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Integrity Constraints -قیود جامعیت  -قیود جامعیت 

بصورت  Create Tableشرح داده شد قالب اصلی دستور  6همانطور که در بخش •
. زیر است

• CREATE TABLE  <نام جدول> (< 1نام فیلد   , … ,<نوع فیلد یک> <
<n نام فیلد> <n نوع فیلد>);

:مثال•
• create  table teacher (id nchar(10), fullname nvarchar(50), 

course nvarchar(30));

به این پارامترها قید . اما این دستور می تواند پارامترهاي دیگري را هم در بر داشته باشد•
یا محدودیت می گویند از جمله قیود جامعیت که از مهمترین آنها می توان به قید فیلد 

.اشاره کرد Primary Keyکلید اصلی یا همان 
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Integrity Constraints -قیود جامعیت  -قیود جامعیت 

 را خاصی هاي داده فیلد آن تا میشود تعیین فیلد یک براي که شرایطی مجموعه به•
 عبارتند ها قید این .گویند می جامعیت قیود را کند ذخیره خود در شروط آن با مطابق

:از
Key کلیدي قیود1. Constraints: فیلدهاي از مجموعه زیر کوچکترین کلید فیلد 

 و یکتا مقدار یک اطالعات، ردیف هر براي که )فیلد چند یا 1( است رابطه یک
.دهد ارائه را ناخالی و )تکرار بدون( واحد

Candidate  کاندید کلید▫ Key: هر توانند می که رابطه یک فیلدهاي از اي مجموعه  
  یکی )دارند تکراري غیر و یکتا مقادیر که فیلدهایی( .کنند مشخص یکتا بصورت را ردیف

.شود کلید فیلد تواند می فیلدها این از
در بین کلید هاي کاندید می توان کوچکترین فیلد را به  : Primary Keyکلید اصلی ▫

.عنوان فیلد کلید اصلی انتخاب کرد
.فیلد کلیدي که از چند فیلد کلید کاندید تشکیل شده است: Super Keyسوپر کلید ▫
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Integrity Constraints -قیود جامعیت  -قیود جامعیت 

با این تعاریف قالب کلی دستور ایجاد جدول با در نظر گرفتن قید ها به صورت زیر می •
:باشد

• CREATE TABLE  <نام جدول> (< 1نام فیلد   <نام فیلد n> , … ,<نوع فیلد یک> <
<n نوع فیلد>)

• [constraint 1]
• [constraint 2]
• …
• [constraint n]

.یعنی قید یا محدودیت  constraintواژه •
.در ادامه با قیود مهم آشنا خواهیم شد•
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SSMSتعیین قید کلید اصلی در جدول توسط تعیین قید کلید اصلی در جدول توسط 

Primary( اصلی کلید هاي فیلد یا فیلد تعیین• Key( جدول در:
 )Design( جدول ویرایش قسمت در جدول، یک در اصلی کلید فیلد تعیین براي•

:باید
 انتخاب را شوند تعیین اصلی کلید عنوان به خواهید می که نظري مورد فیلدهاي یا فیلد ابتدا 1.

.کنید
Set گزینه و کرده کلیک راست آنها روي بر سپس2. Primary Key کنید انتخاب را.
.میشود داده نمایش فیلدها یا فیلد اسم جلوي در رنگ زرد کلید عالمت یک کار این با3.
.شود اعمال تغییرات تا کنید ذخیره را جدول4.
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تعیین قید کلید اصلی در دستور ایجاد جدولتعیین قید کلید اصلی در دستور ایجاد جدول
Primary کلیدي کلمه از باید اصلی کلید فیلدهاي یا فیلد تعیین براي• Key استفاده 

.کرد
 بعد فیلد آن تعریف هنگام در توان می است اصلی کلید فیلد یک فقط که مواردي در•

primary کلیدي کلمه فیلد، داده نوع نوشتن از key دیگر کار این با .کرد وارد را 
primary قید دستور انتهاي در که نیست نیازي key() زیر بصورت .کرد ذکر را:

• نام فیلد نوع فیلد primary key

CREATE TABLE student (
stid CHAR(20) primary key, 
name CHAR(20),  age SMALLINT, 
nc CHAR(20), ic CHAR(20)

);
.به عنوان کلید اصلی تعیین میشود stidدر دستور باال فیلد •
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تعیین قید کلید اصلی در دستور ایجاد جدولتعیین قید کلید اصلی در دستور ایجاد جدول

  قید باید کنیم انتخاب اصلی کلید عنوان به را فیلد یک از بیش بخواهیم اگر اما•
primary key قالب .برد کار به )فیلدها تعریف از پس( دستور قیود بخش در را  

:است زیر بصورت قید این کلی
• PRIMARY KEY (f1,… , fn)

•f1  تاfn مثال. یعنی نام فیلد یا فیلدهایی که به عنوان کلید اصلی تعیین شده اند:
CREATE TABLE student (

stid CHAR(20), name CHAR(20),  age SMALLINT, nc CHAR(20), ic CHAR(20),
CONSTRAINT studentkey PRIMARY KEY (stid, nc)

);
,stid فیلدهاي باال دستور در• nc عبارت .هستند اصلی کلید Constraint نام و 

 .است مفید یابی خطا وبراي است اختیاري رنگ قرمز
.بود خواهد هم nullnot است KeyPrimary که فیلدي•
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تعیین قید یکتایی در دستور ایجاد جدولتعیین قید یکتایی در دستور ایجاد جدول

 Unique را آنها باید هم )کاندید کلید فیلد(دارند یکتا مقدار که فیلدهایی تعیین براي•
 دستور قیود قسمت در unique کلیدي کلمه از باید کار این براي کرد معرفی )یکتا(

:است زیر بصورت قید این اصلی قالب .کرد استفاده جدول ایجاد
• UNIQUE (f1,… , fn)

•f1 تا fn اند شده تعیین یکتا عنوان به که فیلدهایی یا فیلد نام یعنی.
CREATE TABLE student (

stid CHAR(20), name CHAR(20),  age SMALLINT, nc CHAR(20), ic CHAR(20),
UNIQUE (nc, ic)

);
 وخالی تکراري مقدار یعنی .اند شده تعیین یکتا دو هر ic و nc فیلد 2 باال دستور در•

 .پذیرند نمی را
.بود خواهد هم nullnot است Unique که فیلدي•
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تعیین قید تهی نبودن یک فیلد در دستور ایجاد جدولتعیین قید تهی نبودن یک فیلد در دستور ایجاد جدول

•Not Null نبودن تهی( نبودن خالی قید(
not قید با را آن باید نپذیرد را خالی مقدار فیلد یک که این براي• Null مشخص 

:است زیر صورت به فیلد یک تعریف در قید این کلی قالب .کنیم
• نام ستون نوع داده not null

:مثال•
• Name  nvarchar(20)  not null

کاراکتر تعریف می شود   20با اندازه  nvarcharاز نوع  Nameدر دستور باال فیلد •
مشخص می کند که این فیلد در هنگام ورود اطالعات نمیتواند مثدار  not nullو قید 

).نمی تواند خالی بماند(خالی را قبول کند 

10



تعیین قید مقدار پیش فرض یک فیلد در دستور ایجاد جدولتعیین قید مقدار پیش فرض یک فیلد در دستور ایجاد جدول

•Default قیدي مقدار پیش فرض:
 .شود می استفاده Default قید از باید فیلد یک براي فرض پیش مقدار تعیین براي•

:است زیر صورت به فیلد یک تعریف در قید این تعریف اصلی قالب
• نام ستون نوع داده default مقدار ثابت

:مثال•
• Name nvarchar(20) default ‘ali’

 جدول در کاراکتري 20 اندازه با nvarchar نوع با Name فیلد باال مثال در•
.بود خواهد ali رشته آن فرض پیش مقدار و شود می تعریف
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بررسی یک شرط در جدولقید  بررسی یک شرط در جدول–Checkقید 

این قید در قسمت محدودیت ها ذکر می شود و بدین معناست که : check(p)قید •
:قالب کلی این قید به صورت زیر می باشد. در جدول ذکر شده برآورده شود pشرط 

• check (شرط)
مثال•

• create table mark (sn int, grade numeric(2,2))
▫ check  ((grade >= 00.00) and (grade <= 20.00))

 عدد نوع از grade و int نوع از sn فیلدهاي با را )نمره( Mark جدول دستور این•
 هنگام در که شرط این با .کند می ایجاد اعشار رقم دو و صحیح رقم دو با اعشاري

  .باشد 20 از بزرگتر و 0 از کوچکتر نباید grade فیلد به وارده مقدار اطالعات ورود
.)20 و 0 بین عددي نمره(
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قید کلید خارجی:  Foreign key :قید کلید خارجی
رابطه درس دادن یک درس توسط استاد کـه در آن  : زیر را در نظر بگیرید ERنمودار •

.درس را تدریس کند Nدر یک ترم یک استاد می تواند 

:بصورت زیر است Teachحال شماي متنی هر یک از موجودیت ها و رابطه 
• Lesson (Lid: char(5), LName: char(25), vahed smallint)
• Teacher (Tid: char(10), TName: char(50), course char(50))
• Teach (Lid: char(5), Tid: char(10), semester: DateTime)
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قید کلید خارجی:  Foreign key :قید کلید خارجی
:شماي جدولی موجودیت ها و رابطه مثال اسالید قبل بدین صورت می شود•

در جدول  Tidیک ارجاع است به فیلد  Teachدر جدول  Tidهمانطور که در شکل می بینید فیلد •
Teacher  و همانطور نیز فیلدLid  در جدولTeach     یک ارجاع اسـت بـه فیلـدLid   در جـدول
Lesson.

در چنین مواردي اگر یک استاد حذف شود باید لیست تمـامی درس هـایی کـه بـا وي بـوده اسـت از       •
یک اسـتاد تغییـر کنـد بایـد مقـدار متنـاظر آن در جـدول         Tidنیز حذف شود و اگر  Teachجدول 

teach براي پیاده سـازي ایـن سـاختار از قیـد     . نیز همه بروز شده و آنها نیز عوض شوندForeign 
Key استفاده می شود.
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قید کلید خارجی:  Foreign key :قید کلید خارجی

) جـدول (مشترك بین دو رابطه ) صفت(یعنی یک فیلد  foreign keyکلید خارجی •
.که باعث ارتباط بین آنها می شود و اصطالحاً یکی را به دیگري ارجاع میدهد

دستور ایجـاد جـدول   ) قیود(براي پیاده سازي این قید جامعیت در قسمت محدودیت ها •
:باید از قالب زیر استفاده کرد

foreign key (نام فیلد ارجاع) references  < نام جدول مرجع  > 
[on delete cascade]
[on update cascade]

در تبـدیل رابطـه هـاي    . کلید خارجی یک ارجاع از جدول مبداء به جدول مقصد است•
 1بین دو موجودیت از کلید خارجی حتماً استفاده میشـود و در چنـین جـداولی حـداقل     

.یک جدول می تواند بیش از یک رابطه خارجی داشته باشد. رابطه خارجی وجود دارد
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قید کلید خارجی:  Foreign key :قید کلید خارجی

را داشته باشد بـا پـاك شـدن رکـورد      [on delete cascade]اگر این قید پارامتر •
متناظر در جدول مرجع تمامی رکوردهاي مرتبط به آن در جدول ارجاع کننده نیز پاك 

.می شوند
را داشته باشد با ویرایش یک مقـدار   [on update cascade]اگر این قید پارامتر •

در جدول مرجع این تغییر به تمامی رکورد هاي مرتبط در جدول ارجاع کننده نیز بـروز  
.شده و تغییرات در آنها نیز اعمال می شود

Set کلمات از میتوان cascade کلمه جاي به البته• Null و Set Default 
 مرجع جدول در مقادیر حذف یا تغییر صورت در عبارات این از استفاده با .کرد استفاده

.گیرد می قرار فرض پیش مقدار یا و Null مقدار کننده ارجاع جدول در
.در مثال ذکر شده تعاریف جداول به سبک زیر خواهد شد•
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مثال تعریف جدول :  Foreign key : تعریف جدولLesson مثال
• Lesson Table Definition:
• CREATE TABLE Lesson (
• Lid nvarchar(5) PRIMARY KEY,
• LName nvarchar(25),
• vahed smallint
• )
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مثال تعریف جدول :  Foreign key : تعریف جدولTeacher مثال
• Teacher Table Definition:
• CREATE TABLE Teacher(
• Tid nvarchar(10) Primary Key,
• TName nvarchar(50),
• Course nvarchar(50)
• )
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مثال تعریف جدول :  Foreign key : تعریف جدولTeach مثال
• Teach Table Definition:
• CREATE TABLE Teach(
• Lid nvarchar(5),
• Tid nvarchar(10),
• Semester DateTime,
• constraint MainKey Primary Key (Lid, Tid, Semester),
• Foreign Key (Lid) references Lesson 
• on delete cascade
• on update cascade,
• Foreign Key (Tid) references Teacher 
• on delete cascade
• on update cascade
• )
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به  Lidارجاع فیلد 
Lessonجدول 

به  Tidارجاع فیلد 
Teacherجدول 



مثال تعریف جدول :  Foreign key : تعریف جدولTeach 20مثال

 Design پنجره نماي  پنجره نماي
teach جدول

 3 ارتباطات دیاگرام 3 ارتباطات دیاگرام
  هر ساخت از پس جدول

 قید از استفاده و جدول 3
Foreign Key در  

Teach جدول



بخش هفتمپایان 
؟
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