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SQL Serverآشنایی با آشنایی با 

•Microsoft SQL Server        یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطـه اي اسـت کـه بـراي اجـرا بـر روي
پلتفرم هاي مختلف از لپ تاپ ها گرفته تا سرویس دهنده هاي بسیار بزرگ با چندین پردازنده توسط 

.شرکت مایروسافت طراحی و ساخته شده است
بیشتر به عنوان سیستم هاي پایه اي براي مدیریتی داده ها و اطالعات در وب سایت ها  SQLServerاز •

و سیستم هاي مدیریت محتواي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیـت کـار کـردن همزمـان بـا      
.هزاران کاربر را دارا می باشد

•SQLServer   داراي یک سري ابزارهاي مناسب می باشد که به شما در کنترل پایگاههاي داده و امـور
از دیگـر سیسـتم هـاي     SQLServerایـن در حـالی اسـت کـه     . برنامه نویسی کمک بسیاري می کننـد 

ایـن  . مدیریت پایگاه داده رومیزي مثل مایکروسافت اکسس بسیار قدرتمند تر و مقیاس پذیر تر میباشد
موضوع را تنها کسانی که قبالً از سیستم اکسس براي مـدیریت داده هـا و اطالعـات در نـرم افزارهـا و      
وب سایت هاي خود استفاده کردند درك می کنند چرا که آنها با خطاهـاي بسـیار اکسـس در مـوارد     

.افزایش کاربران آشنا هستند
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Server Database Systems -سیستم هاي سرویس دهنده پایگاه داده 

در سیستم هاي دسکتاپ یا رومیزي بیشتر استفاده می شود ولی این سیستم  SQLServerهر چند که از •
.مورد استفاده قرار میگیردسیستم هاي سرویس دهنده پایگاه داده بصورت گسترده اي در 

جـوري طراحـی مـی شـوند کـه بـر روي یـک سیسـتم          سیستم هاي سرویس دهنده پایگاه داده•
کاربران بصورت نرمال در این سیسـتم هـا از طریـق نـرم افزارهـاي      . سرویس دهنده مرکزي اجرا شوند

.واسط به داده ها دسترسی پیدا می کنند
براي مثال، •

.یک وب سایت مطالب خود را در یک پایگاه داده ذخیره میکند▫
.کاربران این مطالب را مطالعه می کنند در حالی که این مطالب از پایگاه داده استخراج می شود▫
همانطور که می دانید یک وب سایت به یک کاربر محدود نیست و در یک لحظه ده هـا، صـدها و هـزاران    ▫

از این کارها در یـک وب سـایت   . کاربر یا بیشتر ممکن است از آن بازدید کنند و مطالب آن را مطالعه کنند
...بازدید از مطالب، عضویت، تغییر حساب کاربري، دریافت خبرنامه و : امروزي بسیار زیاد اجرا میشود

قابلیت هاي اینچنینی را براي کاربران خود فراهم می آورند ) وب سایت(به طور کل می توان گفت برنامه ها ▫
و پایگاه داده است که تمام این اطالعات را ذخیره میکند و امکان ارائه این سـرویس هـا را بـراي هـر برنامـه      

.فراهم می آورد
▫SQLServer     داراي یکسري ویژگی مفید می باشد که به برنامه هاي کاربردي مثـل یـک وب سـایت در

.ارائه سرویس به کاربرانشان یاري می رساند
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SQL Serverنگارشهاي مختلف نگارشهاي مختلف  2008

داراي نگارشهاي مختلف زیر است که بعضـی از آنهـا رایگـان و      SQL Server 2008نرم افزار •
اگر به دنبال نسخه . انتخاب هر یک از این نسخه ها بستگی به نیازمندي ها شما دارد. بعضی پولی هستند

و یا نسخه کامـل آزمـایش    Express ،Compactرایگان آن هستید می توانید یکی از نسخه هاي 
.روز فعال می باشد استفاده کنید 180آن که 

▫Enterprise :      نسخه کامل براي مصارف شرکتی و سازمانی با قابلیـت مقیـاس پـذیري بـاال و اسـتفاده در
برنامه هاي کاربردي با ریسک باال و امنیتی

▫Standard :نسخه استاندارد مناسب براي ارگان هاي معمولی
▫Workgroup :نسخه گروه کاري مناسب براي برنامه هاي توزیع شده.
▫Developer :نسخه مناسب براي توسعه دهندگان
▫Web:نسخه مناسب براي امور میزبانی وب سایت ها
▫Express : یک نسخه ازSQL    سرور ایده آل براي یادگیري و ساخت دسکتاپ و برنامه هـاي کـاربردي

سرور کوچک
▫Compact :نسخه رایگان جمع و جور براي برنامه هاي کوچک و برنامه هاي موبایلی و وب سایهاي ساده
▫Evolution :روز 180, نسخه آزمایشی جهت ارزیابی و تست با دوره انقضا.

مـی باشـد اسـتفاده      SQL Serverکـه کـاملترین نسـخه      Enterpriseدر این کالس از نگـارش •
.می کنیم
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SQLServer 2008آشنایی با آشنایی با 

و همچنـین همـاهنگی    SQL Server 2008سادگی استفاده از نرم افـزار آمـوزش   •
باعـث شـده تـا کـاربران ایـن پایگـاه داده افـزایش         .NET Platformکامل آن بـا  

این پایگاه داده داراي قابلیت هـاي جدیـدي اسـت     2008نسخه . چشم گیري داشته باشند
بتواند رقیب بسـیار خطرنـاکی بـراي رقیـب      SQL Server 2008که باعث شده تا 
.باشد Oracleدیرینه خود یعنی 

•SQL Server 2008      داراي سرویسهاي مختلفی است که بـا اسـتفاده از همـه آنهـا
در هسته این نرم افزار یک موتور پایگاه . می توانید یک پایگاه داده قدرتمند ایجاد کنید

در این قسمت شما می توانید داده هاي خود را ذخیـره  . داده اي رابطه اي قوي وجود دارد
کنید، تغییر دهید و بازیابی نمائید
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SQLServer 2008آشنایی با آشنایی با 

.می کنید مشاهده زیر در را افزار نرم این دیگر قسمتهاي لیست•
Analysisسرویس •
Integrationسرویس •
Notificationسرویس •
Reportingسرویس •
Service Brokerسرویس •
#Cو  VB.NETقبول کدهاي •
HTTPقبول سرویس •
Replicationسرویس •
Full-Text Searchسرویس •
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SQL Server 2008قابلیتهاي جدید در قابلیتهاي جدید در 
 Persian Collectionاضافه شدن •
DateTimeو همچنین بهبود و افزایش دقت براي نگهداري نوع داده   datetime2اضافه شدن نوع داده •
براي دادها یی که با نقشه هاي زمینی و هوایی سرو   geometryو  geographyاضافه شدن نوع هاي داده •

.کار دارند
بهبود کارایی و افزایش سرعت بازیابی اطالعات نسبت به نسخه هاي قبل•
کردن خودکار Auto Completeقابلیت •
یا غلط یابی خودکار   Syntax Checkingقابلیت •
مقدار دهی متغیر هاي به صورت خطی •
Transact-SQLارتقا و بهبود چشم گیر •
هاQueryکردن  traceقابلیت •
8KBبا ظرفیتی باالتر از   Defined Aggregates Userو  User Defined Typesقابلیت ایجاد •
 Table-Valueها با قابلیت جدید Procedureقابلیت ارسال داده هاي بزرگ به توابع و •

Parameters 
 Mergeتوانایی انجام چندین پردازش توسط دستور جدید •
.که با سرعتی باال متن ها را جستو جو می کند Full-Text Indexesسیستم یکپارچه و ارتقا یافته •
آشنایی دارند Linqبراي توسعه دهندگانی که با  Linqاضافه شدن •
FILESTREAM Data Typeمدیریت بر روي فایل ها توسط قابلیت •
...  و •
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SQLServerشروع به کار با شروع به کار با 

 مدیر فنی لحاظ از .کنیم ایجاد تعامل آن با بتوانیم باید SQLServer نصب از پس•
 داشته دسترسی SQLServer کنترلی و مدیریتی امکانات به تواند می که است اصلی
SQL ابزار از باید قسمت این به دسترسی براي .باشد Server Management

Studio یا SSMS مدیریت اصلی کنسول برنامه این.کرد استفاده SQLServer 
.باشد می

SQL برنامه• Server Management Studio برنامه دو معادل 
Enterprise Manager و Query Analyzer در SQL Server 2000 

.می باشد
SQL برنامه اجراي براي .شویم آشنا برنامه این با می خواهیم بخش این در• Server

Management Studio دکمه روي Start منوي .کنید کلیک All
Programs فرعی منوي .کنید باز را Microsoft SQL Server  باز را 2008

SQL گزینه روي .کنید Server Management Studio کنید کلیک.
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اجراي  -1مرحله  SQL Server Management Studio9اجراي  -1مرحله 



باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

.شود می باز SSMS برنامه گزینه این انتخاب از پس•
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باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

 تعیین را آنها باید که باشد می اجرا براي ورودي پارامتر یکسري نیازمند SSMS برنامه مرحله این در•
.شود می داده توضیح ادامه در که کرد

Server ،1 گزینه• Type: برنامه که شود مشخص باید قسمت این در SSMS از یک کدام به 
SQL از نمونه یک به می توانید شما مرحله این در .شود متصل باید شده نصب هاي دهنده سرویس

Server کنید آغاز را برنامه با کار دهنده سرویس به اتصال بدون یا شوید متصل.
Server شونده باز لیست از استفاده با• Type دهنده سرویس کدام به که می کنید تعیین SQL

Server در است ممکن که است مختلفی هاي گزینه داراي لیست این .شوید متصل می خواهید 
  :است زیر گزینه پنج داراي لیست این ما سیستم در باشند متفاوت هم با کمی مختلف هاي سیستم
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باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

•Database Engine: 
  این .شود می وصل داده پایگاه موتور همان یا SQLServer اصلی دهنده سرویس به SSMS گزینه این انتخاب با▫

  دهنده سرویس ترین اصلی و گذارد می اختیار در را آنها محتویات و ها داده پایگاه با کار امکانات تمامی موتور
SQLServer باشد می.

•Analysis Services:
  تجزیه به مرتبط امکانات دهنده سرویس این شود می متصل گر تحلیل دهنده سرویس به SSMS گزینه این انتخاب با▫

  .دهد می قرار اختیار در را ها داده تحلیل و
•Reporting Services:

  به مربوط امکانات دهنده سرویس این شود می متصل گیري گزارش دهنده سرویس به SSMS گزینه این انتخاب با▫
.آورد بوجود را اي ویژه هاي گزارش توان می آن در و دهد می قرار کاربر اختیار در را گیري گزارش

•SQL Server Compact Edition:
.کند می استفاده آن اي پایه امکانات که و شده متصل جور و جمع دهنده سرویس به SSMS گزینه این انتخاب با▫

•Integration Services:
 می لیست را آنها و شده متصل دیگر هاي تکنولوژي با شده یکپارچه هاي سرویس به SSMS گزینه این انتخاب با▫

.کرد مدیریت و کنترل را آنها طریق این از توان می و کند
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باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

Server دوم گزینه• Name: قسمت در Server name تعیین دهنده سرویس نمونه نام 
 متصل است نصب کامپیوتر همین روي بر که دهنده اي سرویس به می خواهید درصورتیکه .می شود

 صورت در که کنید توجه .کنید استفاده نیز ).( نقطه کرکتر یا )local( عبارت از می توانید شوید
.نمائید وارد باید نیز را پرانتزها local کلمه نوشتن

 روي .کنیم مشاهده را دارد دسترسی آنها به کامپیوتر این که دهنده هائی سرویس لیست می خواهیم•
Server  گزینه کنار شونده باز لیست Name گزینه روي و کنید کلیک Browse for More

.کنید کلیک
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باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

Browse گزینه انتخاب با• for More میشود داده نمایش دسترس در سرورهاي لیست کادر.

14

Local قسمت در• Servers سرویسهاي 
 با .می کنید مشاهده را SQLServer مختلف
 نمونه هاي یا نمونه + عالمت روي بر کلیک

 را کامپیوتر این روي بر شده نصب مختلف
.می کنید مشاهده می توانید



باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

Browse گزینه انتخاب با• for More میشود داده نمایش دسترس در سرورهاي لیست کادر.

15

Network برگه روي• Servers کلیک 
 سرویس لیست قسمت این در .کنید

  شبکه طریق از کامپیوتر این که دهنده هائی
 می تواند آنها به )محلی هاي شبکه یا اینترنت(

 .است شده داده نمایش باشد داشته دسترسی
 این در موجود دوم دهنده سرویس روي بر

SQL لیست Server  .است شده نصب 2000
 به می توانید برنامه این از استفاده با پس

SQL دهنده سرویس Server   نیز 2000
.شوید متصل

 کلیک Cancel دکمه روي نظر صرف براي•
.کنید



باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

 صالحیت که دارد فرآیندي به اشاره سنجی اعتبار اصطالح :Authentication سوم گزینه•
 کاربران صالحیت تعیین براي مشخص روش دو SQLServer در شود می مشخص مدیر کاربر
:از عبارتند که دارد وجود

.1Windows Authentication - حالت این در :ویندوز سنجی اعتبار SQLServer 
  می این بر را فرض یعنی شناسد می رسمیت به را آن و کرده رجوع )ویندوز( عامل سیستم سنجی اعتبار به

 شود ویندوز در کاربري حساب وارد توانسته و دارد را سیستم از استفاده صالحیت کاربر اگر که گذارد
 در .کند می کفایت SSMS امکانات به کاربر آن دسترسی براي دلیل همین و باشد می مدیر حتماً پس
 وارد بتواند که کس هر و است ویندوز به ورود همان هم آن و است مرحله یک فقط امنیتی سد روش این

  به ورود براي روش این از تواند می زمانی کاربر یک البته .کند باز نیز را SSMS تواند می شود ویندوز
SSMS در )آن از بعد چه و نصب هنگام در چه( قبالً وي کاربري نام که کند استفاده SSMS عنوان به 

 غیر افراد دسترسی ریسک درصد که مکانهایی در و نبوده امنی زیاد روش روش این .باشد شده ثبت مدیر
.شود نمی توصیه است باال سرور به مدیر از
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باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

:Authentication سوم گزینه•
.1SQL Server Authentication- اعتبار روش این :سرور ال کیو اس سنجی اعتبار 

 از صورت هر در و نداده قرار نظر مد را ویندوز به کاربر ورود چون است تر امن قبلی روش از سنجی
 حساب این باید قبالً البته .کند می درخواست را SSMS به ورود مختص کاربري نام و عبور رمز کاربر

 می SSMS به ورود براي را امنیتی سد دو کاربر حالت این در .باشد شده تعریف SSMS در کاربري
SSMS به عبور رمز و کاربري نام با ورود -2 ویندوز به ورود -1 .گذراند
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باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

  دکمه روي بر کلیک با :Options گزینه•
Options که کنید تعیین می توانید:

 داده پایگاه کدام به فرض پیش صورت به1.
.شوید متصل

 موجود دهنده سرویس یک به اتصال براي2.
.نمائید استفاده پروتکل کدام از شبکه در

 جهت )ثانیه حسب بر( انتظار زمان حداکثر3.
 زمان حداکثر و دهنده سرویس به اتصال
 اجراي جهت )ثانیه حسب بر( انتظار

.نمائید تعیین را دستورات
 یا شود کدگذاري اتصال که کنید تعیین و4.

.نه
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باز شدن  -2مرحله  SQL Server Management Studioباز شدن  -2مرحله 

:دهنده سرویس یک به اتصال•
• 
 کادر پایین در Connect گزینه انتخاب و قبل در شده ذکر نیاز مورد پارامترهاي تمامی تکمیل با•

Connect محاوره to Server، SSMS شود می متصل شده تعیین سرور به.
.شویم می متصل زیر تنظمیات با داده پایگاه موتور به ما فرض پیش صورت به•

▫Server Type- سرور نوع: Database Engine
▫Server Name – همین روي بر شده نصب( محلی سرور به اتصال معنی به ).( نقطه :سرور نام 

)کامپیوتر
▫Authentication: نوع از هم سنجی اعتبار Windows Authentication، سنجی اعتبار 

ویندوز
 و شده متصل محلی داده پایگاه موتور سرور به Connect، SSMS گزینه انتخاب و باال شرایط با•

 ادامه در که باشد می مهم قسمت چند داراي SSMS اصلی پنجره .شود می باز SSMS اصلی پنجره
.شوند می داده توضیح

19



کار با  -3مرحله  SQL Server Management Studio20کار با  -3مرحله 

2

1

3



کار با  -3مرحله  SQL Server Management Studioکار با  -3مرحله 

:از عبارتند 3 تا 1 هاي گزینه قبل اسالید شکل در•
 ابزار نوار و اصلی منوهاي به کاربر قسمت این در :استاندارد ابزار نوار و منو نوار1.

:کرد اشاره زیر موارد به توان می مهم منوهاي مهمترین از .دارد دسترسی استاندارد
.1File: باز سرور، یک اتصال قطع و سرور یک به اتصال مثل اصلی هاي گزینه منو این در  

.دارد وجود SSMS از خروج و جدید محتواي ایجاد محتوا، ذخیره محتوا، کردن
.2Edit: می محتواها و متون با کار به مربوط که ویرایش منوي آشناي هاي گزینه تمامی  

... و کردن جایگزین جستجو، چسباندن، برش، کپی، مثل .باشد
.3View: در موجود مختلف هاي پنجره نمایش عدم یا و نمایش شرایط میتوان منو این در  

SSMS کرد مشخص را.
.4Tools: مختلف ابزارهاي به دسترسی SSMS
.5Window: در باز هاي پنجره مدیریت SSMS
...و6.
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Object پنجره یا قسمت2. Explorer: که سرورهایی یا سرور لیست پنجره این در SSMS آن به 
 و شده مشخص سرور هر نام درختی نمایش یک در که بطوري .شود می داده نمایش شده متصل

 فعال سرور اگر و شود می دیده رنگ سبز عالمت یک آن آیکون روي بر باشد فعال سرور اگر
.شود می داده نشان آن آیکون روي بر رنگ قرمز Stop عالمت بک نباشد

22

.است شده قید آن کامل نام سرور هر آیکون جلوي در
نمایش سرور هر هاي شاخه زیر + عالمت روي بر کلید با

.میشوند داده
 شده انتخاب هاي آیتم محتواي هم سوم قسمت در3.

 محتواي مثالً .شود می داده نمایش کاربر توسط
جو و پرس یک یا جدول یک



SSMSاتصال به سرور ها در اتصال به سرور ها در 

 قطع را SSMS و سرور اتصال توان می نیز ادامه در سرور یک به SSMS اتصال از بعد•
 سرور یک به اتصال براي .شد متصل همزمان صورت به دیگري سرورهاي به یا و کرد

:کرد استفاده زیر راه 3 از توان می جدید
Connect گزینه1. Object Explorer منوي در File
Connect گزینه2. Object Explorer پنجره خود در Object Explorer  
 پنجره در شده داده نمایش سرور، هر نام روي بر کلیک راست منوي از Connect گزینه انتخاب3.

Object Explorer
Connect محاوره کادر باال هاي گزینه از یک هر انتخاب با• To Server نمایش 

 سرور به شد داده توضیح قبل در که صورتی به توان می کادر این در که.شود می داده
 .شویم متصل نظرمان مورد
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SSMSقطع اتصال به سرور ها در قطع اتصال به سرور ها در 
.کرد قطع را SSMS و سرور اتصال توان می نیز ادامه در سرور یک به SSMS اتصال از بعد•
.کرد استفاده زیر هاي گزینه از توان می SSMS و سرورها بین اتصال قطع براي•

Disconnect گزینه انتخاب1. Object Explorer منوي از File
Object پنجره خود از Disconnect گزینه انتخاب2. Explorer
Object پنجره در سرور هر نام روي بر کلیک راست منوي از Disconnect گزینه انتخاب3.

Explorer
.شود می قطع SSMS از سرور اتصال باال هاي گزینه از یک هر انتخاب با•
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SSMSثبت سرورها در ثبت سرورها در 
 اجراي بار هر در که نمی خواهید و کرده اید ایجاد اتصال چند یا یک که صورتی در•

Management برنامه Studio ایجاد اتصال باید نمائید ایجاد را اتصال ها این دوباره 
.کنید Register یا ثبت را شده

:دهید انجام را زیر راه دو از یکی باید سرور یک ثبت براي•
سرور نام روي بر کلیک راست منوي از Register گزینه انتخاب 1.
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SSMSثبت سرورها در ثبت سرورها در 

کلیک   Registered Serversروي برگه 1.
در صورتی که در کامپیوتر شما این  . (کنید

بر روي  Viewبرگه وجود ندارد از منوي 
).کلیک کنید Registered Serversگزینه 

  Expandرا  Database Engineگزینه 2.
+).کلیک بر روي (کنید 

 Local Serverراست کلیک بر روي گزینه 3.
Group .

 New Serverانتخاب گزینه 4.
Registration.
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SSMSثبت سرورها در ثبت سرورها در 

 پنجره شده گفته هاي روش از یک هر انتخاب با•
New Server Registration توان می و شده باز 

 را الزم تنظیمات و انتخاب را خود نظر مورد سرور
 انتخاب سرور Save گزینه انتخاب با و داده انجام
.شد خواهد ثبت شده

 نقطه نام با که محلی سرور روبرو تصویر در•
.است شده ثبت شده مشخص

  گزینه توان می ثبت صحت از اطمینان حصول براي•
Test کرد انتخاب را.

 سرورهاي لیست زیر قسمت از میتوان ثبت از بعد•
.کرد مشاهده را شده ثبت

Registered برگه انتخاب• Servers

Local گزینه انتخاب• Server Group
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دسترسی به پایگاه هاي داده یک سروردسترسی به پایگاه هاي داده یک سرور
Database( داده پایگاه موتور سرور یک به SSMS اتصال از بعد• Engine( میتوان 

.کرد مشاهده را سرور آن در موجود داده هاي پایگاه لیست
 داده پایگاههاي لیست تا کنید Expand را Databases گزینه کافیست کار این براي•

.شود دیده
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پایان بخش سوم
؟
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