ،انتخاب شده   replicationبسته به نوع    هاليفا  نيا  ليارائه و تحو

replication  از    هاليفا  ارائة  يبراdistribution agent    کهیدرحال  کنندیم استفاده  merge replication  منظور از    نيا  يبرا

merge agent    ردیگیمبهره  .Snapshot agent  يرو  distributor    د.  شومیاجراdistribution agent    وMerge Agent  ي رو  

ها اجرا pull subscriber ي ها براsubscription يبر رو نی ها اجرا شده و همچنpush subscription يبرا Distributor کي

 شوند. یم

 

Snapshot  کي  جادي بالفاصله بعد از ا  تواندیم  subscription  برنامه در    کي بر اساس    نکهيا  ايو اعمال شود و    دی، تول

 publishedجداول منتشر شده )  يهادادهساختار و    يحاو  snapshot  يهاليفا  Snapshot Agentزمان انتشار ساخته شود.  

tablesايناشر    يرا برا   هاليفا  نيو ا  ردهرا آماده ک   دادهپايگاه  اء یاش   ز ی( و ن  publisher    درSnapshot folder  کند می  رهیذخ  

  snapshot folder  توانیم .  کندمیثبت    Distributorموجود در    Distribution databaseاطالعات را در    نيا  یابيرد  ریو مس

  ي برا   زین  يگر يکه محل د  شودمیاما    میمشخص کن  Distributor  کي  يکربندیو پ  يسازادهی پرا به هنگام    فرضپیش

 در نظر گرفت.  فرضپیشفولدر   برآنعالوه  ا يآن فولدر  جايبه ه،ينشر

 

وجود دارد که در   زین  snapshot  یدوبخش  نديفرا  کي  ،می آن پرداخت  ح یاستاندارد که به توض  snapshot  ند يبر فرا  عالوه

از    صورت بهانتشار   دارد که  بهره  parameterized filterادغام کاربرد    filter  کي   میگفت  قبالًکه    د. همان گونه بریمها 

 نيبه ما ا  parameterized filterاستفاده از  .  کندمی  دیرا تول  رمجموعهيز  کياست که اطالعات را محدود و    ينديفرا

  جادي به ا  ازی ن  نکهيبدون ا  م یمتعدد ارسال کن  يهاsubscriber  ي ها را برااز داده  یمختلف  يها شنیپارت که    دهد یم اجازه را  
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publication    یاصل  ياجزا   6-6  ر ي متعدد باشد .در تصو  يها  هي همان نشر  ايها و  Snapshot replication  داده   شينما

 :گفته شده کمک خواهد کرد میشده که به درک بهتر مفاه

 
 Snapshot replication 6-6شکل 

 

Transactional Replication ی رونوشت تراکنش اي 

 

گرفتن    transactional replication  اتیعمل با  معمول  طور  اش  snapshot  کيبه    ک ي  يدادهپايگاه  يهادادهو    ایاز 

publication    نکه يا  محض . بهشودمیشروع  Snapshot  موجود    ي و شماها  هاداده  يکه رو  يبعد  رات ییتغ  ،گرفته شد  هیاول

  راتییتوان گفت که تغیم   تریجزئبه طور  .  شوندیمداده    ليها تحوsubscriberشده به    جاديا  publisher  اي در سمت ناشر  

تا آنها    شودمیارسال    distributor  يبرا  publisherاز سمت    انددادهرخمنتشر شده    يهاarticle  يکه رو  يها و تراکنش



 

 

 SQL Replication 341/  6فصل 

استفاده   read only  صورتبه  هاداده  نياز ا  توانندیمها تنها  subscriberبفرستد .  نیهمان مشترک  ايها و  subscriber  يرا برا

  حالنيباا.  شودینمبازگردانده    publisher  يبرا   مجدداً  ردیگیمکه صورت    یرات یی، تغ  replicationنوع    نيدر ا  چراکهکنند  

transactional replication  شرا  دهد یمارائه    يیهاآپشن برا  یروزرسانبه  طي که  را  فراهSubscriber  ي اطالعات    مها 

 .آورندیم

 

  يها طیبل  یتمام  ميریگیمرا در نظر    طیرزرو بل  تيساوب  کي  :کندمی  ترروشنرا    مسئلهمثال    کيعنوان کردن    قطعاً

مرکز   کي زیشهر از کشور نشوند و در هر یم رهیواقع در شهر تهران ذخ يدادهپايگاهمتمرکز در  صورتبهرزرو شده 

موجود ارسال    يها آدرس  يرزرو شده را برا   ي هاطیها را گرفته و بلقرار دارد که رزرو  distribution center  اي  ع يتوز

  يمرکز  عيتوز  گاهيمربوطه ارسال شوند. پا  اني مشتر  يرزرو شده از اهواز برا   يهاطی بل  یالزم است که تمام.  کندمی

  ي دي نکه هر رزرو جديا  ي کند برا  ياندازشده را راه  لتریف  transnational replication  کي که    اندتویمموجود در اهواز  

موجب   لتریف)شود.  replicateمرکز، در حداقل زمان ممکن  نيشعب مربوط به ا ري( که صورت گرفت با سای)تراکنش

استفاده از    يبرا  read only  یدسترس  ازمندیشعب ن  نيا(.  کند  افتياهواز در  ي را برا  رزروهامرکز تنها    نيکه ا  شودمی

را    يموارد  نيد؛ بنابراآوریمآنها فراهم    يامکان را برا   نيا  transnational replicationکه   دشده هستن  replicate  يهاداده

 سپرد:  خاطربه transactional replication يبرا شودمی

 

 است. زی ناچ  اریبس  هاداده  replicateتکرار و    ری تأخ ،افتدیمتراکنش اتفاق   ک ي  یدر ط  replicationعمل    که يیازآنجا    

ها  subscribe  ا ي  نیمشترک  يبرا   یاستقالل  گونهچی ه  باًيتقر  رونيازا  ،دارند  هادادهبه    read only  یدسترس  نیمشترک    

 وجود ندارد.

 

 
 Transactional Replication  6-7شکل 
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Transactional replication  سرور به سرور  يها طیمح  يمعمول برا   به طور  (server-to-server  استفاده )ي و برا  شودمی  

 :مناسب است  رياز موارد ز  کيهر 

 

 م.یمنتشر کن  نیمشترک يرا پس از وقوع برا  مورد نظر  يهاداده یجيتدر راتییتغ  میکه بخواه یزمان     

به    رییکه تغ  یتا زمان  شودمی جاديدر سمت ناشر ا  رییتغ کي که    ی زمان  نیب  یکم  ر یتأخکه به    يیهاapplication  ي برا    

 دارند. ازی ن رسدیممشترک   کي

 د. حذف باش   اي و  یروزرسانبه ،درج لیاز قب  هاتی فعالاز   يیباال  اریحجم بس  يدارا  publisher کهیهنگام    

 باشد.  Oracle د. مثالًسرور باش SQLاز  ری غ يا  دادهپايگاه Subscriberا ي Publisher  که یزمان يبرا    

جدول   کياز  یفيمثال اگر رد  يداشته باشد برا هاداده  تیمداخله در وضع يبرا  یبه دسترس ازین Application کي    

  رییهر تغ  ي که قادر باشد برا  دهدیم امکان را    نيا  Applicationبه هر    Transactional Replication  ،کند  رییپنج بار تغ

 اعمال نشوند.  هافيردبه یسادگبه هاداده راتییها ( و تغtriggerاستفاده از   مثالًمداخله کند )

 

Transactional Replication  ؟ کندمیچگونه کار 

 

  Distribution Agentو    Log Reader Agentو    Snapshot Agentمانند    ی عوامل  transactional replicationي سازادهی پ  ي برا

جداول    يهاداده ( و  schemaساختارها )  يدربردارنده  ي ها ليفا  snapshotدرواقع    Snapshot Agentد.  هستن  لیها دخ

اش و  شده  مه  داده پايگاه  اءی منتشر  ا  ای را  و  فولدر    هاليفا  نيکرده  در  نت  کندمی  رهیذخ  Snapshotرا  عمل    يجهی و 

synchronization  را درDistribution database يموجود رو Distributor  کندمیثبت. 

 

Log Reader Agent  کردن    توری مان  يفهیوظtransaction logعمل    يکه برا   ياداده  گاهيپاهر    يهاtransactional replication  

و    يکربند یپ داشته  عهده  به  را  برا   يها تراکنششده  شده  از    replicationعمل    يمشخص  به    transaction logرا 

distribution database   کندمی  یکپ  .Distribution Agent  زین  Snapshot  ياز پوشه  هیاول  يهاليفا  snapshot  نیو همچن 

 . کندمی یها کپsubscriber  اي نیمشترک يرا برا  distribution databaseشده در جداول   داشتهنگه ي هاتراکنش

 

برنامه    جادي ا  یجيتدر  راتییتغ مطابق  ناشر  سمت  مشترک  Distribution Agent  يبندزمانشده  دسترس  قرار    نیدر 

ا  رندیگیم اطالعات    اني جر  نيکه  زمان    تواند یم انتقال  حداقل  با  مداوم  طور  زمان  ايو    ریتأخبه  فواصل    ی در 

 transactionalاز    که  ی)زمان.  شوندیم  جادي در سمت ناشر ا  دي با  هاداده  راتییتغ  ازآنجاکهاجرا شود.    شدهيزي ربرنامه

replication    يهاآپشنبدون  immediate updating    وqueued updating    يیالبته در ادامه به شرح کارام. }يریگیمبهره  

آپشن    نيا ا  ديبا  {(ميپردازیمدو  نهاد.  کر  ير یجلوگ  هایروزرسانبهدر    conflict  جادي از  به    نیمشترک  یتمام   تي در 

 queued  اي  immediate updating  يها آپشناگر از    نی. همچنافتيناشر دست خواهند    کياز    کسانيمشابه و    ريمقاد

updatingيبرا  transactional replication  شوند و با    جادي ا  نیسمت مشترک  توانندیم  هایروزرسانبه  ،ميریبهره بگqueued 

updating   ممکن است تضاد و ،conflict فتدیاتفاق ب . 
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Immediate Updating نیبه مشترک  Snapshot // Transactional Replication    يهادادهتا    دهدیماجازه  replicate    شده را

آپشن    نياد. کن   یبازگردان  ن یمشترک  گريرا به ناشر و د  وسته یبه وقوع پ  رات یی کرده و تغ ی روزرسانبهدر سمت مشترک  

  ی طيشرا  ازمندیاما ن  میرا داشته باش  transactional replication  اي  Snapshotاست که قصد استفاده از    دیمف  یزمان  يبرا

  ديناشر و مشترک با،  آپشن  ن ياستفاده از ا  ي. برا ردیدر سمت مشترک صورت گ  گاهبهگاه  يها یروزرسان بهکه    میباش

 آن دو برقرار باشد.  نیدر دسترس بوده و ارتباط ب

 

Queued Updating  نیبه مشترک  Snapshot // Transactional Replication  منتشر شده را بدون   يها داده  دهدیماجازه    زین

آپشن    نيرا با استفاده از ا  publication  اي  هينشر  کي  کهیوقتدهند.    ریی، تغ  publisherبه    و یاکت  ياشبکهاتصال    کيبه    ازین

  يساز ادهی پمنتشر شده    يها داده  يرا رو  Delete  اي  Update  اي  Insertچون    یات یعمل  نی از مشترک  یکيو    میکنیم  جاديا

  ي هاتراکنش نيا ،برقرار شود مجدداً يا شبکهارتباطات   کهیهنگام. شوندیم رهیصف ذخ  کي در راتیی تغ نيا  ،کندمی

 . شوندیم اعمال  publisherبه   زمانهم  ریغ  صورتبهبر صف 

 

ممکن است    هادادههمان    ،شوندیممنتشر    publisher  ي برا  زمانهم  ریبه طور غ  هاداده  یروزرسان بهکه    کهيیازآنجا

برصف    ي هاتيآپدبه هنگام اعمال    جه ی شده باشند در نت  تيآپد  ز ین  ي گريمشترک د  ايو    publisher  ا يتوسط خود ناشر  

که به هنگام    conflict resolution policyها به کمک  conflict  نيا.  ديایبه وجود ب  يناسازگار  اي   conflictممکن است  

  يی ها  Application  ي برا  Queued updating.  شوندیم  وفصل حلو    يی شناسا،  شودمی  میتنظ  publication  کي  جاد يا

  ز ین   نی. ارتباطات مشترکپردازندیم  هاداده  یروزرسانبه  گاهبهگاهرا خوانده و    هادادهمناسب است که کاربران آنها اغلب  

 .افتيبدون وقفه ادامه خواهد  یروزرسانبه اتی عمل زی باشند ن  نيالفآ نیباشد و اگر که مشترک برقراراکثر اوقات  ديبا

 

که از    مياکردهمشخص    Subscription  يبرا  مثال عنوانبهرا دارند    گريکدي  يشدن رو  چی سوئ  تیقابل  هاآپشن  ني: انکته

  میتوانیم  نيارتباطات شبکه دچار مشکل شده بنابرا یط يتحت شرا فرضاً اما   ، استفاده کند immediate updatingحالت 

  کی اتومات   صورتبه   replicationدر نظر داشت که    ديبام.  یکن  چیسوئ  queued updating  يرو  هاتيآپد  افتيدر  يبرا

برا  چی سوئ  تيحاالت آپد  نیب  تواندینم با  نيا  يکند و  به    ماتیتنظ  ديمنظور   SQL  قياز طر  update modeمربوط 

Server Management Studio    ا يانجام شود و  application    ماsp_setreplfailovermode   دو حالت    نیب  چ یسوئ  يرا برا

ها انجام  subscriber  اي  نی مشترک  يرا برا  failoverبه    مربوط  ماتیتا تنظ   دهدیمروال به ما اجازه    نيکند. )ا  یفراخوان

به    میده قادر  حالت    تیوضع  ضي تعوتا  عملکرد    Queued updatingبه    immediate updatingاز  نحوه  باشند.( 

transactional replication است: داده شدهشينما 6-8  ريدر تصو 
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 transactional replication  6-8شکل 

 

 

 

Merge Replication یرونوشت ادغام اي : 

و احتمال    کنندیم  افتي آنها را در  نیرا ارسال کرده و مشترک  هادادهناشران    snapshot//transactional replication  در

 merge replicationامکان به کمک    نيوجود ندارد اما ا،  شده را به ناشران ارسال کند  یکپ  شيهادادهمشترک    کي  نکهيا

با گرفتن    تیفعال  transactional replication  ندهمان  زین  Merge replicationت.  شده اس  سریم خود را به طور معمول 

snapshot  ک ي  ي دادهپايگاهموجود در    ي هادادهو    ای از اش  publication    رات ییتغ  زی و ن  ها داده  هيثانو  راتیی . تغکندمیآغاز  

. کنندیمرا دنبال    راتییتغ  نياها  trigger  يبه واسطه  زی ن  نیو مشترک  ردی گیمدر سمت ناشر صورت    schema  ا يطرح  



 

 

 SQL Replication 345/  6فصل 

و در   کنندی م  synchronizeداده و    قیخود را با ناشر تطب  يها دادهبه هنگام اتصال به شبکه    subscriber  ايمشترک    کي

مبادله به  آخر  يیهافي رد  یتمام  يواقع  از  تغ  نیب  synchronizationعمل    نيکه  دچار  مشترک  و  ،  اندشده  ریی ناشر 

به    يها طیمح  ي برا  معمواًل  Merge replication.پردازدیم و   Server-to-Client  اي   دهرنیگسيسروسرور  دارد    کاربرد 

 :مناسب است  ريعنوان شده در ز طياز شرا  کي در هرآن  يریکارگبه

 

  ن يکرده و ا  یروزرسانبه  یمختلف  يهازمانمشابه را در    يهادادهمشترک ممکن است که    نيکه چند  یطيدر شرا    

 منتشر کنند.  نیمشترک  ريناشر و سا ي را برا راتییتغ

را با    راتیی تغ  نيا  بعداًداشته باشند و    نيآفال  صورتبه  رات یی تغ  جاديو ا  هاداده  افتيبه در  ازین  نیکه مشترک  یزمان     

 کنند.  synchronize  نیمشترک گريناشر و د

 داشته باشد. ازین  هادادهمتفاوت از   شنیپارت   کيهر مشترک به     

 م. یمشکل باش نيو رفع ا صیقادر به تشخ  ديبا یطي شرا نیو در چن فتدیاتفاق ب conflictممکن است   کهیهنگام    

 

Merge replication    گر يکدي  را با  هاتي آپد  تي مستقل کار کنند و در نها  صورتبهتا    دهدیممختلف اجازه    يها تيسابه  

به   تا  کرده  ب  یروزرسانبه  که يیازآنجا.  ابنديدست    کنواختيو    کساني  ياجهینتادغام  گره صورت    کي از    شتریدر 

بنابرا  تيمشترک آپد  کياز    شی ب  زیمشابه ممکن است توسط ناشر و ن  يهاداده  ،ردیگیم به    نيشوند  ممکن است 

ا ادغام  ب  conflict  ايتضاد    هاتي آپد  نيهنگام  برا  يیهاراه  merge replicationو    فتدیاتفاق  مشکل   یدگی رس  يرا  به 

conflict آوردیمها فراهم. 

Merge Replication  ؟ کندمیچگونه کار 

 

Merge replication    چون    يیهاعاملتوسطsnapshot agent    وmerge agent    اگر  شودمیاجرا .publication  هينشر  اي  

و اگر که    کندمی  جاديا  snapshot  کيتنها    Snapshot agent  ،کندمیاستفاده    کیاستات   يلترها یاز ف  اي نشده باشد و    لتر یف

publication    اي  يپارامتر   ي لترهایفاز  parameterized filter  ردیگیمها بهره،snapshot agent  ک ي   هاداده  شن یهر پارت   از  

snapshot  کندمی  هیته.merge agent  زین  snapshotنیعامل همچن  نيا.  کندمیاعمال    نیشده را به مشترک  هی ته  يهیاول  يها  

را ادغام    گرفتهصورت  ه یاول  snapshot  جادي پس از ا  نی مشترک  ايدر سمت ناشر و    هاداده  يکه رو  یجي تدر  راتییتغ

پردازد. یشده م   جاد ي ا  يها conflict  وفصلحلو    صیبه تشخ  م یکنیم  يکربند یآن پ   يکه برا   ی نیکرده وبا توجه به قوان

 :افتدیماتفاق   هينشر يهداد گاهيپاساختار  يبرا  ر ییسه تغ Merge replicationبه هنگام استفاده از 

 

 کند می نییشده تع یهر سطر کپ  يرا برا فردمنحصربهستون  کي    

 شود میاضافه   یستمیجدول س نيچند    

    Triggerکندمی جادي ااند،  شده  یآنها کپ  ي هادادهکه   یجداول يبرا يیها . 
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استفاده    queued updating  ت یکه از قابل  يا  transactional replication  زیو ن  merge replication  ،راتیی تغ  یابي رد  يبرا

 mergeعمل    ن يانجام ا  ي باشند. برا   فردمنحصربه  يا گونهبهاز جدول منتشر شده    فيهر رد  يیشناساقادر به    د يبا  کند می

replication    ستونrowguid  يبا نوع داده  یستون  يجدول در حال حاضر دارا  نکهيمگر ا  کندمیاضافه    ول را به هر جد  

uniqueidentifier  یژگيو و  ROWGUIDCOL  راتییهر سطر و تغ  يیشناسا  يستون برا   نیصورت از هم  نيباشد که در ا  

 . شودمیآنها استفاده 

 

SQL انجام عمل  ها،داده یابي از رد یبان یپشت  يبرا یستمیجدول س نيسرور چندsynchronization  و   کارآمد صورت به

در   هادادهمربوط به  راتیی تغ ی تمام.  کندمیاضافه  دادهپايگاهرا به   ،یدهگزارش ي برا ز ی ها و نConflict ص یتشخ  يبرا

 يی هاtriggerها  replicatinنوع از    ني. اشوندیم  رهیذخ  msmerge__tombstoneو    msmerge__contents  یستمیجداول س

 . کنندیماز جدول را دنبال   فيهر رد ايهر ستون و  يهاداده راتییکه تغ کندمیرا نصب  

 

Triggerتغ رو  جاديا  راتییها  ا  يشده  و  کرده  ضبط  را  شده  منتشر  در    راتییتغ  نيجدول    ی ستمیس  يها جدول را 

msmerge__contents    وmsmerge__tombstone    ني. ا کنندیمثبت  trigger  کهیهنگام ها  snapshot agent  بارنیاول  يبرا  

 به وجود  یهنگام  ز ی مشترک ن  ک ي ها در سمت  Trigger.  شوندیم  جاد ي ، اشودمیاجرا    publication  ا ي  ه ينشر  ک ي  ي برا

  شوندیم به کار گرفته    merge replicationکه در  يی اجزا ريز  ري مشترک استفاده شود. در تصو  ي برا  snapshotکه    نديآیم

 است:  داده شدهشينما
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 merge replication 6-9شکل 

 

   Replicationاندازي سرويس نصب و راه  2-8

سه سرور  44سازي کنیم، در شکل اندازي اين سرويس نیاز به سه سرور داريم تا بتوانیم اين سرويس را پیادهبراي راه

را بازي    Publisher & Distributorباشد و نقش  که سرور اصلی می  SQLServerکنید، سرور  را براي اين کار مشاهده می

ها را ايجاد کنید پیشنهاد من سرور مجازي  را دارند، براي اينکه سرور  Subscriberنقش    DB-3و    DB-2کند، در سرور  می

 گیري آن سريع و بدون مشکل انجام شود.ي پشتیبانآسان باشد و هم نحوه آني ايجاد و کار با حوهاست تا هم ن
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DB2
Subscriber 1

             :REP-2

SQLServer
Publisher & Distributor

             :REP-1

DB3
Subscriber 2

             :REP-3

 
 Replicationسناریو  44شکل 

کاربران    ستیبا ل  تبطکه در جدول مر  يرییتغ  هرگونه    SQLServerکه سرور    میخواهیم   44در ادامه و در سناريو شکل  

  ي الزم برا   ماتیتنظ  ديبا   ني؛ بنابراکند  DB3،  Replicateو    DB2  يسرورها  يرا با جداول موجود رو  شودمی  جاديبرتر ا

(  Subscription)مربوط به اشتراک    ماتیو تنظ  SQLServerسرور    ي( را روPublicationو    Distribution)و انتشار    ع يتوز

 .میانجام ده DB3 و DB2  يسرورها يرا رو

، براي همین  میفعال کن  ز ی را ن  Replication  ت یسرور، قابل SQLکه موقع نصب    میدر نظر داشته باش  ديبا  زیاز هر چ اول 

را انتخاب و آن را نصب کنید، در هر سه سرور بايد اين    SQL Server Replicationي  بايد تیک گزينه  45شکل    مانندبه

 کار را انجام دهید. 

 
 45شکل 

  SQL Server Configuration Managerوارد  47شکل  مانندبهبايد  SQL Server Replicationسرويس  کردنفعال بعد از 

ها انجام دهید، البته براي اينکه  ي سروررا فعال کنید، اين کار را بايد در همه  SQL Server Browserشويد و سرويس  

 را انتخاب کنید.  Propertiesي اين سرويس را فعال کنید بايد بر روي آن کلیک راست کنید و گزينه
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 47شکل 

 کنید.  okقرار دهید و  Automaticرا در حالت  Start Modeي و گزينه شويد Serviceبايد وارد تب  48در شکل 

 
 48شکل 

 کنید.   Startبايد سرويس را  49شکل  مانندبهدر ادامه 
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 49شکل 

  مانندبهرا اجرا کنید و    SQL Server Management Studioبه هر سه سرور دسترسی داشته باشید بايد    زمانهمبراي اينکه  

 اضافه کنید.  Connectرا با کلیک بر روي   DB3و  DB2دو سرور  50شکل 

 
 50شکل 

کلیک کنید، توجه داشته باشید دقیقاً همین کار را براي    Connectرا وارد کنید و بر روي  DB2بايد سرور  51در شکل 

 انجام دهید.   DB3سرور 

 

 
 51شکل 

شکل    طورهمان در  می  52که  میمشاهده  حاال  و  است  شده  اضافه  لیست  به  سرور  سه  هر  عملیات  کنید  توانیم 

Replication .را آغاز کنیم 
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 52شکل 

  Distribution ا ی ع ی بخش توز یکربندیپ
  Replication  ينهيگز  يمنظور رو  ن يا  ي برام.  يرویم  SQLServerسرور    يبر رو  Distributionکار به سراغ    ي ابتدا  در

 کنید.را انتخاب  Configure Distributionکرده و عبارت   کی راست کل یتيري در کنسول مد
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 53شکل 

را انتخاب کرده و   یتوان خود سرور فعلیکه م  میکنیرا انتخاب م   Distributor  اي  کنندهعيتوزسرور    54شکل    مانندبه

  ي رو Distribution يکربندیکه پ میدر نظر داشته باش دي. فقط باميریدر نظر بگ کنندهعيتوز  عنوانبهرا  يگريسرور د اي

  انتخاب را   یما سرور فعل نجا ياز قبل انجام شده باشد. در ا  ،میکنیم  نتخابا کنندهعيتوز عنوان بهکه آن را  گر يسرور د

 کلیک کنید. Nextبر روي و 

 
 54شکل 

 

 اتوماتیکالی اجرا شود.   صورتبهانتخاب کنید تا سرويس  Agentي اول را براي سرويس گزينه 55در شکل 
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 55شکل 

  يشوند. برایم  یدر آن کپ   راتییگرفته شده از تغ  يهاSnapshotاست که    يفولدر   ری مس  نییمربوط به تع  56شکل  

ها publication  ي هاSnapshotها بتوانند به  Subscriber  ي اجرا شده رو  ي هاMerge agentو    Distribution agent  نکهيا

.  میکن  یمعرفها را  Snapshot  يرهیذخ  يفولدر در نظر گرفته شده برا   ریمس  ديقسمت با  نيداشته باشند، در ا  یدسترس

اين  که در    ی فرضپیشلوکال و    ر ی. مسمیها را مشخص کنsnapshot  ي نگهدارنده  ي پوشهي  آدرس شبکه  د يدر واقع با

  ری مس  کي  ری مس  نيا  چراکهکند  ینم  یبان یرا پشت  نیشده سمت مشترک  جاديا  يهاpull Subscription  قسمت قرار دارد،

  يکه به پوشه  میکن   یمعرف  نجا يرا در ا  ي اشبکه  ری مس  کي   د يبا  pull Subscription  جادي ا  يباشد و برا یتحت شبکه نم

Snapshotکنید بايد باشید که مسیري که ايجاد می، توجه داشته ها اشاره کند 

 
 56شکل 

ن  Distribution  يا داده  گاهيپانام    ،58در شکل   م  سازي محل ذخیره  زیو  امیکنیآن را مشخص    يبرا  دادهپايگاه  ني. 

 Distributionمربوط به    ي ا داده  گاهيپاشود.  یم  يکربندی( پldfبا پسوند ).  هاليفا  Log  ي( و برا MDFبا پسوند ).  يیدادها

ها  Subscriberهمان    اي  نی که مشترک  یکند تا زمانیم  رهیذخ  transactional publication  رها را دشده در داده  جاديا  راتییتغ

آپد همچن  تيبتوانند  را    سیتابيد  نيا  ن یشوند.   mergeو    Snapshot publication  يبرا  خيتار  برحسباطالعات 

publication  ک يلوکال باشد و با    سآدر  ک ي  د يبا  حتماً  مير ی گیدر نظر م  نجا يکه در ا  يری . مسکندمی  رهیذخ  drive 
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letter  به   و عالمت دو نقطه شروع شود(مثال عنوان  C:)  استفاده از    نجايو در اDrive letterي ها  map  ي هاریشده و مس  

 .باشدیم  رمجازی غتحت شبکه  

 
 58شکل 

.  میکنیمشخص م 59شکل کنند را در  تیفعال publisherهمان  ايناشر و  عنوانبهکه قرار است  يیهاسرور ايو  سرور

  صورت بهکند.  یخود استفاده م  يهاpublication  اي انتشارات و    ع يانجام توز  يبرا    Distributorها از  سرور  ا يسرور و    نيا

مورد    ي ويداده و سنار  ي هاگاهيشود که بسته به ساختار پایدر نظر گرفته م   publisher  عنوان به  یفرض سرور فعلشیپ

 . مي ری بخش در نظر بگ نيا يبرا  زی ن  يگريد يهاسرور میتوانیم Add نهيگز يور رب کی با کل نظر

 
 59شکل 

چگونگ  نيا  در م  ماتیتنظ  افتنيخاتمه    یقسمت  مشخص  را  شده  گزشی پ  صورتبه.  میکنیانجام    ينهيفرض 

Configure distribution  شده است.  انتخاب 
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 60شکل 

را   ماتیتنظ زی آمتیموفقانجام   ت،یدر قسمت وضع successعبارت  شي، با نمادر صورت عدم بروز مشکل تينها در

 کرد. میمشاهده خواه 61در شکل 

 
 61شکل 

 Publication ا ی هینشر یکربندیپ 
سرور هر   نيا  ويطبق سنار چراکه( صورت خواهد گرفت SQLServerسرور اول ) يرو زی بخش ن ن يا مات یتنظ انجام 

  ی تيري در کنسول مد  Local Publication  نهيگز  يرو  62شکل    مانند به  ن ي؛ بنابراکندیم   فاي را ا  کنندهعيتوزدو نقش ناشر و  

 .میکنیرا انتخاب م New Publication ينهيکرده و گز کی راست کل
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 62شکل 

داده    شي نما  ميکه قصد انتشار آنها را دار  يیایاش  ايها و  داده  يدربردارنده  يداده  يهاگاهياز پا  یستیل  ،63شکل    در

  کلیک کنید. Nextکنید، بر روي هاي موجود را مشاهده میي ديتابیسلیست همه نجايدر ا. شودمی

 
 63شکل 

 replicationاست که در آن نوع    یشود و درواقع بخشیداده م  شيها نماpublicationهمان    ايو    هيانواع نشر  64  در شکل

 .میکن یم ک یکل Next يرا انتخاب کرده و رو Transactional publication ينهيقسمت گز  نيدر ا ،شودیمشخص م 
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 64شکل 

 شود را از لیست انتخاب کنید. Replicationکه قرار است  مورد نظرهاي نیز بايد جداول و داده 65در شکل 

 
 65شکل 

را که انتخاب    یمرتبط با جدول  حات یتوض  اتیجزئ  می توانیم  Article properties  ينهي گز  يرو  ک یبا کل  65شکل    در

را در آن    ی رات ییتغ  ازین  در صورترا مشاهده کرده و    Articleدر    موجود  اءیاش   ی تمامبهمربوط    حاتیتوض  ايو    ميکرد

  .ميگذاریم یباق نخوردهدسترا  فرضپیش ماتیجا ما همان تنظ نيدر ام. یکن  جاديا

از    66در شکل   کنیم،    ات ی عملبايد  استفاده  دال فیلترينگ  ف  ل ياز جمله  از  به،  یم  لتریاستفاده    رساندن حداقلبهتوان 

بخش از    نيآور شد. در اادي مشترک را    کي  يبرا   يسازرهیذخ  يشبکه و کاهش مقدار فضا   يرو  یارسال  يهاداده

  ک ي.  مياز جدول منتشر شده بپرداز  ميندار  ازی که به آنها ن  يیهافيردبه حذف    میتوانیم   نگيلتریف   جادي با ا  ماتیتنظ

به    از ین  ن ينخواهد کرد بنابرا  ر ییکاربران برتر تغ  ینام و نام خانوادگ  مثالًاست که    نيا  لترکردنی فدرک    ي مثال ساده برا
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داده    شي نما  نگيلتریف  جاد يمربوط به ا  يصفحه  Add  نه يگز  يرو  کی با کل  ريتصو  ني. در ا ميندار  هاآنانتشار مجدد  

 م. يرویم  يبعد يبه مرحله Next  يرو کیکلرا در نظر نگرفته و با  يلتریف گونهچی هما   ويسنار  نيدر اد. شومی

 
 66شکل 

داده و    يهاsnapshot  يواسطهه  ب  ن ی. مشترکاجرا شود  Snapshot agent  یکه چه زمان  میکنیم  تعیین  67در شکل  

دو    ري تصو ني. در اکندمی جاديرا ا  snapshotاست که   Snapshot agent  ن يو ا  شوند یم  ی مقدارده هينشر  کي   يها طرح

  ی مقدارده  يآن برا  داشتننگهو در دسترس    يفور  صورتبه  Snapshot  کي  جاديا  انگری ب  نهيگز  نیدارد اول  وجود  نهيگز

اول   ينهي. گزآوردیمفراهم  Snapshot agent  تیفعال يرا برا  يبندزمان طيدوم شرا ينهياست و گز نیبه مشترک هیاول

 م. یکنیم  دارمارکرا 

 
 67شکل 

  نيارتباطات آن تحت ا  ماتیباشد که اجرا و تنظیم  Agentهر    ي برا  يحساب کاربر   کردنمشخصبا    مربوط  68شکل  

Account   ينهيگز   ي رو  رات ییتغ  ن يانجام ا  يانجام خواهد شد. برا  Security Settings  69شکل  در  م.  یکنیم  کی کل، 
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سرو.  میکنیم  دارمارکرا    Run under the SQL Server Agent account  ينهيگز سطح    SQL Server Agent  س ياگر 

نداشته باشد،    مياکردهها انتخاب  Snapshot  يدار نگه  يکه برا   يا پوشهبه    یدسترس  يالزم را برا  يو مجوزها  یدسترس

  مات یت تنظي. در نهاميریدر نظر بگ  یدسترس  نيا  آوردنفراهم  يرا برا  يحساب کاربر   تياز احراز هو  گريد  یروش  ديبا

 داده خواهند شد.  شي نماصفحههمانند کادر کوچک مشخص شده در  گرفتهصورت

 
 68شکل 

 
 69شکل 

 Create the ينهيگز فرضپیش صورتبهم. یکنیانجام شده را مشخص م ماتیتنظ افتني انيپا  یچگونگ 70 در شکل

publication شده است. دارمارک 
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 70شکل 

  ياpublication ا ي هينشر ي برا مورد نظرشود. نام  یداده م شينما م،يکه انجام داد یمات ی از تنظ يا خالصه ،71در شکل  

 .میکنیم  کی کل  Finish ينهيگز يروبر  تي و در نها وارد بخش مشخص نيدر ا مياکرده جاديرا که ا

 
 71شکل 

  Replicationشده را در بخش    جاديا  Publication  ريهمانند تصو  میتوانیم،  Publication  زی آمتیموفق  يکربند یاز پ   پس

 .میمشاهده کن یتيري کنسول مد
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 72شکل 

  ت يريمد  Management Studioکنسول    قي را از طر  ويهر سه سرور موجود در سنار  نجايدر ا  م یگفت  قبالًکه    طورهمان

بر  73شکل    مانندبه،  DB2يعنی    . در سرور دوممیکنیم  ن يا  Replication  يرمجموعهيز  Local Subscription  يرو، 

 . می کنیرا انتخاب م New Subscription ينهيکرده و گز کی راست کل یتيريسرور در کنسول مد

 
 73شکل 

ها  Subscription  میخواهیمرا که    ياهينشر  ايو    publisherسرور    دياست با  داده شدهنشان،  74در شکل  که    طورهمان

برا  ا  يرا  تع  جاد ي آن  در  میکن  نییکرده،  کشو  publisher  پنجرة. پس  نوار  قسمت   Find SQL Server  ينهيگز  يی از 

Publisher    در ا  مورد نظرو پس از انتخاب سرور    بازکردهرا(نجاي  SQLServer  نام )publication  لیستشده در    جاديا 

 خواهد شد. انينما
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 74شکل 

 نهيمنظور دو گز نيا يبرام. یرا مشخص کن شوندیمآن اجرا  يها روDistribution Agentکه  یمحل  ديبا ،75در شکل 

 subscriber  يرو  Agentهر    يو اجرا   Push subscription  ا ي  Distributor  يها روAgent  ي همه  ي اجرا  :ماست  ي شرویپ

 میها پرداختpull\Push Subscription  حیبه توض  replication  در مورد  اوايل اين فصلدر  .    Pull subscription  ايخود  

لوکال را    ریمس  کي ها در نظر گرفت. در قسمت قبل ما  Agent  ي دو نوع را برا  نياز ا  یکي  توانیم   طيشرا  برحسب

  ،کندینم  یبانیرا پشت  Pull Subscriptionآدرس لوکال    م یدانیمو    ميکرد  نییها تعSnapshot  يبه پوشه  یدسترس  يبرا

 .میکن یمرا انتخاب  Push Subscription یعني اول   ينهيگز نجايدر ا نيبنابرا

 
 75شکل 

را    يسرور  زارديو  فرضپیش  صورتبه.  میآنها را مشخص کن  سیتابيو د  نیمشترک  ايها  subscriber  ديقسمت با  نيا  در

  ينهيگز  يرو  کی . با کلکندمیانتخاب    نیاز مشترک  یکي  عنوانبه  ردیگیم آن صورت    يدر حال حاضر رو  ماتیکه تنظ

Add SQL Server Subscriber  ما دو    وي. در سنارمیمشخص کن  عنوانبه  ار  يگريد  يسرورها   میتوانیمSubscriber    وجود

  Replicateکه قرار است عمل    یسیتابيد  نییها حال نوبت به تعسرور  ني. پس از انتخاب اDB3و    DB2  يسرورهادارد:  

آنها صورت گ   ،یانتخاب  يمقابل سرورها   يینوار کشو  يرو   کی با کل  76شکل    مانندبهمنظور    نيبد.  باشدیم  رد،یبا 
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شکل    بهباتوجه  م،یدر نظر نگرفته باش  Replication  ي سرور برا  ي را رو  یسیتابي. اگر دمی نيگزیرا برم  مورد نظر  سیتابيد

 کرد.  جادي را در لحظه ا مورد نظر س یتابيتوان دیم  زین New Data base ي نهيگز يرو  کیو کل 76

 
 76شکل 

 کلیک کنید. OKکنید و بر روي    جادي ابايد ديتابیس مربوطه که در قسمت قبلی انتخاب کرديم را  77در شکل 

 
 77شکل 

 

  FB3و در ادامه بايد سرور سوم يعنی ايجاد شده است،  مورد نظرتابیس  يکنید دمشاهده می 78که در شکل   طورهمان

کلیک    Add Subscriberرا ايجاد کنید، براي اين کار بر روي    DB22را هم به لیست اضافه کنید و براي آن هم ديتابیس  

 را انتخاب کنید.  Add SQL Server Subscriberي کنید و گزينه
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 78شکل 

را هم براي آن   مورد نظرهم به لیست اضافه شده و ديتابیس    DB3سرور    کنیدمشاهده می  79که در شکل    طورهمان

 ايجاد کرديم.

 
 79شکل 

پردازش  يهاآپشن  دي با  80در شکل   و  ارتباطات  با  برا مرتبط  را  کن  Distribution Agent  يها  بر روي  میمشخص   ،

 کلیک کنید.  مورد نظري گزينه
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 80شکل 

را انجام    نیبا مشترک  يسازتحت آن اجرا شده و عمل همگام  Distribution Agentکه    ي حساب کاربر  نییتع  ي.برا

  ي برقرار  يکرده و برا  انتخابرا    Run the SQL Server Agent Service Account  ينهيگز   81  شکل  مانندبه  داد  خواهد

  مات یتنظ  ني. امینيگزیبرم را    By impersonation the process account  ينهيگز  زین  Subscriberو    Distributorارتباط با  

 مجزا انجام شود. صورتبه، Subscriber عنوانبههر دو سرور انتخاب شده  يبرا  ديبا

 
 81شکل 

 کلیک کنید.  Nextخواهد بود، بر روي  82شکل  آن همانند   يجهی باال نت ماتیاز انجام تنظ  پس
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 82شکل 

  نه يسه گز  نجا يدر ا  يیکشو  ي. منو میمشخص کن  Agentهر   يرا برا   ي سازهمگام  يبندزمان  يبرنامه  د يبا  ،83شکل   در

مداوم، اجرا    صورتبهتواند در حالت اجرا  یم  بی به ترت   Distribution agentآنها    يدهد که بواسطهیما قرار م  ار یدر اخت

  agent  قرارگرفتناز    نانی . پس از اطمردیشده، قرار گ  نییتع  يبند زمان  يبرنامه  بر اساساجرا    ايبر برحسب تقاضا و  

 .میکنیم کی کل Next يرو  Run continuously تیدر وضع

 
 83شکل 

ب  هیاول  یمقدارده  ينحوه اشتراک  داده  Snapshot  کي   يواسطهههر  و طرحاز  ا  هينشر  اي  Publication  يهاها    ن يدر 

 ن یو در اول  يفور  صورتبهها وجود دارد:  Subscription  يهیاول  یمقدارده  يبراشود. دو روش  یقسمت مشخص م

هر دو سرور    يبالفاصله را برا  اي  Immediately  ينهيموجود گز   يیکشو  ي. از منوSynchronization  اي   يسازهمگام

 . میکنیم  کیکل Next يموجود انتخاب کرده و رو
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 84شکل 

  ز ین  Subscription  ي کربندیپ  پت ي اسکر  ل يفا  اي شده و    جاديا  Subscriptionکه تنها    میکن   نییتع  م یتوانیم  83شکل    در

 . میکنیماول را انتخاب   ينهيبخش گز نيشود. در ا  جاديا

 
 83شکل 

 است. داده شدهشينما ميها انجام دادSubscription جادي ا ي که برا یمات ی از تنظ  ياخالصه ،84شکل  در

 
 84شکل 
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عبارت    شي با نما  تيها آغاز خواهد شد و در نهاsubscription  جادي ا  نديفرا  ،84شکل  در    Finish  ينهيگز  يرو  کیکل  با

success   در قسمتStatus کرد. میرا مشاهده خواه ماتیتنظ  زی آمتیموفق، انجام 

ايجاد   از  بعد  )  Replicationخوب  اصلی  سرور  در  تغییري  هر  سرورSQLServerحاال  در  شود  ايجاد  ديگر  (  هاي 

(DB2,DB3هم انجام خواهد شد )  در سرور اصلی يعنی    85توانیم بررسی کنیم، طبق شکل  اين موضوع را می  که

SQLServer   ي خود کلیک راست کنید و گزينه مورد نظربر روي جدولEdit Top  .را انتخاب کنید 

 
 85شکل 

و ظرف   سرعتبهکار اين تغییرات  نيبعدازاکنیم، اضافه می  مورد نظربه جدول   86شکل  مانندبهيک سطر جديد 

 شود.هاي ديگر هم ارسال میمدت چند ثانیه به سرور

 
 86شکل 

کلیک   مورد نظر شويد و بر روي جدول  DB2سرور وارد  87شکل  مانندبهبراي اينکه تغییرات را مشاهده کنیم 

 را انتخاب کنید. Edit Topي راست و گزينه

 
 87شکل 
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 انجام شده است.  یدرستبهتغییرات   88کنید در شکل که مشاهده می طورهمان

 
 88شکل 

که با هم ايجاد    مورد نظر  Publicationsبر روي    89شکل    مانندبهرا مانیتور کنیم، بايد    Replicationسرويس    که نيابراي  

 انتخاب کنید. Lunch Replication Monitorي کرديم کلیک راست کنید و گزينه

 

 
 89شکل 

هستند،  Permorfanceدر حال کار با بهترين  DB3و  DB2کنید هر دو سرور میمشاهده   90که در شکل   طورهمان

 توانید بر روي آنها دو بار کلیک کنید. اگر اطالعات بیشتري از هر سرور بخواهید می
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90شکل 



 

 

 هفتم فصل 

SQL Reporting Service 
 

 SQLاز عملکرد شما در    ير یگگزارشيک سرويس براي    SQL Server Reporting Serviceيا همان    SSRSسرويس  

  ي هاداده   گاهيپابه    Reportingکنند اين قابلیت وجود دارد که سرويس  استفاده نمی  SQLهايی که از  و حتی سازمان  است

ديگر متصل شود و يک گزارش کامل از آنها تهیه کند، در نظر داشته باشید اين سرويس بسیار کارآمد است و بهتر  

 است در سازمان خود براي ارائه گزارش کامل فعال کنید. 

بايد فايل آن را از سايت مايکروسافت دريافت و در سرور   SQLجديد    يهاورژن اندازي اين سرويس در  براي راه

SQL Server  توجه کنید، در اين صفحه بر    10- 1که با هم راه انداختیم نصب کنید، براي دانلود اين سرويس به شکل

 کلیک کنید، بعد از کلیک وارد سايت مايکروسافت خواهید شد. Install SQL Server Reporting Servicesروي 

 
 10-1شکل 

 کلیک کنید.  مورد نظربر روي لینک دانلود   10- 2در شکل 

 
 10-2شکل 

 را نصب کنید.  مورد نظرکلیک کنید و در ادامه فايل  Downloadروي  بر 10- 3در شکل 
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 10-3شکل 

 کلیک کنید.  Install Reporting Servicesظاهر خواهد شد که بر روي   10-4بعد از دانلود فايل شکل  

 
 10-4شکل 

کلیک    Installو    Nextو در ادامه هم بر روي    کلیک کنید   Nextافزار را وارد و بر روي  بايد اليسنس نرم  10-5در شکل  

 کنید. 
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 10-5شکل 

 Configureرا مشاهده خواهید کرد که براي انجام تنظیمات تکمیلی بر روي  10-6مه کار و بعد از نصب شکل در ادا

Report Server .کلیک کنید 

 
 10-6شکل 

 کلیک کنید. Connectخود را وارد و بر روي   SQLبايد نام سرور  10- 7در شکل 

 
 10-7شکل 
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شويد و    Service Accountرا انجام دهید براي شروع وارد    Reporting Serviceتنظیمات مربوط به   دي با  10-8در شکل 

کلیک کنید تا    Applyبر روي    مورد نظرکاربر    واردکردن، بعد از  شکل وارد کنید  مانندبهيک کاربر تحت دومین را  

 اطالعات ثبت شود.

 
 10-8شکل 

را فعال کنید شما فقط    Reportingتوانید سرويس تحت وب  می  10- 9که در شکل    Web Service URLدر قسمت  

که مشاهده    طورهمان،  انجام شود  IISبر روي سرويس    مورد نظرکلیک کنید تا تنظیمات    Applyکافی است بر روي  

به    مورد نظرتنظیمات    Applyکنید بعد از کلیک بر روي  می  Reporting  سيسرووبانجام شده و آدرس دسترسی 

 مشخص شده است. 

 
 10-9شکل 

 Changeبر روي    10-10شکل    مانندبهديتابیس ايجاد کنیم براي اين کار    Reportingبراي سرويس    بايد   10-10در شکل  

Database کلیک کنید . 
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 10-10شکل 

 Create a new report serverي  گزينه  10-11شکل    مانندبهدر ادامه بايد يک ديتابیس جديد ايجاد کنیم براي اين کار  

database  ي دوم را انتخاب  را انتخاب کنید تا ديتابیس جديد را ايجاد کنیم، اگر هم از قبل ايجاد کرديد بايد گزينه

 کنید. 

 
 10-11شکل 

که قرار است بر روي آن ديتابیس را ايجاد کنیم را در قسمت اول وارد کنید،    SQLسرور  بايد نام    10-12در شکل  

هم وارد    locolhost  میتوانیمهستیم و    SQLوارد کرديم چون در حال کار بر روي سرور    localhostاگر توجه کنید ما  

  مورد نظردر قسمت بعد بايد نوع احراز هويت را مشخص کنید و کاربر    را وارد کنید،  سرور  کنیم و يا اينکه نام آن

 از ارتباط با سرور مطمئن شويد. Test Connectionتوانید با کلیک بر روي خود را وارد کنید، می
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 10-12شکل 

 انتخاب کنید. را  آن مورداستفادهرا وارد و زبان  Report Serviceبايد نام ديتابیس مربوط به  10-13در شکل 

 
 10-13شکل 

 کلیک کنید. Nextبر روي  10- 14ي شکل در صفحه

 
 10-14شکل 
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 کلیک کنید.  Finishباشد، بر روي  10- 15نتیجه نهايی کار بايد مانند شکل 

 
 10-15شکل 

 

  Exitبه درستی ايجاد  شده است و  بر روي دکمه    مورد نظرديتابیس    کنیدمشاهده می  10- 16که در شکل    طورهمان

 کلیک کنید. 

 

 
 10-16شکل 

/ديتابیس اصلی است و    ReportServerشويد دو ديتابیس ايجاد شده است که ديتابیس    SQL Server Engineاگر وارد  

 موقت اطالعات در حال اجرا.  داشتننگهبراي  ReportServerTempDBديتابیس 
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 10-17شکل 

را مشاهده خواهید   10-18بعد از انجام مراحل باال اگر مرورگر خود را باز کنید و آدرس زير را اجرا کنید شکل  

 کرد.

http://sqlserver/reports / 

مختلف است، براي اينکه بتوانیم    يها نهيگزکنید که داراي  را مشاهده می  ي ریگگزارشي اصلی  صفحه  10- 18در شکل  

ترين ابزار،  استفاده کنیم و بهترين و در دسترسيک گزارش ايجاد و به آن نما دهیم بايد از ابزارهاي مختلفی   SQLدر  

Report Bulder    توانید  نصب کنید، البته می  مورد نظرو بر روي سرور    دانلود  10- 18شکل    مانندبهاست که بايد آن را

 هاي ديگر هم نصب کنید.آن را در سیستم

 
 10-18شکل 

کلیک    Blank Reportبراي شروع کار بر روي  است که   10-19شود مانند شکل  اي که باز میبعد از اجرا، اولین صفحه

 کنید. 

 
 10-19شکل 

http://sqlserver/reports/
http://sqlserver/reports/
http://sqlserver/reports/


 

 SQL Reporting Service 379 /7فصل

بايد طراحی خود را بر روي صفحه ايجاد کنید که اين طراحی بستگی به نظر شما هم دارد شايد    10- 20در شکل  

  ها گزارشهاي ديگر، اما اصل کار اين است که بتوانیم جداول خود را وارد اين  بخواهید از عکس استفاده کنید و يا چیز

 کلیک کنید. Add Data Sourcesنید و بر روي کلیک راست ک Data Sourcesبر روي کنیم، براي اين کار 

 

 
 10-20شکل 

 Microsoft SQLي  گزينه  Select Connection Typeو در قسمت    نام مرود نظر خود را وارد کنید  10- 21در شکل  

Server  را انتخاب کنید و بر رويBuild  .کلیک کنید 

 
 10-21شکل 

نام سرور بر روي    واردکردن، بعد از  را وارد کنید  SQLبايد نام سرور    Server Nameدر قسمت    10-22در شکل  

Refresh    کلیک کنید، بعد از کلیک بر روي دکمهRefresh  در    مورد نظرهاي  نام ديتابیسSQL   در قسمت زيري نمايش

کلیک    OKها که قرار است از آن گزارش تهیه کنید را انتخاب و بر روي  داده خواهد شد که شما بايد يکی از ديتابیس

 کنید تا اين ارتباط به لیست اضافه شود. 
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 10-22شکل 

عات موجود در جداول را در  ايجاد کنید تا بتوانیم اطال Datasetsبايد يک  Data Sourceبعد از ايجاد   10- 23در شکل 

را انتخاب    Add Datasetي کلیک راست کنید و گزينه  مورد نظر Datasetsخروجی نمايش دهیم براي اين کار بر روي  

 کنید. 

 
 10-23 شکل

را که با    DataSource1ي  بايد گزينه  Data Sourceخود را وارد کنید و از قسمت    مورد نظربايد نام    10- 24در شکل  

کلیک    Query Designerد کرديم را انتخاب کنید و براي اينکه جداول آن را در خروجی مشخص کنیم بر روي  هم ايجا

 کنید. 
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 10-24شکل 

 خود را انتخاب کنید، بعد از انتخاب لیست آن نمايش داده خواهد شد.  مورد نظربايد جدول  10-25در شکل 

 
 10-25شکل 

را در اين جدول قرار    Employeesدر جدول    مورد نظرخواهیم يک جدول ايجاد کنیم و اطالعات  می  10-26در شکل  

 را انتخاب کنید. Tableي  گزينه Insertاز قسمت  وکلیک راست کنید  مورد نظردهیم براي اين کار بر روي صفحه 
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 10-26شکل 

را مشاهده خواهید کرد که بر روي آن   مورد نظررا قرار دهید آيکون  موساگر   مورد نظردر جدول  10-27در شکل 

 کلیک کنید. 

 
 10-27شکل 

 موجود را انتخاب کنید تا در خروجی اطالعات آن نمايش داده شود.   يهاستونبايد يکی از  10-28در شکل 

 

 10-28شکل 

بعد از اينکه سه ستون اول را تکمیل کرديد، بايد چند ستون ديگر هم اضافه کنید، براي اين کار بر    10-29در شکل  

 را انتخاب کنید.  Rightي  گزينه Insert Columnروي ستون آخر کلیک راست کنید و از قسمت 



 

 SQL Reporting Service 383 /7فصل

 
 10-29شکل 

خود    دلخواهبه  توانیدکه گفتیم می  طورهمانبه صفحه اضافه شده است،    مورد نظر هاي  تمام ستون  10- 30در شکل  

 صفحه را ويرايش و زيبا کنید.

 
 10-30شکل 

 اين فرم گزارش را در جاي مناسب ذخیره کنید.  CTRL + Sبا کلیک بر روي دکمه ترکیبی  

 
 10-31شکل 

  Runروي    بر  10-32شکل    مانندبهاجرا کنید بايد    Report Builderافزار  را در همین نرم  مورد نظراگر بخواهید گزارش  

 کلیک کنید. 
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 10-32شکل 

يک فايل    دیتوانستاست، پس شما    مورد نظرکنید نتیجه خروجی جدول  مشاهده می  10-33که در شکل    طورهمان

 ايجاد کنی.  SQLگزارش از جدول 

 
 10-33شکل 

شود، ولی اگر  افزار اجرا میاست که فقط با همان نرم  Report Builderخوب اين يک مثال ساده از طراحی گزارش در 

 تحت وب آن را مشاهده کنیم چه کاري بايد انجام دهیم؟  صورتبهبخواهیم 

را اجرا    SQL Reportingمربوط به سرويس    Reportبراي اين کار بايد وارد آدرس زير شويد و سرويس تحت وب  

 کنید. 

http://center2/ReportS/browse/ 

و گزارشی را که در قسمت    کلیک کنید  Uploadبر روي    10-34شکل    مانندبهبايد    مورد نظرآدرس    بازکردنبعد از  

 ذخیره کرديم را انتخاب و آپلود کنید.  Report1قبل با نام  

 
 10-34شکل 

http://center2/ReportS/browse/
http://center2/ReportS/browse/
http://center2/ReportS/browse/
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به صفحه اضافه شده است و با کلیک بر روي آن گزارش    Report1فايل  کنید  مشاهده می  10-35که در شکل    طورهمان

 باز خواهد شد.  مورد نظر

 
 10-35شکل 

هاي  تحت وب اجرا شده است، در اين صفحه گزينه  مورد نظرکنید گزارش  مشاهده می  10- 36که در شکل    طورهمان

 هاي مختلف تهیه کنید و يا اينکه آن را پرينت بگیريد.خروجی  مورد نظرنید از گزارش  توامختلفی وجود دارد، مثالً می

 
 10-36شکل 

ها و هاي زيبا و متنوعی ايجاد کنید، مانند ايجاد چارتگزارش  Report Builderافزار  توانید با استفاده از نرمشما می

شکل    مانندبه، براي اينکه کلی اين موضوع را بیان کنیم بايد  هاي مختلف براي نمايش زيبا و دقیق اطالعاتنمودار

ر بخواهید سريع  دهد که اگکلیک کنید که دو گزينه را به شما نشان می  Chartشويد و بر روي    Insertبايد وارد    37-10

  صورت بهرا انتخاب کنید و يا اگر بخواهید    Chart Wizardي  توانید گزينهيک نمودار از محصوالت خود ايجاد کنید می

 را انتخاب کنید.  Insert Chartي توانید گزينهدستی انتخاب کنید می
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 10-37شکل 

اينجا  خوب به  تا  است  با    ،بهتر  اتما  Report Builderکار  به  نرمرا  سراغ  به  و  برسانیم  از  م  ديگري  قدرتمند  افزار 

جزء   نیست  کسی  هم  آن  و  برويم  می  Power BIمايکروسافت  جرات  به  قدرتمندکه  از  يکی  که  گفت  ترين  توان 

 هاي موجود در بازار است.افزارنرم

 Power BIاندازي نصب و راه 

Power BI    در هوش تجاري شده است و کاربران زيادي    محبوببعد از معرفی توسط مايکروسافت تبديل يک ابزار

استفاده از اين نرافزار استفاده میبه علت زيبايی، سهولت و کیفیت از اين نرم براي  بايد اليسنس آن را کنند،  افزار 

مت  یا بعضی از دوستان همین اليسنس رايگان را به قتعريف کنید، البته اليسنس رايگان آن در اينترنت وجود دارد ام 

  .فروشندگزاف به مشتري می

 
 10-38شکل 

 ,Power BIقرار داده است که شامل    Power Platformپیشرفته سه ابزار را در گروه    ير یگگزارشمايکروسافت براي  

Power APPs, Microsoft Flow   اند.براي يک کار خاص طراحی شده هرکداماست و 

 ي آن داريم:اندازي اين برنامه در ويندوز نیاز به دو نسخهبراي نصب و راه

Power BI Reporting Server  باشد و بايد بر روي سرور که از اسم آن مشخص است که مربوط به نسخه سرور می

SQL  يسنس دارد که بايد تهیه کنید. شما نصب شود، توجه داشته باشید که اين نسخه نیاز به ال 

Power BI Desktop  ي سرور بايد آن را بر روي کالينت ي رايگان است که براي متصل شدن به نسخهکه يک نسخه

 کنیم.ي موبايل آن هم وجود دارد که در صورت نیاز از آن هم استفاده می، البته نسخهخود نصب کنید

، از طريق لینک زير  دهیم  انجام نصب و تنظیمات آن را    SQLروي سرور  ي سرور را بر  براي شروع کار بايد نسخه

 ي دسکتاپ را دانلود کنید.ي سرور به همراه نسخهتوانید نسخهمی
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=57270 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=57270
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 Installبر روي    10-39شکل    مانندبهاجرا کنید،    SQLسرور  ي سرور آن را در  ، نسخهمورد نظرهاي  بعد از دانلود فايل

Power BI Report Server  .کلیک کنید 

 
 10-39شکل 

 

 کلیک کنید.  Nextرا وارد و بر روي   مورد نظربايد اليسنس   10-40در شکل 

 
 10-40شکل 

 کلیک کنید تا کار نصب آغاز شود.  Installبايد بر روي  10-41در شکل 
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 10-41شکل 

 

  مورد نظر کلیک کنید تا سرويس    Configure Report Serverبر روي    10- 42شکل    مانندبهافزار بايد  بعد از نصب نرم

 اجرا شود.

 

 

 
 10-42شکل 

 

را انتخاب کنید    PBIRSبايد    Instanceنام سرور خود را وارد و در قسمت    Server nameدر قسمت    10- 43در شکل  

 ايجاد شده است و بايد تنظیمات را بر روي آن انجام دهیم. Power BIافزار که بعد از نصب نرم
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 10-43شکل 

کلیک    APPLYوارد و بر روي    Power BIرا براي دسترسی به سرويس    مورد نظربايد نام کاربري    10- 44در شکل  

 اعمال شود.  مورد نظرکنید تا تغییرات 

 
 10-44شکل 

 Reportingوارد کنید تا با نام قبلی که در سرويس    Virtual Directoryبايد يک نام جديد در قسمت    10- 45در شکل  

 تنظیم کرديم برخورد نداشته باشد. 
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 10-46شکل 

 Changeايجاد کنید براي انجام اين کار بر روي    Power BIبايد يک ديتابیس جديد براي سرويس    10- 47در شکل  

Database  .کلیک کنید 

 

 
 10-47شکل 

شکل   براي    10- 48در  که  قبلی  ديتابیس  با  ديتابیس  اين  ندهید،  تغییر  را  نام  اگر  کنید،  وارد  را  ديتابیس  نام  بايد 

ReportService  ه بهتر است نام آن را تغییر دهیم، بر روي  شود ککند و با مشکالتی روبرو میايجاد کرديم برخورد می

Next   ايجاد شود.   مورد نظرکلیک کنید تا ديتابیس 
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 10-48شکل 

 

 

  APPLYنام بر روي    واردکردنتا با نام قبلی مشکلی پیش نیايد، بعد از    بايد يک نام جديد ايجاد کنید  10- 49در شکل  

 کلیک کنید تا پنجره بسته شود. Exitکلیک کنید تا تنظیمات جديد اعمال شود و در آخر بر روي 

 
 10-49شکل 

 را تحت وب مشاهده کنید بايد از آدرس زير استفاده کنید.  POWER BIدر ادامه براي اينکه سرويس 

 

http://sqlserver/reportsBI/browse/ 

کنید  مشاهده می  10- 50که در شکل    طور همانرا وارد کنید،    سرور  IPبايد نام و يا    sqlserver  جاي بهدر آدرس باال بايد  

 توانیم عملیات خود را بر روي آن آغاز کنیم. اجرا شده است و می Reporting Power BIي  صفحه

http://sqlserver/reportsBI/browse/
http://sqlserver/reportsBI/browse/
http://sqlserver/reportsBI/browse/
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 10-50شکل 

هايی که قرار است با اين سرور کار کنند را مشاهده  افزارتوانید نرممی  مورد نظربا کلید بر روي آيکون    10- 51در شکل  

 کنیم.اندازي میرا راه Power BI Desktopي  کار کنیم نسخه Desktopکنید، براي اينکه بتوانیم بر روي می

 

 
 10-51شکل 

هاي مرود نظر خود را  اجرا شده و کار  Power BI Desktopافزار  کنید، نرممشاهده می  10- 52که در شکل    طورهمان

 توانید بر روي آن انجام دهید.می

 

 
 10-52شکل 
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متصل شويم و اطالعات موجود در جداول را بارگذاري کنیم بايد از    SQLبراي شروع کار و براي اينکه به ديتابیس  

 را انتخاب کنید. SQL Serverي کلیک کنید و گزينه Get Data بر روي Homeتب 

 
 10-53شکل 

 کلیک کنید. OKرا به همراه نام ديتابیس آن وارد و بر روي  SQLبايد نام سرور  10-54در شکل 

 

 
 10-54شکل 

کلیک    Loadخود را که در ديتابیس وجود دارد انتخاب کنید و بعد بر روي    مورد نظربايد جدول    10-55شکل    مانندبه

 کنید. 
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 10-55شکل 

از   نظرجدول    کردناضافهبعد  قسمت  ، حاال میمورد  از  نظرهاي  ستون  Productتوانید  در    مورد  و  را کشیده  خود 

Reports  اطالعات آن در   مورد نظرفیلد    رهاکردن  محضبهکنید  مشاهده می  10- 56که در شکل    طورهمان،  رها کنید

اگر شهر    صورتبهصفحه   مثالً  داده خواهد شد،  نمايش  آن شهر  آنالين  و موقعیت  نقشه  دهید  قرار  در صفحه  را 

 مشخص خواهد شد که اين يک قابلیت جالب خواهد بود.

 

 
 10-56شکل 
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  صورت بهتوانیم  و تحت وب نمايش دهیم می  Reporting Service Power BIخوب اگر بخواهیم اين فرم ساده را در  

خود را انتخاب کنید، اگر بخواهید گزارش خود    مورد نظر ي  گزينه  Save asو از قسمت    Fileاز منوي    10- 57شکل  

ي اول را انتخاب  توانید گزينهتحت وب آپلود کنید می  Reporting Serviceاول در سیستم خود ذخیره و بعد آن را در    را

 Power BI Report Serverآپلود کنید بايد بر روي   Reportingمستقیم آن را در سرور   صورتبهکنید و يا اگر بخواهید 

 کلیک کنید. 

 
 10-57شکل 

وارد کرديدم را در اين    10- 49هاي قبلی و در شکل  را که در قسمت  Reportingبايد آدرس سرور    10- 58در شکل  

 کلیک کنید. OKقسمت وارد و بر روي 

 
 10-58شکل 

 کلیک کنید.  OKو بر روي  واردرا  خود گزارشبايد نام  10-59در شکل 
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 10-59شکل 

 در ادامه کار وارد آدرس زير شويد:

http://sqlserver/reportsBI/browse/ 

ايجاد و بر روي تست آن بر روي آن کلیک   یدرستبه  مورد نظرکنید گزارش  مشاهده می  10- 60که در شکل    طورهمان

 کنید. 

 
 10-60شکل 

 اجرا شده است.   یدرستبه مورد نظرکنید گزارش  می مشاهده  10- 61که در شکل   طورهمان

 

http://sqlserver/reportsBI/browse/
http://sqlserver/reportsBI/browse/
http://sqlserver/reportsBI/browse/
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 10-61شکل 

  مانند به دو جدول    SQLخواهیم در  آشنا شويد می  Power BIتوسط    يری گگزارشي  خوب براي اينکه بهتر با نحوه

 از آنها خروجی تهیه کنیم. Power BIجداول يک و دو ايجاد کنیم و از طريق 

 
 CLASS -جدول یک

 
 

 Students  -جدول دو

 
 

 

در دو جدول باال يک سري درس به همراه يک سري دانش آموزش تعريف شده است که قرار است اطالعات خروجی 

به همراه کالس درس    آموزاندانشکنید اطالعات  زير مشاهده می  ول که در جد  طورهمانکنیم،  آنها را به هم متصل  

 از آنها خروجی تهیه کنیم.  Power BIافزار  خواهیم از طريق نرمآنها وارد شده است و حاال می
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 به لیست اضافه کنید. 10- 62شکل    مانندبهو دو جدول جديد را  بازکردهرا  Power BIافزار  طبق مراحل قبلی نرم

 
 10-62شکل 

 کلیک کنید.  Manage Relationshipsشويد و بر روي  Homeوارد تب   10-63شکل   مانندبه

 
 10-63شکل 

توانايی ارتباط    Class IDايجاد کنید که در اين دو جدول    مورد نظربايد يک ارتباط بین دو جدول    10- 64در شکل  

 کلیک کنید. Newدرست با هم را دارند، براي همین موضوع بر روي  
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 10-64شکل 

و در قسمت اول بايد جدولی که قرار است در خروجی نمايش داده شود را انتخاب کنید که بعد از   10-65در شکل 

اتوماتیک انتخاب    صورتبهپل ارتباطی اين دو جدول    عنوان بهکه در هر دو جدول يکی است    Class IDانتخاب ستون  

 شود. می

 
 10-65شکل 

 

هايی  يک جدول را انتخاب کنید و بعد از انتخاب بايد تیک گزينه  Visualizationتوانید از قسمت  می  10- 66در شکل   

 کنید. که قرار است در خروجی چاپ شوند را مشخص کنید که نتیجه ان را مشاهده می
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 10-66شکل 

ابزار فیلتر قرار دهید تا کاربر با انتخاب    10- 67شکل    مانندبهتوانید  اگر چنانچه بخواهید کمی کار را زيباتر کنید می

 هر کالس بتواند لیست دانشجويان آن را مشاهده کند.

 
 10-67شکل 

 Modelوارد قسمت    10-68شکل    مانند بهتوانید  بهتر مشاهده کنید می  صورتبهبراي اينکه ارتباط بین دو جدول را  

قرار دهید با رنگ مشخص شده ارتباط    مورد نظري باز شده اگر نشانگر ماوس را بر روي فلش  شويد و در صفحه

 ها در هر دو جدول را مشاهده خواهید کرد.بین ستون

 

 
 10-68شکل 
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از آنها يک خروجی کنید و    Power BI Desktopو ... را هم وارد    Oracle, Excelهاي ديگر مانند  توانید ديتابیسشما می

 را انتخاب کنید. Excelي توانید گزينهمی 10- 69شکل    مانندبهمفید تهیه کنید، براي انجام اين کار 

 
 10-69شکل 

کدام از  توانید هر  انتخاب شده و شما می  مورد نظر Excelکنید فايل مشاهده می  10- 70که در شکل   طورهمان

Sheet .هاي ان را انتخاب کنید 

 
 10- 70شکل 

 

 





 

 

 هشتمفصل 
SQL Failover Clustring 

 

هاي آن در  يک لحظه هم نبايد با اختالل روبرو است، يعنی اينکه  دسترسی به داده SQL Serverزمانی که صحبت از 

اي از کار نیفتن، براي  جتی براي ثانیه  SQLهاي  سازي کرد تا سرويسکار پیادهشود و براي حل اين مشکل بايد يک راه

که در اين سرويس چند سرور   را معرفی کرد  Failover Clustering   حل اين مشکل مايکروسافت سرويسی با نام  

هايی ديگري که در  ها  مشکلی ايجاد شود سروردر گروهی قرار دارند و چنانچه براي يکی از سرور  Node  عنوانبه

 شوند.آن گروه قرار دارند جايگزين آن می

،  Active Directoryر  داريم، در اين سناريو نیاز به يک سرو  11- 1شکل    مانندبهانجام اين کار نیاز به چند سرور  براي  

ديسک    ISCSIيکی سرور   ايجاد  دو سرور    ISCSIبراي  و  از طريق شبکه،  نقس    FAILOVERو دسترسی  بايد  که 

FAILOVER  شوند و دو سرور  را بازي کنند که البته اين چند سرور اط ريق سوئیچ به هم متصل میFAILOVER    بايد

   باشند. ي ديگر هم داشتهيک کارت شبکه

192.168.5.15

FAILOVER-1

FAILOVER-2

ISCSI Disk

Active 
Directory

SWITCH

192.168.5.16

192.168.5.20

192.168.5.2

172.16.1.1

172.16.1.2

 
 11-1شکل 

 iSCSIتنظیمات سرور 

هاي رايگان مانند  افزارتوانید از نرممی  ماده کنیم، براي ايجاد اين سرور شمارا آ  ISCSIبراي شروع کار بايد سرور  

FreeNAS هاي تحت شبکه با پروتکل و... استفاده کنید و ديسکISCSI    را ايجاد کنید، ولی در اين آموزش ما از يک

 کنیم.استفاده می  2019ويندوز سرور 

هاي مجازي براي اين کار استفاده کنید، تا نحوه ايجاد و شود که از سروربراي شروع کار و ايجاد سرور، پیشنهاد می

  11-2شکل    مانند بهاستفاده کرديم و يک ماشین مجازي    ESXiد، براي همین ما از يک سرور  مديريت آن آسان باش 

 Failover Clustringايجاد کرديم و به آن چهار هارد اضافه کرديم، براي کار    ISCSI-Serverيک ماشین مجازي با نام  
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داريم تا بتوانیم از آن در اين سناريو و اين سرويس استفاده کنیم، بعد از ايجاد    ISCSIنیاز به چهار هارد ديسک از نوع  

 کنیم. نصب می  2019بر روي آن ويندوز سرور   مورد نظرماشین  

 
 11-2شکل 

دستی وارد کنید    صورتبهرا    IPدهید اين است که آدرس  اولین کاري که انجام می  مورد نظربعد از اجرا شدن ويندوز  

 دومین کنید. ارد و آن را عضو  ت نام سرور هم يک نام براي آن ومو در قس

هم    DHCPتوانستید از سرويس  کلیک کنید، البته می  OKرا وارد و بر روي    مورد نظرسرور    IP  11- 3شکل    مانندبه

 براي اين کار استفاده کنید.

 
 11-3شکل 

 را وارد و آن را عضو دومین کنید. بايد نام سرور 11- 4در شکل 
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 11-4شکل 

شکل    مانندبهرا بر روي سرور نصب کنیم، براي اين کار    ISCSIداديد بايد سرويس    عد از اينکه مراحل باال را انجامب

 کلیک کنید.  Add Roles and featuresشويد و بر ري  Server Managerوارد  5-11

 
 11-5شکل 

از زير مجموعه  Server Rolesوارد    11-6شکل    مانندبه  ISCSIي  تیک گزينه  File and ISCSI Servicesي  شويد و 

Target Server    را انتخاب و بر رويNext    کلیک کنید و در ادامه بر رويInstall    کلیک کنید، فقط توجه داشته باشید

 شود.  Restartعد از نصب  را انتخاب کنید تا سرويس ب Restartي در قسمت آخر تیک گزينه
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 11-6شکل 

 To Create an iSCSI virtualشويد و بر روي    iSCSIوارد    File and Storage Servicesدر قسمت    11-7شکل    مانندبه

disk  .کلیک کنید 

 
 11-7شکل 

 

کنید که در ادامه بايد  اضافه کرديم را مشاهده می  مورد نظرهاي مجازي که به ماشین  تمام هارد ديسک  11- 8در شکل  

کلیک    Nextبر روي  ها را از لیست انتخاب کنید تا يیيکی از هاردبه اشتراک بگذاريم،    مورد نظر هاي آن را براي سررو

 د اين کار را انجام دهید. کنید،؛ توجه داشته باشید که براي هر هارد باي
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 11-8شکل 

بايد يک نام براي ديسک مجازي خود  انتخاب کنید که در زير صفحه مسیر ذخیره شدن اين ديسک    11-9در شکل  

 مشخص شده است. 

 
 11-9شکل 

گیگ وارد شده    49براي ايجاد ديسک مجازي را مشخص کنید، که در اينجا    مورد نظربايد حجم    11-10در شکل  

را انتخاب کند کل    Fixedي  است که البته بستگی به نوع کار و حجم اطالعات شما دارد، توجه داشته باشید اگر گزينه

را انتخاب کنید به مرور زمان اين   Dynamicallyي  فضا به اين هارد مجازي اختصاص داده خواهد شد ولی اگر گزينه

 اول است.  حجم پر خواهد شد که پیشنهاد خود مايکروسافت گزينه
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 11-10شکل 

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب کنید و بر روي  New iSCSI targetي گزينه 11-11در شکل 

 
 11-11شکل 

 کلیک کنید. Nextي خود به دلخواه وارد و بر رو targetبايد يک نام براي   11-12در شکل 

 
   11-12شکل 

را انتخاب کنید و يک نام وارد کنید، توجه داشته باشید که    Enter a value for selected typeي  گزينه  11- 13در شکل  

 ن استفاده خواهد شد. ي ارتباط با هارد ديسک مجازي از آاين نام مهم بوده و در ادامه برا 
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 11-13شکل 

دست    مورد نظرتوانید ارتباط خود را رمزگذاري کنید،  تا کسی نتواند به هارد ديسک مجازي  می  11- 14در شکل  

 کلیک کنید.  Nextنید، در حال حاضر نیازي به اين کار نیست و بر روي پیدا ک

 

 
 11-14شکل 

 به همراه هارد ديسک مجازي ايجاد شود.  مورد نظر targetکلیک کنید تا  Createبر روي  11-15در شکل 
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گیگابايت    49با حجم    Cداخل درايو    مورد نظرکنید، هارد ديسک مجازي  مشاهده می  11-16که در شکل    طورهمان

هاردديسک ديگر را هم به لیست اضافه کنید که براي اينکه به طور کامل متوجه    3ايجاد شده است و در ادامه بايد  

 New iSCSI Virtualي  راست کنید و گزينهکلیک    مورد نظر ي  کنیم، بر روي صفحهشويد يکی از آنها را ايجاد می

Disk  .را انتخاب کنید 

 
 11-16شکل 

را    Eرا براي ايجاد هارد مجازي انتخاب کرده بوديم، حاال بايد درايو بعدي يعنی    Cکه قبالً درايو     11- 17در شکل  

 کلیک کنیم. Nextانتخاب و بر روي  
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 11-17شکل 

 کنید. مشاهده می Eبايد نام ديسک را وارد کنید و در پايین صفحه محل ذخیره شدن آن را در درايو  11-18در شکل 

 

 
 11-18شکل 

 کلیک کنید.  Nextگیگیابايت را وارد و بر روي    49خود را وارد کنید که در ينجا    مورد نظربايد حجم    11-19در شکل  

 
 11-19شکل 



 

 SQL Server 2019 آموزش  
412 

که در قسمت اول ايجاد کرديم را انتخاب کنید، با اين کار اين    targetهمان    Existingبايد در قسمت    11- 20در شکل 

 خواهد شد.  targetي آن ديسک هم زير مجموعه

 
 11-20شکل 

دقیقاً  ايجاد شود، توجه داشته باشید که    مورد نظرکلیک کنید تا هارد ديسک    Createهم بايد بر روي    11-21در شکل  

 ديسک به لیست اضافه شود.  4همین مراحل را براي دو ديسک ديگر هم انجام دهید تا جمعاً 

 
 11-21شکل 

توانیم به آنها ايجاد شده است و حاال می  مورد نظرکنید هر چهار ديسک  مشاهده می  11- 22که در شکل    طورهمان

 متصل شويم.

 
 11-22شکل 

 Failover-1تنظیمات سرور 

وارد   11-23شکل    مانندبهشويم و اين چهار هارد را به آنها اضافه کنیم،    Failoverمه کار بايد وارد دو سرور  در ادا

 کلیک کنید.   Administrative Toolsها شويد و بر روي  کنترل پنل هر کدام از سرور
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   11-23شکل 

هاي سرور  که در تمام ويندوز iSCSI Initiatorابزاري وجود دارد با نام  iSCSIهاي براي متصل شدن به ديسک

خود نص کنید، مانند شکل   مورد نظر توانید آن را از اينترنت دانلود کنید و بر روي ويندوز موجود است و حتی می

 دو بار کلیک کنید.  iSCSI Initiatorبر روي  24-11

 

 
 11-24شکل

ايجاد کرديم را وارد   target—serverرا که با نام    Initiator Nameبايد نام    Configurationو در تب    11—25در شکل  

 کنید. 
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 11-25شکل 

کلیک کنید، با اين کار    Connectوارد و بر روي    راiSCSIسرور    IPبايد آدرس    Targetsو در تب    11—26در شکل  

 کنیم.سازي میهاي خود اضافه کنید که با هم انها را امادهرا به لیست پارتیشن مورد نظرشما توانستید هارد ديسک 

 
 11-26شکل  

را مشاهده    iSCSIهاي ديسککه عملیات باال را در آن انجام داديم بتوانیم هارد Failover-01براي اينکه در سرور 

اجرا  Disk Managementرا اجرا کنید تا سرويس   diskmgmt.mscدستور  RUNدر   11-27شکل   مانندبه کنیم بايد

 شود.

 
 11-27شکل 
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نها را  ه شده است و بايد تنظیمات آت اضافکنید هر چهار هارد به لیسمشاهده می  11- 28که در شکل   طورهمان

 انجام دهیم. 

 
براي اينکه اين  

ي اول  کلیک راست کنید و گزينه  مورد نظربر روي ديسک  11- 29شکل    مانندبهبايد  ها را تنظیم کنیمهارد ديسک

 را انتخاب کنید.  Initialize Disk و بعد Onlineيعنی 

  
 

 

براي هارد    GPTترابايت است و    2هايی با حداکثر ظرفیت  که براي هارد ديسک  MBRتوانید  می   11-30در شکل  

 کلیک کنید.  OKرا انتخاب و بر روي  MBRي ترابايت، پس گزينه 2هايی بیشتر از ديسک

 

 
 11-30شکل 

 11-28شکل 

 11-29شکل 
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ايجاد کرديم و روي آن چند هارد   iSCSIخوب کمی کارهايی که تا اين مرحله انجام داديم را بررسی کنیم، يک سرور  

چهار هارد مجازي که براي ادامه کار طراحی شده است را ايجاد کرديم و در ادامه    iSCSIمتصل کرديم و با سرويس  

از طريق سرويس    Failover-1از طريق سرور   در    iSCSIهاي  به هارد  iSCSI Initiatorتوانستیم  بعد  متصل شويم و 

 کرديم و ديگر نبايد کار انجام دهیم.  Initializeو بعد  Onlineهاي اضافه شده را اول  هارد Diskmgmt.mscسرويس 

 را به آن هم اضافه کنیم.  iSCSIهاي  شويم و هارد Failover-2حاال بايد وارد سرور 

 Failover-2تنظیمات سرور 
را به لیست اضافه کنید، اما يک مشکل اساسی وجود دارد و ان هم    iSCSIشما در اين سرور هم بايد آن چهار هارد  

متصل کنید، براي اين کار    iSCSIفرض به سرور  پیش  صورت بهتوانید بیشتر از يک سرور را  اين است که شما نمی

شکل    مانند بهاست که    Multipath I/Oهم سرويس  نصب کنید و آن    iSCSIبايد يک سرويس ديگر را بر روي سرور  

را انتخاب    Multipath I/Oي  تیک گزينه  Featuresشويد و از قسمت    iSCSIدر سرور    Server Managerبايد وارد    31-11

 کلیک کنید. Nextو بر روي 

 
 11-31شکل 

 کلیک کنید.  Installروي را انتخاب و بر  …Restart the destinationي حتماً تیک گزينه 11-32در شکل 

 
 11-32شکل 
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را در هر سه سرور   اين سرويس  و    iSCSI, Failover-1, Failover-2نکته مهم:  بايد نصب کنید  زير    صورتبهحتماً 

 تنظیمات آن را انجام دهید. 

شکل    مانندبهرا اجرا کنید، بعد از اجرا    MPIOشويد و سرويس    Administrative Toolsبعد از نصب سرويس وارد  

کلیک    Addرا انتخاب کنید و بر روي    Add supportي  شويد و تیک گزينه  Discover Multi-Pathsوارد تب    33-11

 کنید. 

 
 11-33شکل 

را حتماً مشاهده    مورد نظر  Device  مورد نظر شويد و بايد در لیست    MPIO Devicesوارد تب    11-34شکل    مانندبه

 آمیز باشد. کنید تا عملیات موفقیت

 
 11-34شکل 

را اجرا کنید و دقیقاً    iSCSI Initiator  11-35شکل    مانند بهشويد و    Failover-2سرور    بعد از انجام مراحل باال بايد وارد

 انجام داديد در اين قسمت هم انجام دهید.  Failover-1همان کاري که در سرور اول يعنی 
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 35-11 شکل

 
 11-36شکل 

 
 11-37شکل  

انجام داديم در اين سرور هم   Failover-1به لیست اضافه و کارهايی را که در سرور    مورد نظر در ادامه هارد ديسک  

 بايد انجام دهیم.

سرويس  هاي ديگري را هم فعال کنیم،  هاي مجازي را در هر سرور ايجاد کرديم بايد سرويسبعد از اينکه هارد ديسک

با نام   از گذشته وجود داشته  تا ويندوز سرور    Application Serverديگري که  ولی در  وجود داشته    2012بوده که 

فرض بر روي ويندوز فعال پیش  صورتبه هاي آن  يساين گزينه وجود ندارد ولی سرو  2019و    2016ويندوز سرور  

 است و مشکلی از اين لحاظ نخواهید داشت.
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به اين صوتر که مانند  نصب کنید،    Failover-2و    Failover-1را بر روي هر دو سرور    Clustringدر ادامه بايد سرويس  

انتخاب و نصب    Featuresرا از قسمت    Failover Clustringي  و تیک گزينه شويد    Server Manager  وارد  11-38شکل  

 کنید. 

 
 11-38شکل 

  Restartبر خواهد بود، توجه داشته باشید که بعد از نصب سرويس حتماً سرور بايد  نصب اين سرويس کمی زمان

 شود.

ير را در هر دو سرور رات در هر دو سرور اجرا کنید  و کارهاي ز  Clustringدر ادامه بايد کنسول مديريتی سرويس  

 انجام دهید. 

 را اجرا کنید.  Clustringسرويس   Toolsشويید و از منوي   Server Managerوارد  11-39شکل   مانندبه

 
 11-39شکل 
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گیريم ببینیم ارتباط و تنظیمات انجام شده در  اين است که تست میانجام دهیم  بايد  اولین کاري که در اين سرويس  

بر روي    11- 40شکل    مانندبههر دو سرور که قرار است کالستر شوند به درستی انجام شده است يا نه، براي اين کار  

Validate Configuartion  .کلیک کنید 

 
 11-40شکل 

کلیک کنید، توجه داشته باشید بايد نام هر دو    Addرد و بر روي  خود را وا  مورد نظربايد نام سرور    11- 41در شکل  

 سرور را به لیست اضافه کنید.

 
 11-41شکل 

را انتخاب کنید تا قبل از اينکه موضوع را عملیاتی کنیم مراحل کار تست   Run all testsي  بايد گزينه 11- 42در شکل 

 شود.
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 11-42شکل 

 کلیک کنید.  Nextبر روي  11-43ر و در شکل در ادامه کا

 
 11-43شکل 

کنید عملیات با موفقیت انجام شده است، اما شايد براي شما با خطاهاي  مشاهده  می  11- 44که در شکل    طورهمان

 مختلفی تمالم شده باشد که حتماً بايد آن خطا ها را بررسی کنیم. 
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 11-44شکل 

 

 دهد شامل موارد زير است:خطاهايی که معمواًل در اين قسمت روي می

 شده باشد. ني دوم تعريف کارت شبکه -1

 سیستم تحت دامین نباشد.  -2

 خطاها است.  هارد ديسک به درستی در هر دو سرور ايجاد نشده باشد، که اين خطا يکی از متداولترين -3

 در هر سه سرور فعال نباشد.  MPIOسرويس  -4

 د شد.هاي باال را به درستی انجام دهید ديگر با خطا مواجه نخواهی ي موارداگر همه

-45شکل    مانندبهکنیم براي اين کار    اصلی خود را ايجاد  Clusterدر ادامه کار و بعد از تست موفقیت آمیز کار بايد  

 Create Clusterبر روي  11

 
 11-45شکل 

 کلیک کنید.  Nextرا وارد و بر روي  failoverهر دو سرور  11-46در شکل 
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 11-46شکل 

ي  بايد انتخاب شود، و زمانی که شبکه  Clusterي  شبکه  عنوانبهبايد مشخص کنید که کدام شبکه    11- 47در شکل  

Cluster  می انتخاب  آدرس  را  آن يک  براي  بايد  اينجا شبکهIPکنید  در  که  بگیريد،  نظر  در  يعنی مشخص  اصلی  ي 

اتمام    Clusterي  شبکه  عنوانبه   192.168.5.21انتخاب شده و آدرس    192.168.5 در نظر گرفاه خواهد شد و بعد از 

 کنید و از آن استفاده کنید.  Pingرا  IPتوانید اين کانفیگ اگر همه چیز به درستی پیش برود شما می

 
 11-47شکل 

 کلیک کنید تا کار نصب آغاز شود. Nextبر روي   11-48شکل   مانندبه
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 11-48شکل 

به درستی انجام شده است و حاال ما بر روي آدرس    Clustringکنید عملیات  مشاهده می  11- 49که در شکل    طورهمان

 توانید در ادامه از آن استفاده کنیم.سرويس کالستر داريم و می 192.168.5.21

 

 
 11-49شکل 

رور ديگر هم همین تنظیمات  را انجام دهید در س   Clustringتوجه داشته باشید که اگر در يک سرور عملیات ايجاد  

 انجام خواهد شد.

 با موفقیت ايجاد شده است.  مورد نظر Clusterکنید  مشاهده می  11- 50که در شکل   طورهمان
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 11-50شکل 

کنید که هر دو  را مشاهده می  Failover-2و    Failover-1شويد دو سرور    Nodeوارد قسمت    11-51شکل    مانندبهاگر  

 قرار دارند و میتوانند سرويس ارائه دهند.  UPدر حالت روشن يعنی 

 
 11-  51شکل 

نصب کنیم، البته روش     Failover-2و    Failover-1 را بر روي هر دو سرور    SQL Serverافزار  در ادامه کار بايد  نرم

 نصب با قبل تفاوت خواهد داشت.

 کنیم.را براي نصب اجرا می SQL Serverافزار شويم و نرممی  Failover-2ا مثالً هوارد يکی از سرور

 Newي باز شده بر روي  کلیک کنید و در صفحه  Installationشويد و بر روي    Installationوارد    11- 52شکل   مانندبه

SQL Server failover cluster .کلیک کنید 
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 11-52شکل 

 توانید کار را ادامه دهید.مشکلی نباشد می  Clustringشود که اگر از نظر  هاي اولیه انجام میبرسی  11-53در در شکل  

 
 11-53شکل 

کلیک کنید، البته اين موارد را    Nextرا انتخاب و بر روي    Database Engine Servicesي  تیک گزينه  11- 54در شکل  

 قبالً توضیح داديم.
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 11-54شکل 

يک نام به دلخواه خود وارد کنید، البته اين نام مهم    SQL Server Network Nameبايد در قسمت    11- 55در شکل  

 را وارد کنید.  Instanceبايد از اين نام استفاده کنیم، در قسمت بعدي هم بايد نام   SQLبه  یدسترس است و براي 

 
 11-55شکل 

 کلیک کنید. Nextکنید، بر روي را مشاهده می SQLدر  Clustringسازي براي فعال  موردنیازدر شکل زير دو سرويس 
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 11-56شکل 

اما يک ديسک  فقط سه ديسک در لیست قرار دارد،  نید، هاي موجود را انتخاب کي ديسکبايد همه 11- 57در شکل  

زمانی که    اصواًلي يک باشد در لیست براي انتخاب وجود ندارد، دلیل آن هم اين است که  که ديسک شماره  گريد

شود، اين  انتخاب می  Quorumديسک    عنوانبهفرض  پیش  صورتبهکنید، ديسک اول  را فعال می  Clustringسیستم  

توانستیم در قسمت  شود، البته میخودکار تنظیم می  صورتبهاست و    Clustringتنظیمات اصلی    ي دهندهلی تشکديسک  

مشخص شده است   11- 57اين ديسک را تنظیم کنیم تا خودش يک ديک را انتخاب نکند، در شکل  Clustringايجاد  

 خاب شده است. انت Quorumديسک  عنوانبهکه کدام ديسک 

 
 11-57شکل 

وارد کنید، توجه داشته    SQLجديد براي    IPخود را انتخاب کنید و يک آدرس    IPV4ي  د شبکهباي  11- 58در شکل  

 بود. خواهدوارد کرديم متفاوت  Clustringکه در قسمت   IPبا  IPباشید اين 
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 11-58کل ش

ها را داشته باشد وارد کنید و بر  بايد نام کاربري که قرار است دسترسی کامل براي اجراي سرويس  11-59در شکل  

 کلیک کنید. Nextروي 

 
 11-59شکل 

  Data Directoriesکلیک کنید و بعد در تب    Current Userبر روي    Server Configurationو در تب   11-60در شکل  

هاي پشتیبان را مشخص کنید، سعی کنید هر قسمت را  ها و اطالعات کاربران و فايلمحل ذخیره شدن ديتابیسبايد  

 کلیک کنید.  Nextکه ايجاد کرديم وارد کنید و بر روي  Clusterهاي  در يکی از هارد
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 11-60شکل 

 کلیک کنید تا کار نصب آغاز شود. Installبر روي  11-61در شکل 

 
 11-61شکل 

  11-62شکل  مانندبه  Failover Cluster Managerسرور اگر وارد سرويس    SQLبراي   Clustringبعد از نصب سرويس 

  مورد نظر   Instanceبا    SQL Serverکنید  که مشاهده می  طورهمانکلیک کنید،    Rolesاز سمت چپ بر روي    شويد 

 ايجاد شده است.  Failover-2توسط سرور 

 
 11-62شکل 
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هم اين سرويس   Failover-1اندازي کرديم بايد حتماً در سرور  راه  Failover-2سرور  را براي    SQLبعد از اينکه سرويس  

را اجرا کنید و    SQLافزار نصب  انجام شود، براي اين کار بايد دوباره نرم  یدرستبه   Clustringرا فعال کنیم تا عملیات  

 کلیک کنید. Add node to a SQL Server Failover Clustringبر روي   11-63شکل   مانندبه

 
 11-63شکل 

 کلیک کنید. Nextانجام شده و در صورت نبود خطا بر روي  Clustringهاي مربوط به بررسی 11-64در شکل 

 
 11-64شکل 

ايجاد کرده بوديم   SQL-Clusterي  که با نام شبکه  مورد نظرکالستر  کنید  مشاهده می  11-65که در شکل    طورهمان

گرفته است، برای ادامه کار بر روی    Failover-2دهد این نام را از رسور  اتوماتیک پیدا شده که نشان می  صورتبه

Next   .کلیک کنید 
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 11-65شکل 

را اجرا کنید وارد کنید، سعی کنید همان    مورد نظرهاي  هم بايد نام کاربري که قرار است سرويس  11- 66در شکل  

 وارد کرديد در اين قسمت هم وارد کنید.  Failover-2کاربري که در 

 
 11-66شکل 

 ب آغاز شود.کلیک کنید تا کار نص Installبر روي  11-67شکل در 
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 11-67شکل 

را اجرا کنید و   SQL Server Management Studioافزار  نرم  11-68شکل    مانندبه Clustringخوب براي تست عملکرد  

وارد کرديد در اين قسمت هم    SQL Clustringاندازي  بايد همان نام شبکه که در مراحل راه  Server nameدر قسمت  

 وارد کنید. 

 
 11-68شکل 

 

هاي  خواهیم ببینیم زمانی که يکی از اين سرورتست يک ديتابیس در سرور ايجاد کرديم و می  عنوانبه  11-69در شکل  

Failover دهد.را از دست دهیم چه اتفاقی رخ می 
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 11-69شکل 

 کنیم. می Suspendرا که سرور اصلی در کالسترينگ بوده را خاموش و يا  Failover-2سرور   11-70در شکل 

 
 11-70شکل 

  Failover-2مشاهده خواهید کرد سرور    Nodeشويد و در قسمت    Clustringوارد سرويس    11- 71شکل    مانندبهاگر  

 .ازکارافتاده

 
 11-71شکل 

سرور تغییر کرده   Owner nodeکنید در ستون  که مشاهده می  طورهمانشويد و    Rolesوارد قسمت    11- 72در شکل  

 فعال است.  Failover-1و 
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 11-72شکل 

با کمک چهار سرور سرويس   اين فصل توانستیم  توانايی آن را  را راه  Failover Clustringخوب در  اندازي کنیم و 

بانک که قطع شدن  ها در سازمانمشاهده کنیم، اين نوع سرويس مانند  تواند خسارت  از سیستم می  لحظهکي هايی 

اندازي اين سرويس را  ي راهبايد نحوه  DBAيک    عنوانبها  ناپذيري وارد کند خیلی حیاتی و مهم است، پس شمجبران

 کامالً مسلط باشید. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 نهم فصل 
 Business Intelligence  –هوش تجاري 

 
ها  افزارترين اطالعات در داخل نرميک مجموعه عظیم قادر هستید از پیچیده  سي نوبرنامهو    SQLمتخصص    عنوانبهشما  

شويد و از اطالعات    SQLتوانید وارد ديتابیس  از نظر فنی نخواهید داشته باشید مثالً می  مشکالتبا خبر شويد و  

به علت نداشتن دانش    ، را مشاهده کند  مورد نظر  جدول آن با خبر شويد، ولی اگر مدير آن سازمان بخواهد اطالعات

فنی الزم توانايی درک مسئله را نخواهد داشت که اين يک مشکل بزرگ در مجموعه خواهد بود و براي حل مشکل  

.  مشاهده و تحلیل آن را بررسی کنند  یراحتبهارائه شود تا مديران و افراد ديگر بتوانند اطالعات را    يیراهکارهابايد  

  

 هوش تجاري چیست 9-1
دهد و نتیجه آن انجام می  مورد نظرسازمان    اطالعاتشود که يک تحلیل کامل از  هايی گفته میهوش تجاري به ابزار

براي پیشرفت سازمان گرفته خواهد    هايیگیريتصمیم،  و طبق آن نتايج  دهد اشکال مختلف نمايش می  را در خروجی با

 اشتباه باشد سازمان ضرر سنگی خواهد کرد.  هالیتحلو  هادادهشد که البته اگر 

 

 کار را آغاز کنیم چگونه  9-2
 براي شروع کار بايد يک سري موارد را آماده کنید.

هاي درست  هاي پیش روي خود را بشناسیم و طبق آن عمل کنیم تا بتوانیم دادهاولین قدم اين است که هدف -1

 ها براي دستیابی به هدفمان استفاده کنیم.اين شاخصرا از آن استخراج کنیم و بعد بتوانیم از  

يا    BIهاي  ي يک بتوانیم طراحی خوبی در قسمت داشبوردقدم دوم اين است که با استفاده از موارد شماره -2

 داشته باشیم.  Business Intelligenceهمان 

توجه کنید،   9- 1کنیم، اگر به شکل    نعملیات هوش تجاري را در سازمان بیا  یطورکل به  خواهیمخوب در ادامه کار می

 کنیم. شود که آنها را با هم بررسی میانجام می وابستههمبههوش تجاري در چند مرحله 

 

 
 هوش تجاری  9 -1شکل 
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 از منابع  هاداده یفراخوان

  کي   تواندیخام م. منبع داده  شوندیوارد م  SSIS  هيشده و در ال   يآورجمع  یمختلف  ی خام از منابع اطالعات   يهاداده

امکان    دي با  یلی تحل  دادهپايگاه  کيباشد. در اصل،    Excel  ليفا  کي   اي  يبرنامه کاربرد  کي  دادهپايگاه،  ERP  ستمیس

از    یدسترس اعم  داده  منابع  انواع  پردازش  ن  يهاگاهيپا)مانند    افتهيساختو    يها ليفا)مانند    افتهيساخت  مهیداده(، 

Excel )( را داشته باشدینترنتيصفحات ا اي  یمتن يها لي فا)مانند  افته ي ساخت  ریغ اي. 

 شود که خود شامل دو قسمت زير است: انجام می   SSISوري اطالعات خام توسط سرويس  آجمع

    ETL    مخففExtract-Transformation-Load  رو ترت  هيال سه  کرديکه  به  که  و    Integration ,Staging  بیدارد 

Presentation  یلیتحل  دادهپايگاهبه    یقبل از فراخوان  هاداده  کرد،يرو  نينام دارد. در ا  (Data warehouse)،    ساختار مناسب

 شوند. یم رهیو سپس ذخ کنندیم دایپ

    ELT    مخففExtract-Load-Transformation    روال به  توجه  بدون  مستق  هاداده،  ETL  هي ال سهکه   گاه يپابه    ماًیرا 

 .شودمی رهیذخ دي انجام و در جداول جد ازین بهباتوجه هادادهساختار   رییکند و تغیم  یفراخوان  یلیتحل  يهاداده

حال و    ي هاداده  ه یآن کل  ق ياز طر  که  است بزرگ    یبانک اطالعات   کي  Data warehouseيا همان    یل یتحل  دادهپايگاه

که    یلیتحل   دادهپايگاه.  ردیگیقرار م   رانيدر دسترس مد زیو آنال  ير یگگزارش  اتیسازمان جهت انجام عمل  کيگذشته  

موفق دارد.  ياستراتژ  کي  نییتع يبرا هاسازمان رانيمد  يریگمیدر تصم یمنقش مه خوانند،یآن را انبار داده م یبرخ

 . کنندیم فايا هاسازماندر  يهوش تجار يها در سامانه ينقش محور دادهپايگاه

 Cognosگزارش مانند    هیته  يافزارها. نرمردیگیها در دسترس کاربران قرار مداده  Reportsيا    Presentation  هيال   در

,Business Object ,SAP  را استخراج و در    لگرانی و تحل  راني مد  موردنیازاطالعات    توانند یم  ه يال   ن يبه ا  یبا دسترس

 است. Power BIافزار در اين زمینه  ، البته بهترين نرمنديعرضه نما Dashboard اي قالب گزارش 

 اندازي آن را بررسی کنیم.ي نصب و راهخواهیم نحوهدر ادامه کار می

 

 SSISاي بر مقدمه 9-3
Microsoft SQL Server Integration Services     با نام SQL Integration Service يا SSIS   شوندیمشناخته. SSIS    ابزاري

 .کند مختلف فراهم می يها سازمانتبديل داده را براي    يهاحلراهبراي هوش تجاري است که 

SQL Server Integration Services  ابزار    کيETL  (Extract   ،Transform    وLoadا است.  که    یمعن  نيبد  ني(  است 

  يها، پرونده  Flat  يهالياکسل، فا  هايفايلاز منابع مانند    ي اگسترده  ف یها از طاستخراج داده  ي برا  SSISتوان از  یم

XML  ،و در آخر   دی کن  ل يخود تبد  ازی، آنها را مطابق با ن ني. عالوه بر اداستفاده کرو غیره    ي اداده رابطه  يهاگاهيپا

  ي ها سازمان  يداده را برا  ليتبد  ي هاحلراهاست که    يابزار هوشمند تجار   ک ي  IS.  دی کن  ي ریها را در مقصد بارگداده

 کند.یمختلف فراهم م

 SSISسرويس   اندازينصب و راه  9-4

را انتخاب    Integration Servicesسرويس    SQL Serverافزار  نیاز داريم تا در نرم  SSISاندازي سرويس  براي نصب و راه

 کنید. مشاهده می 9-2اين موضوع را در شکل  که کنید
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   Integrationسرویسنصب   9-2شکل 

 زير عمل کنید:   صورتبهنصب کرديد در ادامه بايد  SQLسرور  را بر روي  Integrationبعد از اينکه سرويس

 Visualدر    SQL Server Data Toolsافزار  نرماندازي کنیم نیاز به  کامل راه  صورتبهرا    SSISبراي اينکه اين سرويس  

studio    از طريق لینک زير فايل مربوط به    دانلود و نصب آنبراي  ،  داريماستفادهVisual Studio 2017    را که براي اين

 کار طراحی شده است را دانلود کنید. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2161172&clcid=0x409 

 کلیک کنید. Nextکنید فايل نصبی اجرا شده است و براي شروع بايد بر روي مشاهده می 9- 3که در شکل  طورهمان

 
 SQL Server Data Toolsنصب   9-3شکل 

 کلیک کنید. Installبراي اين سرويس مشخص و بر روي  Instance nameبايد يک  9- 4در شکل 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2161172&clcid=0x409
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 SQL Server Data Toolsنصب   9-4شکل 

 را اجرا کنید. Visual Studio 2017 (SSDT)توانید بعد از نصب می

  SSISايجاد پروژه   9-5
ي  گزينه  Newو از قسمت    Fileاز منوي    9- 5شکل    مانندبهرا باز کنید و    Visual Studio 2017افزار  نرمبراي شروع کار  

Project  .را انتخاب کنید 

 
 ایجاد پروژه 9-5شکل 

را انتخاب کنید و در صفحه باز شده بر روي    Integration Servicesي  از سمت چپ گزينه  9- 6در ادامه و در شکل  

Integration Services Project  توانید نام پروژه خود را مشخص و مسیر  را انتخاب کنید، در قسمت پايین شکل می

 سازي آن را مشخص کنید.ذخیره
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 پروژه  جادیا 9-6شکل 

باز شده است که براي    Visual Studioدر    Integrationکنید نماي کلی پروژه  مشاهده می  9-7که در شکل    طورهمان

 دهیم.گذاري کرديم و در ادامه آنها را توضیح میدرک بهتر محیط آن شماره

 
 9-7شکل 

 

1- Solution Explorer 

هاي  هايی که قرار است در پروژه استفاده شوند و کانکشندر اين قسمت ترکیبی از اطالعات پروژه، فايل

 هاي خارجی، مانند ارتباط با يک فايل اکسل. به فايل مورد نظر

2- Properties 

 کنید نمايش داده خواهد شد. در اين قسمت جزئیات اشیايی که انتخاب می

3- Output 

 اطالعاتی که در زمان اجرا پروژه نیاز است نمايش داده خواهد شد. در اين قسمت 

4- Favorates 

 کنید نمايش داده خواهد شد. استفاده می  آنهاهايی که بیشتر از در اين قسمت آيتم

5- Toolbox 
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حل    يرا برا   ي ادار  ي ، تحوالت، منابع، مقصد و کارهانرهای، کانت یداخل  ي از کارها  يار یبس  SSISجعبه ابزار  

پ فراهم    دهیچی مشکالت  کشکندیمتجارت  با  مح  رهاکردنو    دنی.  در  کارها  ا  ،کار  طیآن    يابزارها   نياز 

خط کد    کيبه نوشتن    ياز ین  اتیعمل  شتریانجام ب  يبدان معناست که برا  ني . ادیاستفاده کن  SSIS  یکیگراف

 نیست. واحد 

6- Package 

مورد  هاي  Taskتوانید  چندين تب وجود دارد که براي طراحی پروژه کاربرد دارد و می  Packageدر بخش  

 خود را بر روي آن قرار دهید و اجرا کنید. نظر

 SSISدر  Package بررسی 9-5-1

  Package.dtsxيک نام با عنوان    SSIS Packagesدر قسمت    خودکار  صورتبهکنید  زمانی که يک پروژه جديد ايجاد می

جديد ايجاد کنید بايد    Packageگیرد و اگر بخواهید خودتان يک  شود که تمام اطالعات پروژه در آن قرار میايجاد می

 را انتخاب کنید.  New SSIS Packageي کلیک راست کنید و گزينه SSIS Packagesبر روي   9- 8 شکل   مانندبه

 
 Packageایجاد   9-8شکل 

ها کلیک کنید  بر روي هر يک از پکیج  دو بارجديد اضافه شده است اگر    Packageتوجه کنید يک    9-9اگر به شکل  

، توجه  دهدانجام می  اطالعات مربوط به همان پکیج نمايش داده خواهد شد و هر پکیج کار مختص به خودش را

 باشد.  Control flowبايد حداقل شامل يک  Packageداراي پنج تب مختلف است، يک  Packageداشته باشید که هر 

 
 Packageایجاد  9-9شکل 
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 Connection Managerبررسی  9-5-2
ها از منابع  براي انتقال داده  ، اين قسمتاست  Connection Managerوجود دارد،    SSISهاي  قسمت ديگري که در پروژه

هاي آن استفاده کنید  متصل کنید و از داده  پروژهتوانید يک فايل اکسل را به  خاص به داخل پروژه کاربرد دارد مثالً می

  ديی تأاستفاده کنیم، مثالً بعد از انجام کار يک ايمیل    آنو يا اينکه يک سرور ايمیل را تنظیم کنید تا در پروژه بتوانیم از 

 ند.براي شما ارسال ک

از گزينه اينکه  در  براي   Vonnectionبر روي    9- 10شکل    مانند بهمطلع شويم،    Connection Managerهاي موجود 

Managers ي کلیک راست کنید و گزينهNew Connection Manager   .را انتخاب کنید 

 
 Connection Managerایجاد  9-10شکل 

توانید به  ي مختلف وجود دارد که با استفاده از آنها میکنید چندين گزينهمیمشاهده    9-11که در شکل    طورهمان

 منابع مختلف و ارتباطات گوناگون دست پیدا کنید، در 

 
 Connection Managerایجاد  9-11شکل 

 Connection Managerبررسی  1-9جدول 

 توضیحات  نوع ارتباط 
ADO اين Connection Manager براي ارتباط با ActiveX Data Objects توانیميا   .شوداستفاده می  

 .نامید ADO آن را يک شی



 

 SQL Server 2019 آموزش  
444 

ADO.NET  شوددات نت استفاده می دهندهارائهاين براي اتصال به منبع داده با استفاده از يک. 

CACHE نهانداده فايل حافظه  يا يک  داده  به جريان  مربوط  میرا می (caw.) هاي  و  تواند  خواند 

  ها را در پرونده حافظه نهان ذخیره کند.داده

 

DQS به يک سرور Data Quality Services   دادهپايگاهو يک Data Quality Services   در سرور

  .شودمیمتصل 

EXCEL شود. به يک فايل اکسل متصل می 

 

FILE   شودمیبه يک فايل يا پوشه متصل. 

FLATFILE  به يک فايلFLAT شود.متصل می 
FTP   براي ارتباط با يک سرورFTP  .کاربرد دارد 

HTTP   براي ارتباط باWeb Server  .طراحی شده است 
MSMQ شودبه صف پیام متصل می.  

MSOLAP100   از  ي انمونهبه SQL Server Analysis Services پروژه يک  متصل   Analysis Services يا 

  .شودمی

MULTIFILE  شودمیبه چندين پرونده و پوشه متصل.  
 

MULTIFLATFILE  شودمیبه چندين پرونده داده و پوشه متصل.  

OLE DB  دهندهارائهبا استفاده از OLE DB   شودمیبه منبع داده متصل.  

ODBC با استفاده از ODBC  شودمیبه منبع داده متصل.  

SMOSERVER به سرور SQL Server Management Objects (SMO)  شودمیمتصل.  

SMTP به سرور نامه SMTP   شودمیمتصل.  

SQL MOBILE  دادهپايگاهبه يک SQL Server Compact  شودمیمتصل.  

WMI   و دامنه مديريت  شودمیبه يک سرور متصل Windows Management Instrumentation 

(WMI)  کندمیدر سرور را مشخص.  
 

 

خواهیم با تعريف  در ادامه می  هاي آن را بررسی کرديم یط و ابزارحاد کرديم و م ج يک پروژه جديد ايتا به اينجاي کار  

 بررسی کنیم. را SSISي کار سرويس  هاي گوناگون نحوهمثال 

 SSISدر  FTPاستفاده از  9-5-3

ارسال    FTP توانید، فايل مورد نظر خود را به يک سرور  میوجود دارد اين است که شما  SSISيکی از امکاناتی که در  

 را به لیست اضافه و بر روي آن دو بار کلیک کنید.  FTP Taskبزار  ا  9- 12کنید، براي اين کار به مانند شکل 
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 9-12شکل 

 را انتخاب کنید.  New Connectionي گزينه  FtpConnectionو از قسمت   9-13در شکل 
  

 
 FTP Connectionایجاد  9-13شکل 

خود را وارد کنید، در قسمت پورت هم اگر تغییري    FTPبايد آدرس سرور    Servernameو در قسمت      9- 14در شکل  

و    Usernameفرض است را وارد کنید و در قسمت  را که پورت پیش  21در سرور ايجاد نکرده باشید همان پورت  

Password    نام کاربري و رمز عبور را وارد و بر رويOK  توانید بر روي  کلیک کنید، البته قبل از آن میTestConnection  

 را تست کنید. FTPکنید و ارتباط با سرور   کلیک

 



 

 SQL Server 2019 آموزش  
446 

 
 FTPتنظیمات  9-14شکل 

 بايد نام و توضیحات دلخواه خود را وارد کنید. Connectionبعد از اضافه کردن  9-15در شکل 
 

 
FTPتنظیمات  9-15شکل 



 

 

کلیک کنید و يک فايل به دلخواه از سیستم خود انتخاب    Newبر روي    LocalPathبايد در قسمت    9- 16در شکل  

 کنید که در اينجا يک فايل اکسل انتخاب شده است.

 

 
 FTPتنظیمات  9-16شکل 

نوع عملیات را مشخص کنید و در قسمت    Operationبعد از معرفی فايل براي انتقال، بايد در قسمت   9-17در شکل 

RemotePath  کنید که فايل در ريشه کپی شود.مشخص می  "/"با قرار دادن عالمت 

 
 FTPتنظیمات  9-17شکل 

کلیک کنید تا    Startبر روي دکمه    9-17بعد از اينکه تظیمات را در قسمت قبل به درستی انجام داديد به مانند شکل  

 انجام شود.  SSISاز طريق  FTPعملیات انتقال فايل از سیستم شما به سرور  
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 FTPاجرای  9-17شکل 

کپی    FTPفايل مورد نظر در    9- 19با موفقیت اجرا شده و در شکل    FTPکنید  مشاهده می 9-18همانطور که در شکل  

 شده است. 

 
 FTPاجرای  9-18شکل 

 
 FTPانتقال فایل  9-19شکل 

 SSISدر   Integrity, Shrink, Backup, Email کار با 9-5-4

، حجم آن را کاهش  بررسی کنید(  Integrityاز نظر سالم بودن )هاي خودتان را  توانید ديتابیسشما می  SSISدر سرويس  

آخر اگر کار به درستی انجلم شد يک ايمیل هم  ها تهیه کنید و در  (، يک پشتیبان کامل از تمام ديتابیسShrinkدهید )

به مانند شکل به مدير مورد نظر ارسال کنید اين کار  براي  ابزار مورد نظر را به صفحه اضافه کنید و   20-9،  چهار 

ها به ترتیب و پست سر هم اجرا  ، با اين کار، کارهايی که در انتهاي آنها قرار دارد را به ترتیب به هم متصل کنیدفلش

 خواهد شد. 
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 اجرای چهار مرحله  9-20شکل 

را    Editي  بر روي آنها کلیک راست و گزينه  9-21ها را تنظیم کنید به مانند شکل  بتوانیم هر يک از ابزار  براي اينکه

 انتخاب کنید. 

 
 Integrityتنظیم  9-21شکل 

 بر روي آن نصب شده است را وارد کنید.  SQLکلیک کنید و سروري که   Newبايد بر روي  9-22در شکل 
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 SQLارتباط با سرور  9-22شکل 

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کنید و بر روي  All databasesي گزينه Databaseدر قسمت   بايد 9-23در شکل 

 
 انتخاب دیتابیس  9-23شکل 

 کلیک کنید.  OKرا انتخاب و بر روي  All databasesي گزينه 9- 24بايد به مانند شکل   Sharinkدر قسمت دوم يعنی 

 

 
 انتخاب دیتابیس  9-24شکل 
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 را انتخاب کنید:  Editي کلیک راست کنید و گزينه Back upبر روي   9- 25در ادامه کار به مانند شکل 

 
 Back upتنظیم  9-25شکل 

 

کل ديتابیس را    Databaseانتخاب کنید و در قسمت    Fullنوع پشتیبان را    Backup Typeاز قسمت   بايد   9-26در شکل  

 شويد.  Destinationانتخاب کنید و در ادامه کار وارد تب 

 

 
 Back upتنظیم  9-26شکل 

 پشتیبان را مشخص کنید.  بايد مسیر مورد نظر براي کپی کردن فايل 9-27 به مانند شکل 
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 Back upتنظیم  9-27شکل 

شکل   مانند  به  کار  اين  براي  کنیم  تنظیم  را  ايمیل  بايد  آخر  مرحله  قسمت    شويد  mailتب  وارد    9-28در  از  و 

SmtpConnection ي گزينهNew connection  .را انتخاب کنید 

 
 Emailتنظیم  9-28شکل 

مورد نظر را انتخاب  ي  تیک گزينهخود را وارد کنید، اگر    Emailنام به دلخواه وارد و آدرس سرور     9-29در شکل  

 ايد استفاده خواهد شد. کنید از همان نام کاربري و رمز عبور شما که وارد ويندوز شده
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 Emailتنظیم  9-29شکل 

عنوان ايمیل و در   Subjectايمیل مورد نظر خود را وارد کنید و در قسمت    Toو    Fromو در قسمت    9-30شکل  در  

 کلیک کنید. OKمتن ايمیل را وارد و بر روي  MessageSourceقسمت 

 
 تنظیم ایمیل 9-30شکل 

 آغاز شود.کلیک کنید تا عملیات  Startبر روي دکمه  9-31بعد از تکمیل موارد باال به مانند شکل  
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 اجرای عمیالت 9-31شکل 

هم ايمیل تايید    9-33کنید عملیات با موفقیت اجرا شده است و در شکل  مشاهده می  9- 32همانطور که در شکل  

 ارسال شده است. 

 
 اجرای عملیات 9-32شکل 
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 تایید ایمیل  9-33شکل 

 SSISگرفتن خروجی تصادفی از جداول با  9-5-5

ها را انجام دهیم،  خواهیم محاسبات مربوط به دادهبعضی اوقات تعداد زيادي رديف در جداول پايگاه داده داريم. ما می

 هاي جدول نیازي نداريم. اما به تمام داده

توانید آن را مانند آزمايش خون در آزمايشگاه پزشکی درک کنید. الزم است شما يک نمونه از خون خود را بدهید  می

فرض کنید ما رکورد فروش مشتري   .آنها بتوانند آزمايش آزمايشگاهی را روي آن انجام دهند و به شما نتیجه بدهند  تا 

ها محاسبات مورد نظر خود را انجام دهید. اگر  خواهید روي آن داده ها رکورد است، شما میداريم و شامل میلیون

بر است. ما  شود و اجراي بسته نیز زمانيادي از سیستم مصرف می، منابع زها را استفاده کنیدبخواهید تمام ان داده

   .تواند از آن براي کارهاي بیشتر استفاده شودرکورد را از جدول دريافت کند و می  ٪20خواهیم که بايد  مکانیزمی می

مشتري را از کل مجموعه    20کشی است. فرض کنید می خواهید  مثال ديگري که می توانید در نظر بگیريد سیستم قرعه

  .استفاده کنیم SSIS ما می توانیم براي تحقق هدف خود از نمونه برداري داده در .داده ها به طور تصادفی انتخاب کنید

يک خروجی به   SSISاضافه کنیم و از طريق    SQL Serverعظیم را به  خواهیم يک پايگاه دادهبراي انجام اين کار می

 دلخواه از آن بگیريم. 

 را از طريق لینک زير دانلود کنید:  AdventureWorks2019ي براي شروع از لینک زير پايگاه داده
https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/download/adventureworks/AdventureWorks2019.bak 

 SQL Serverوارد    9-34کنید، براي اين کار به مانند شکل    SQL  ،Restoreبعد از دانلود فايل مورد نظر بايد آن را در  

 را انتخاب کنید. Restore Databaseي کلیک راست کنید و گزينه  Databasesشويد و بر روي  

 
 Restore Database 9-34شکل 

https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/download/adventureworks/AdventureWorks2019.bak
https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/download/adventureworks/AdventureWorks2019.bak
https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/download/adventureworks/AdventureWorks2019.bak
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را انتخاب کنید و فايل مورد نظر را در مسیر مشخص شده انتخاب کنید و   Devicesي  بايد گزينه  9-35به مانند شکل  

 اضافه شودتا بتوانیم در ادامه از اين ديتابیس استفاده کنیم.  SQLکلیک کنید تا فايل مورد نظر به  OKبعد بر روي 

 
 Restore Database 9-35شکل 

 کنید.را مشاهده  Sales.Customerتوانیم از طريق دستور زير خروجی کلی از جدول  بعد از اضافه کردن ديتابیس می
SELECT  [CustomerID] 
      ,[PersonID] 
      ,[StoreID] 
      ,[TerritoryID] 
      ,[AccountNumber] 
      ,[rowguid] 
      ,[ModifiedDate] 
  FROM [AdventureWorks2019].[Sales].[Customer] 
 

سطر هست که در ادامه   19820داراي  Sales.Customerکنید، خروجی جدول  مشاهده می  9- 36همانطور که در شکل  

 تر کنیم و در خروجی نمايش دهیم.خواهیم آن را محدودمی

 
 خروجی جدول  9-36شکل 

کنید و بعد    Control Flowرا وارد قسمت    Data Flow Taskشويد و    SSISوارد    9- 37براي شروع کار به مانند شکل  

 شويم. Data Flowاز آن بر روي آن دو بار کلیک کنید تا وارد تب 
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 Data Flow 9-37شکل 

ي  کنید و بر روي آن کلیک راست کنید و گزينه  Data Flowرا وارد صفحه    OLE DB Sourceابزار    9- 38به مانند شکل  

Edit .را انتخاب کنید 

 
 OLE DB Sourceابزار  9-38شکل 

کلیک کنید و آدرس سرور به همراه ديتابیس مورد نظر را انتخاب کنید، بعد از اين   Newبايد بر روي  9-39در شکل 

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کنید و بر روي   Sales.Customersکار بايد جدول  

 
 انتخاب جدول  9-39شکل 

را به صفحه اضافه کنید و بر روي آن دو    Row Samplingهاي موجود، ابزار  از ابزار  9- 40در ادامه کار به مانند شکل  

 بار کلیکم کنید. 
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 Row Samplingابزار  9-40شکل 

خواهید در خروجی نمايش دهید، همانطور  قسمت اول مشخص کنید کخ چه تعداد سطر را میبايد در    9- 41در شکل  

توانید هر تعداد به دلخواه را در خروجی نمايش دهید که  سطر داريم که شما می  19820که در اول اين بخش گفتیم  

 Sample output nameسمت  کنیم و در قرا وارد می  10باشد، در اين قسمت عدد  البته خروجی به صورت تصادفی می

کنیم، توجه داشته باشید  را وارد می  "خروجی فرعی"نام   Unselected output nameو در قسمت    "خروجی اصلی "نام  

 هايی در خروجی نمايش داده شوند. توانید مشخص کنید که چه ستونمی Columnsکه در تب  

 
 Row Sampling 9-41شکل 

 را در صفحه قرار دهید   Multicastدو بار ابزار   9-42نمايش دهیم به مانند شکل  در ادامه براي اينکه خروجی را  

 
 Multicastابزار  9-42شکل 
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ظاهر    9- 43فلش آبی رنگ را به آن متصل کنید و بعد از اضافه کردن شکل    Row Samplingو براي ارتباط با ابزار  

ي ديگر  را انتخاب کنید و براي گزينه  "خروجی اصلی"ي  گزينهشود که داراي دو خروجی است، براي اين قسمت  می

 را انتخاب کنید. "خروجی فرعی "

 
 ارتباط بین دو ابزار  9-43شکل 

کلیک راست    "خروجی اصلی"بر روي لینک ارتباطی    9-44در ادامه و بعد از مشخص کردن ارتباط به مانند شکل  

 کنید. را انتخاب  Enable Data Viewerي کنید و گزينه

 
 بررسی لینک ارتباطی 9-44شکل 

کلیک کنید    startتوانید بر روي دکمه  ها را به درستی تنظیم کرديد میتوجه کنید، بعد از اينکه ابزار  9- 45اگر به شکل 

 تا خروجی را مشاهده کنیم. 

 
 اجرای پروژه 9-45شکل 
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سطر که مشخص کرده بوديم   10نمايش داده شده و  کنید، خروجی با موفقیت  مشاهده می  9- 46همانطور که در شکل  

بايد بر روي فلش سبزر رنگ کلیک کنید به اتمام برسانید  اينکه پروژه را  براي  به لینکمشخص شده است،  هاي  ، 

 . "خروجی فرعی"خروجی در  19810قرار گرفته و  "خروجی اصلی "خروجی در  10ارتباطی توجه کنید که 

 
 اجرای پروژه 9-46شکل 

ها خروجی را کنترل و نمايش دهیم، ولی اگر بخواهیم نطور که مشاهده کرديد توانستیم با استفاده از تعداد سطرهما

تغییر خواهد کرد، براي اين کار به مانند شکل  خروجی را به صورت درصد نمايش دهیم نحوه ابزار    9- 47ي کار 

Precentage Sampling .را به لیست اضافه کنید 

 
 Precentage Samplingزار اب 9-47شکل 

درصد وارد شده    5کنید بايد درصد مورد نظر خود را وارد کنید که در اينجا  مشاهده می  9- 48همانطور که در شکل  

 است و ورودي اصلی و فرعی مشخص شده است. 



 

 Business Intelligence 461  /9فصل  

 
 تنظیم درصد خروجی  9-48شکل 

 کلیک کنید.  9- 49به مانند شکل   Startبعد از تکمیل کار بايد بر روي دکمه 

 
 اجرای پروژه 9-49شکل 

 کنید خروجی کار مشخص شده است. مشاهده می  9-50همانطور که در شکل  



 

 SQL Server 2019 آموزش  
462 

 
 اجرای پروژه 9-50شکل 

  

 

 

 



 

 

 منابع
• Pro SQL Server 2019 Administration, 2nd Edition - Peter A. Carter 
• Microsoft SQL Server 2012 - William R. Stanek 
• SQL Server 2012 T-SQL Recipes - Jason Brimhall  - David Dye  - Jonathan Gennick  - Andy Roberts  - Wayne Sheffield 
• Microsoft SQL Server 2012 BIBLE - Patrick LeBlanc, Jose Chinchilla, Aaron Nelson,  Jorge Segarra , Adam Jorgensen 
• SQL Server Integration Services (SSIS) Step by Step Tutorials  - Karthikeyan Anbarsan 
• https://www.sqlshack.com / 

• https://dba.tosinso.com -   مر ی م ح یات رمضانی 
• http://www.hpkclasses.ir - هاله کسمائی  

• https://mug.ac - یموسسه آموزش عال یآموزش یهاتی ماگ از مجموعه وب سا یسینو و برنامه ی تکنولوژ  تیسا  
 آزاد دانش پژوهان 

• https://www.sqlservertutorial.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 تماس با ما
 

 

و يا  comoutlookarshidbabajani@F.توانید سواالت و پیشنهادات خود را به آدرس ايمیل ا ما میبراي ارتباط ب

Frshidbabajani@gmail.com .ارسال کنید 

 Farshidbabajani@آدرس تلگرام : 

 Ciscopress@آدرس کانال تلگرامی : 
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