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  SQLServerهؼوبضي قجىِ 

وِ ثِ زٌسيي واليٌت  NT  ،Serverضٍي يه  ؾيؿتن   SQLServerّؿتِ ؾطٍيؽ زٌّسُ 

ايي وبهپيَتط هي تَاًس يىي اظ ؾيؿتن ػبهل ّبي ؾطٍيؽ   هتهل قسُ اؾت ، لطاض زازُ هي قَز.

  5يب ّوبى ًگبضـ  Windows NT 2000يب  Windows NT 4زٌّسُ هبوطٍؾبفت هبًٌس 

Windows NT   ، ثبقس. واليٌت ّب ًطم افعاض واليٌتSQLServer   ضا زض ذَز زاضًس.اگط

SQLServer  ضا ضٍي يه ؾيؿتن ػبهلي هبًٌسWin98  ًهت وٌيس، ثغَض ذَزوبض ًطم افعاض ؾوت

اظ واليٌت ّبئي ثب  SQLServerضٍي ؾيؿتن قوب ًهت هي قَز.   SQLServerواليٌت ،

  ؾيؿتن ّبي ظيط پكتيجبًي هي وٌس.
Windows For WorkGroups 

Winows 9x 

Windows NT 

Remote Access Server (RAS) 

Macintosh 

Dos 

OS/2 

UNIX 

Engine  ،SQLServer  ثبيس ضٍي ،Windows NT  ًهت قَز.زازُ ّب توبهب اظ ضٍي ؾطٍض

اظ ؾطٍيؽ  Serverاظ واليٌت ّب ٍ اخعاء  SQLServerزؾتيبثي ًوي قًَس. اخعاء واليٌت ، 

 ضٍي آى ًهت قسُ  اؾت ، زؾتيبثي هي قَز. Engineُ اي وِ زٌّس

اظ زٍ  SQLServerثطاي اتهبل ؾطٍيؽ زٌّسُ ثِ ؾطٍيؽ گيطًسُ ّب ، قجىِ الظم هي ثبقس. 

 پكتيجبًي هي وٌس. Token Ring  ٍEthernetتَپَلَغي 

SQLServer  : اظ وليِ پطٍتىل ّبي اًتمبل اعالػبت هبًٌسTCP/IR  ،NetBEUI  ٍ

IPX/SPX .پكتيجبًي هي وٌس 

 Client/Server، ثطلطاضي اتهبل لسضتوٌسي هبثيي ثطًبهِ  SQLServerيىي اظ ثعضگتطيي هعايبي 

 هي ثبقس. Word   ،Access  ٍExelٍ ثطًبهِ ّبي وبضثطزي هبًٌس 

ٍ غيطُ  VisualBasic  ،Visual C++  ،Delphi  ٍPowerBuilderقوب هي تَاًيس تَؾظ 

 زؾتطؾي زاقتِ ثبقيس. Client/Serverثهَضت 

 ايي اضتجبط هي تَاًس تَؾظ 
Data Access Objects (DAO) 

Remote Data Objects (RDO) 

Active Data Objects (ADO) 

 ٍOLE DB  ٍODBC .ثطلطاض قَز 
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 client/server  ،SQLServerهؼوبضي  

قتِ ثبقيس. يؼٌي زض يه ثِ هٌجغ زازُ ذَز ، ثطلطاض زا  ضا  ODBC ، اتهبل 180قوب هي تَاًيس 

 اضتجبط ثطلطاض قسُ پبؾد گَيس. 180لبزض ذَاّس ثَز وِ ثِ  SQLServerلحظِ 

  SQLServerهؼوبض ي پب يگبُ زازُ 
Servers  

، وِ ضٍي ؾطٍض لطا ض زاضز. ايي     پبيگبُ زازُ ّبي اؾت  SQLServer  ،Engineّؿتِ انلي 

engine  ِثيتي  32يه ثطًبهWindows NT زض ذَا ؾتْب اظاؾت و ِClinet  ٍاضز آى هي  ّب

 ّب اضؾبل هيكَز.  Clintقَ ًس ٍ ًتبيح ايي زض ذَا ؾت ّب اظ ؾطٍيؽ زٌّسُ ثِ
DataBases  

زاقتِ ثبقس، وِ ّط  DataBaseهي تَاًس ، زٌسيي پبيگبُ زازُ يب   SQLServerّط ؾيؿتن 

DataBase يه يب زٌس فبيل (os)   . ضا زض ذَز ًگْساضي هي وٌس 

ًگْساضي هي قَز وِ آى لبثليت ضقس ٍ فكطزُ   قسى ضا  OSزض يه ثرف هدعا اظ   Databaseّط

 زض زض فضبي ذَز ذَاّس زاقت.

ؾؿيؿتوي ايدبز هي قَز )                   Databaseخْبض  SQLServerزض ٌّگبم ًهت 

Master,Model,Msdb,TempDb ٍز .)DataBase  ًوًَْجِ ًبهْبيPubs  ،Northwind 

زض  Database ،    ّبي Transactionزاضزوِ Logين فبيل   Databaseّن ايدبز هي قَز. ّط 

 آى لطاض هي گيطز.                     

Master DataBase 
  Databaseيب زٌس   Databaseّبيي وِ ثِ ّط  loginاعالػبتي زض هَضز   Databaseزضايي 

ّبي ايدبز  Databaseتوبهي اعالػبت زض هَضز زيگط  تؼطيف هي قَز ٍ  قٌبؾِ ّبي آًْب هي ثبقس.

 لطاض زاضز. ، ؾطٍض Settingقسُ زض آى لطاض زاضز. زض آى اعالػب تي زض هَضز  زگًَگي 

Model Database 
خسيس ايدبز هي قَز، يه الگَ اظ آى پبيگبُ زازُ زض Database يه   SQLServerّطگبُ زض 

Model  ايدبز هي قَز. تفبٍت آى ثبtemdb  ِايي اؾت و tempdbّط ٍلتSQLServer  ُتبظ

  Moodel  زض  الگَي پبيگبُ زازُ  ثبظ هي قَز ٍ قطٍع ثىبض هي وٌس تكىيل هي قَز ٍلي اگط

 ّويكِ هَخَز هي ثبقس.

 

 

 

 

 

 همسهِ :

ثب پبيگبُ زازُ ذَز وبض وٌين. اظ خساٍل ثب خولِ  SQLزض ايي فهل هب لهس زاضين ثب خوالت 

Select ثگيطين ، ثب خولِ  ، گعاضـUpdate  ِضوطٍز ّبي خساٍل ضا ثطٍظ ثطؾبًيس ٍ ثب خولInsert 
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ؾغط ّبئي اظ خسٍل ضا حصف وٌيس. زض  Deleteؾغط خسيسي ضا ثِ خسٍل اضبفِ وٌيس ٍ ثب خولِ 

ضا ّن يبز هي  Transact SQLاؾتبًساضز ثؼضي اظ خوالت  SQLايي فهل ػالٍُ ثط خوالت 

اؾتبًساضز هبثيي  SQLهي ثبقس .  Engine  ،SQLServerم هرت TSQLگيطيس وِ خوالت 

ثيكتط پبيگبُ زازُ ّب يىؿبى اؾت. زض ثؼضي اظ اًَاع پبيگبُ زازُ ّب اهىبى زاضز گعيٌِ ّبي اضبفي 

 زاقتِ ثبقس ٍ انَل اى يىي اؾت. 

زُ ثجت ٍلتي قوب ؾيؿتوي  ضا عطاحي ٍ پيبزُ ؾبظي هي وٌيس ، ثطاي ايٌىِ زازُ ّب ضا زض پبيگبُ زا

يب ثطٍظ ثطؾبًيس يب زض ثطًبهِ تبى خؿتدَّبئي ضا تؼجيِ وٌيس ، ثبيس ثِ هٌجغ زازُ هتهل قَيس ٍ تَؾظ 

 ايي اػوبل ضا اًدبم زّيس. SQLخوالت 

اؾتبًساضز آقٌبئي زاضيس اظ ايي فهل گصض ًىٌيس ، ثربعط  ايٌىِ زض ايي فهل  SQLاگط ثب خوالت 

اؾتبًساضز  SQLّن هغطش قسُ اؾت. ثْتط اؾت اگط ثب  TSQLاؾتبًساضز هجبحثي اظ  SQLثدع 

 آقٌبئي زاضيس ايي فهل ضا ثِ ػٌَاى توطيي ٍ هطٍض هغبلؼِ وٌيس . 

 
SQL DML (data Manipulation Language) 

 
 

، يه ؾيؿتن ثؿيبض ؾبزُ وبضًبهِ زاًف آهَظي ضا عطاحي هي وٌين ٍ  SQLلجل اظ هؼطفي خوالت 

 بؼ ايي ؾيؿتن اخطا ذَاّين وطز.هثبل ّبي ايي ثرف ضا ثط اؾ

ايي ؾيؿتن ؾؼي قسُ ثؿيبض ؾبزُ عطاحي قَز. الجتِ زض فهَل آتي هفهال زض هَضز عطاحي ؾيؿتن 

ّب ٍ لَاػس آًْب ثحث ذَاّين وطز. زٍ هَخَزيت زاًف آهَظ ٍ زضؼ اًتربثي تَؾظ زاًف آهَظاى  ، 

توي ضا عطاحي وٌين ثبيس ضٍاثظ زض ايي ؾيؿتن تكريم زازُ قسُ اؾت. ثطاي ايٌىِ ثتَاًين ؾيؿ

هَخَزيت ّب ضا تكريم ثسّين. هَخَزيت ، زاًف آهَظ هي تَاًس زٌسيي زضؼ ضا زض ّط تطم 

اًتربة وٌس ٍ ّط زضؼ اضائِ قسُ ّن هي تَاًس تَؾظ زٌسيي زاًف آهَظ اًتربة قَز. پؽ هي 

زض ًطهبل ؾبظي ّير  تَاى ثؿبزگي ًتيدِ گطفت وِ اضتجبط ايي زٍ هَخَزيت زٌس ثِ زٌس هي ثبقس.

اضتجبط زٌس ثِ زٌسي ًجبيس هَخَز ثبقس. ثْويي زليل ايي اضتجبط زٌس ثِ زٌس ثِ زٍ اضتجبط يه ثِ 

 زٌس قىؿتِ هي قَز. 

 پؽ زض ايي ؾيؿتن هب ؾِ خسٍل زاضين :

 

 
TblStudent                           TblKarname                              TblLesson 

-------------                            ---------------                              ------------- 

stuCode                                  stuCode                                     codeLess 

stuName                                 codeLess                                   nameLess 

stuLname                                Grade                                        Vahed 

Phone 
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خسٍل وبضًبهِ يه خسٍل اضتجبعي اؾت وِ هب ثيي زٍ خسٍل زاًف آهَظ ٍ زضؼ ٍخَز زاضز. وس 

ّبي خساٍل زاًف آهَظ ٍ زضؼ وليس انلي آًْب هي ثبقٌس. زض خسٍل وبضًبهِ وليس انلي يه وليس 

 تطويجي اؾت ، وِ زض آى تطويت زٍ  وليس وس زاًف آهَظ ٍ وس زضؼ وليس انلي هي ثبقس.

ٍ فيلس وليس انلي هي قَز ،  ايي اخجبض ايدبز هي قَز وِ همساض ايي زٍ فيلس ًجبيس ثب ٍلتي تطويت ز

 ّن تىطاضي ثبقس. هثال زض ظيط يه ذغب نبزض هي قَز.

 
StuCode CodeLess Grade 

100 1001 20 

100 1002 19 

200 1003 16 

100 1006 19 

200 1003 11 

 

زٍ ًوطُ زاضز يه ذغب زضحيي ثجت  1003زض زضؼ وس  200 زض ثبال ثِ زليل ايٌىِ زاًف آهَظ ثب وس

 ؾغط آذط نبزض هي قَز.

 Selectخولِ 

اؾتفبزُ هي قَز.  SQL  ،Selectثطاي گعيٌف اعالػبت هَخَز زض خساٍل پبيگبُ زازُ ، اظ زؾتَض 

هي تَاًيس يه يب زٌس ؾغط اظ يه يب زٌس خسٍل ضا ثطگعيٌيس ٍ آًْب ضا ثِ وبضثطاى  Selectتَؾظ 

 ًوبيف زّيس. ايي زؾتَض ثطاي گعاضـ گيطي ّب ٍ خؿتدَ ّب زض ثطًبهِ ًَيؿي وبضثطز زاضز.

Syntax  ِؾبزُ خولSelect :ثهَضت ظيط اؾت 

 Selectفيلسّبي اًتربثي وِ ّط يه ثب ؾويىلَى اظ ّن خسا هي قًَس   

              Fromخسٍل   ًبم                                                                      

 هثبل :

 اؾتفبزُ وطز.  *ثطاي گعيٌف توبم فيلسّبي يه خسٍل هي تَاى اظ 
Select * 

From tblStudent 

ثطاي قوب ًوبيف زازُ هي قَز وِ  tblStudentثبال توبهي ضوَضزّبي خسٍل  Queryثب اخطاي 

 هي ثبقس. Manager  ،SQLServerهؼبزل ثبظ وطزى يه خسٍل زض هحيظ 

 هثبل :

آى ثِ  Syntaxتبى فطاذَاًي وٌيس.Queryثطاي گعيٌف يه يب زٌس فيلس ، ثبيس ًبم فيلسّب ضا زض 

 قىل ظيط اؾت.
Select nameFiled1,[nameField2],[nameField3],... 

From tableName 

 هثبل :
Select CodeStu From tblStudent 
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ثِ زيگط فيلسّبي خسٍل زاًف آهَظ  زض هثبل ثبال فمظ يه فيلس ثطگعيسُ قسُ  اؾت ٍ قوب 

 زؾتطؾي ًساضز.

 هثبل :
Select codeStu,nameStu From tblStudent 
 

زض توبم هثبل ّبي ثبال ، ّير قطعي ثطاي گعيٌف يه يب خٌس ضوَضز ٍخَز ًساضز. ثِ ػجبضتي قوب 

تَيبت فمظ ضوَضزّبي يه يب زٌس فيلس ضا ًوبيف زازُ ايس ٍ اهىبى ايٌىِ زٌس ؾغط ذبل اظ هح

خسٍل ضا ثؿتِ ثِ قطٍعي زاقتِ ثبقيس ضا ًساضيس.قبيس ثطاي خسٍلي يب ّعاض يب حتي نس ّعاض ؾغط 

ايي اهط ظيبز هكىل ؾبظ ًجبقس ٍلي زض ًظط ثگيطيس وِ اگط خسٍل قوب زٌس هليَى ؾغط ثبقس ، زِ 

 ظهبًي ثطاي ًوبيف توبم ؾغطّبي خسٍل ، ّسض هي ضٍز ٍ زمسض هٌبثغ ؾيؿتن تلف هي قَز.

 Whereقطط 

 ذَز لطاض ثسّيس. Queryقوب هي تَاًيس قطعي ضا ثطاي گعيٌف يه يب زٌس ضوَضز اظ خسٍل زض 

Where [ًبم فيلس]    [همساض]   ػولگط 

 هثبل :

 
Select * from tblStudent 

Where stuCode=5 

 

اٍل اظ  ؾغط  اؾت ضا ًوبيف هي زّس. 5ثب اخطاي قطط ثبال وليِ ؾغَضي وِ وس زاًف آهَظ آًْب 

خولِ ثبال توبم ؾغطّبي هَخَز زض خسٍل زاًف آهَظ ضا ثبظ هي گطزاًس ٍلي قطط ثبػث هي قَز 

، وليس انلي  stuCodeثبقس ضا ثبظ گطزاًس. زض هثبل ثبال ثِ زليل ايٌىِ  5تٌْب ؾغطّبئي وِ وس آًْب 

 پؽ حتوب يه ؾغط ثبظ گطزاًسُ هي قَز.

 : هثبل
Select * from tblStudent 

StuName= „Ali‟  

لطاض  ’ ‘اظ ًَع وبضاوتط اؾت ثبيس همساض قطط زض  stuNameزض هثبل ثبال ثِ زليل ايٌىِ ًَع زازُ ، 

حتوب توبم ضقتِ ّب ثبيس زاذل ته وَتيكي لطاض  SQLServerذيلي ؾبزُ اؾت ، زض   گيطز.

 ثگيطًس.

سٍزي ضا ثطاي ضوَضزّبي قوب هي تَاًيس اظ ػولگطّبي همبيؿِ اي زض قطط ذَز اؾتفبزُ وٌيس ، تب ح

 ثبظگكتي ايدبز وٌيس.

 هثبل :
Select  *   from  tblStudent 

Where codeStu > 300 
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ثعضگتط ثبقس ، ثبظگطزاًسُ هي قَز.اگط  300زض هثبل ثبال توبهي ؾغطّبئي وِ وس زاًف آهَظي آًْب اظ 

ضز تؼساز ضوَضز ّبي اظ هحتَيبت خسٍل هصوَض اعالػي ًساقتِ ثبقيس ، ًوي تَاًيس حسؾي زض هَ

 ثبظگكتي ثعًيس.
 

 هثبل :
Select * From tblStudent 

Where codeStu <= 100 

اؾتفبزُ هي  AND  ٍORثطاي ايٌىِ زٍ قطط هحسٍز وٌٌسُ زاقتِ ثبقين ، اظ ػجبضت هٌغمي 

هي قًَس ، همسضا   Andاگط اظ زثيطؾتبى ثِ ذبعط زاقتِ ثبقيس ، ٍلتي زٌس ػجبضت ثب ّن   وٌين.

هي  Orؾتي ضا ثبظ هي گطزاًٌس وِ ّوِ آًْب همساض زضؾت زاقتِ ثبقٌس. ٍلتي زٌس ػجبضت ثب ّن زض

 قًَس ، آًْب همساض زضؾتي ضا ثبظ هي گطزاًٌس وِ يىي اظ آًْب زضؾت ثبقس.

 هثبل :
Select * From tblSstudent 

Where codeStu < 200 and 

StuName = „Reza‟ 

 

ثبقس ،  Rezaٍ ًبم آًْب  200ِ وس زاًف آهَظي آى وَزىتط اظ ثبال توبم ؾغطّبئي و Queryزض 

ثبظگطزاًسُ هي قَز. ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هي وٌيس ، ّير هحسٍزيتي زض اػوبل ػجبضات هٌغمي 

 ٍخَز ًساضز.

 هثبل :
Select * From tblStudent 

Where codeStu =500 or codeStu=100 

ثبقس ضا ثبظ گطزاًسُ هي  100يب  500هَظي آى ثطاثط زض هثبل ثبال توبهي ؾغطّبئي وِ وس زاًف آ

 قَز.

 

 هثبل :
Select * From tblStudent 

Where (codeStu =200 or codeStu = 500 ) and  

 StuName=‟Ali‟ 
 

ثبقس ضا ثبظ  Aliٍ ًبم آًْب  500يب  200زض هثبل ثبال توبهي ؾغطّبئي وِ وس زاًف آهَظي آى ثطاثط  

 اؾت. Aliثبال ؾغطّبئي وِ ثطگطزاًسُ هي قَز ، حتوب ًبم زاًف آهَظ زض آى  هي گطزاًس. زض هثبل

اگط ػجبضت قوب همساض ًبزضؾت   زض قطط ّب اؾتفبزُ وٌيس. NOTقوب هي تَاًيس اظ ػولگط هٌغمي 

 ثب همساض زضؾت هَاخِ قَيس. Notضا زاضز هي تَاًيس ايي اًتظبض ضا ز اقتِ ثبقيس وِ ثب ثىبض ثطزى 

 

 هثبل :
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Select * From tblStudent 

Where NOT(codeStu < 1000 and stuname =‟Reza‟) 

ثبقس ٍ ًبم آًْب ضضب ثبقس ،  1000زض هثبل ثبال توبم ضوَضز ّبئي وِ وس زاًف آهَظي آى وَزىتط اظ 

 ًوبيف زازُ هي قَز.

 Distinctػجبضت 

اظ ػجبضت   Selectس زض ثطاي ًوبيف ضوَضزّبي تىطاضي اظ يه  ًَع فيلس ،  لجل اظ تؼطيف فيل

Distinct  ِزاًف آ,ٍظ ثب ًبم ػلي زاقتِ ثبقين ، ثب ثىبض ثطزى  5اؾتفبزُ هي قَز. زض ًظط ثگيطيس و

، فمظ يه ػلي ثبظگطزاًسُ هي قَز. هثال زض ًظط ثگيطيس وِ هي ذَاّيس  Distinctولىوِ وليسي 

زاقتِ اين يب ذيط . ثطاي  11.5ًوطُ  ثجيٌيس وِ زاًف آهَظاى زِ ًوطاتي ضا وؿت وطزُ اًس. هثال آيب

 اؾتفبزُ وٌيس. Selectلجل اظ فيلس زض خولِ  Distinctايي هٌظَض هي تَاًيس اظ ولوِ وليسي 

 

 هثبل :
Sselect Distinct Grade 

From tblKkarname 
 

 توبهي ًوطات اوتؿبثي تَؾظ زاًف آهَظاى ثبظگطزاًسُ هي قَز.

 

 هثبل :

 لطاض زاز. Selectّوطاُ  ثب فيلس ّب زض خولِ  هي تَاى همسيط ضقتِ اي ضا
Select codeStu,Grade,‟Good‟ 

From tblKarname 

Where grade > 18 
 

 ذطٍخي هثبل ثبال هي تَاًس ثهَضت ظيط ثبقس.

 
 Grade CodeStu 

Good 18.5 100 

Good 19 300 

Good 20 400 

Good 18.25 900 

 

وٌيس ، همساض ضقتِ اي ثبثت زض توبم ؾغطّب ثِ ػٌَاى يه ّوبًغَض وِ زض هثبل ثبال هكبّسُ هي 

 فيلس تىطاض قسُ  اؾت. 

 هثبل :
Select codeStu , „Grade is:‟, grade from tblKarname 
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 ذطٍخي هثبل ثبال هي تَاًس ثهَضت ظيط ثبقس.
Grade  CodeStu 

10 Grade Is 200 

11 Grade Is 100 

18 Grade Is 300 

12 Grade Is 800 

 

 قوب هي تَاًيس ػولگطّبي ضيبضي ضا ضٍي فيلسّبي  ثطگعيسُ اػوبل وٌيس.

زض هثبل ظيط زٍ فيلس ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًف آهَظ ثب ّن خوغ قسُ ٍ تكىيل يه فيلس ثب   هثبل :

 ضا هي زٌّس. FullNmaeًبم هؿتؼبض 
Select stuname + „ ‟ + stulname  AS „FullNmae‟ 

From tblStudent 
 

FullName 

Ali Azizi 

Asad Rahmani 

Naser Dashti 

 

 هثبل :
Select codeStu , (grade * 100 ) /20 

From tblStudent 

 

 

 زض هثبل ثبال ًوطات زاًف آهَظاى اظ نس ًوطُ ًوبيف زازُ هي قَز .

Order By  
ثط اؾبؼ يه ضوَضزّبي ثطگعيسُ قسُ ذَز ضا  Clause  ،Order Byقوب هي تَاًيس ثب ثىبض ثطزى 

 Descending( ٍ ًعٍلي ) Ascendingيب خٌس فيلس هطتت وٌيس.زٍ ضٍـ هطتت ؾبظي نؼَزي )

 ( ٍخَز زاضز.

 ثغَض پيف فطو اگط ًَع هطتت ؾبظي ضا زضج ًىٌيس ، ليؿت ثهَضت نؼَزي هطتت هي قَز.

 هثبل :
Select codeStu,stuLName 

From tblStudent 

Order By codestu 

وَضزّبي ثبظگكتي ثط اؾبؼ همساض وس زاًف آهَظي ثِ نَضت نؼَزي هطتت قسُ ٍ زض هثبل ثبال ض

 ثبظ گطزاًسُ هي قَز.

 هثبل :
Select codeStu,codeLess 

From tblKarname 
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Order By codeStu,codeLess 

 ثهَضت ظيط ليؿت هطتت هي قَز.

 
Grade CodeLess CodeStu 

16 1001 10 

17 1001 20 

13 1002 30 

9.5 1005 10 

6 1001 40 

7 1006 10 

13 1002 20 

 

زض ثبال ليؿت خسٍل وبضًبهِ ثسٍى هطتت ؾبظي ضا هكبّسُ هي وٌيس . زض پبييي ليكت ثبظگكتي اظ 

Query  ثبال ثب هطتت ؾبظي ًكبى زازُ قسُ اؾت. ّوبًگًَِ وِ هكبّسُ هي وٌيس اثتسا ثطاؾبؼ

خبي وِ وس ّب ثبّن ثطاض هي ثبقس ، هطتت همساض فيلس وس زاًف آهَظي ليؿت هطتت قسُ ٍ زض 

 ؾبظي ثط اؾبؼ فيلس وس زضؼ اًدبم قسُ اؾت.
 

Grade CodeLess CodeStu 

16 1001 10 

9.5 1005 10 

7 1006 10 

17 1001 20 

13 1002 20 

13 1002 30 

6 1001 40 

 

 ليؿت خسٍل وبضًبهِ ثؼس اظ هطتت ؾبظي

 

 هثبل :
 

Select codeLess,Vahed From tblLesson 

Order By vahed Desc 

 زض هثبل ثبال ثهَضت ًعٍلي هكرهبت زضٍؼ اضائِ قسُ ثط اؾبؼ تؼساز ٍاحس آًْب هطتت قسُ  اؾت.

 

 هثبل :
Select * From tblLesson 

Order By Vahed,CodeLess Desc 
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احس ّب زض هثبل ثبال ، هطتت ؾبظي ثط اؾبؼ ٍاحس زضٍؼ ثهَضت نؼَزي ٍ زض نَضت ثطاثط ثَزى ٍ

ثهَضت ًعٍلي ثط اؾبؼ فيلس وس زضؼ هطتت قبظي اًدبم هي قَز. قوب هي تَاًيس هطتت ؾبظي ضا 

 قسُ ثبقس يب ًكسُ ثبقس ، اًدبم زّيس. Selectثطاؾبؼ زٌسيي فيلس اظ خسٍل ، زِ آى 

 ، قوبضُ آًطا لطاض زّيس. فيلس Order Byقوب هي تَاًيس ثدبي لطاض زازى ًبم فيلس زض خلَي ػجبضت 

 اٍل زض خسٍل ، قوبضُ يه زاضز.

 هثبل :
Select * From tblStudent 

Order By 1 Desc 

 زض هثبل ثبال ثط اؾبؼ وس زاًف آهَظي هكرهبت زاًف آهَظاى هطتت قسُ اؾت.
 

Aggregate Functions 
SQLServer  يىؿطي تبثغ ضيبضي هْيب وطزُ اؾت تب قوب ثتَاًيس زض خوالتTSQL  اظ آًْب

اؾتبًساضز ٍخَز زاضز زض ظيط ليؿت قسُ اؾت. زض  SQLس. زض ايي ثرف تَاثؼي وِ زض اؾتفبزُ وٌي

 ثرف ثؼسي زض هَضز زيگط تَاثغ ثحث ذَاّين وطز.

AVG(Expression) .هيبًگيي فيلس زازُ قسُ زض ػجبضت ضا ثبظ هي گطزاًس : 

Count(*) .تؼساز ضوَضزّبي خسٍل ضا ثبظ هي گطزاًس : 

Count ( Expression) : .تؼساز ضوَضزّبي فيلس ضا ثبظ هي گطزاًس 

Count(Distinct Expression)  تؼساز ضوَضزّبي فيلس ضا ثسٍى احتؿبة ضوَضزّبي تىطاضي اظ :

 آى فيلس ضا ثبظ هي گطزاًس.

Max(Expression) .ثيكتطيي همساض اظ ضوَضزّبي فيلس ضا ثبظ هي گطزاًس : 

Min(Expression) ي فيلس ضا ثبظ هي گطزاًس.: ووتطيي همساض اظ ضوَضزّب 

Sum(Expression) .خوغ توبم ضوَضزّبي فيلس ضا ثبظ هي گطزاًس : 

 هثبل : 
Select AVG(grade) 

From tblKarname 

 

زض هثبل ثبال هيبًگيي ًوطات اوتؿبثي تَؾظ توبم زاًف آهَظاى ثبظگطزاًسُ هي قَز. ثبيس تَخِ زاقت 

 ُ هي وٌيس ، فمظ يه ؾغط ثبظ گطزاًسُ هي قَز.وِ ٍلتي اظ ايي تَاثغ ثكَضت ثبال اؾتفبز

 هثبل:
Select Count(*) 

From tblStudent 

 

 ضٍقي اؾت وِ قوب هي تَاًيس اظ تؼساز ؾطّبي هَخَز زض خسٍلي آگبّي يبثيس. Countتبثغ 

 هثبل :
Select Count(*) as NumberRows,Sum(Grade)  as SumGrade 

From tblKarname 
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SumGrade NumberRows 

1290 71 

 

 هثبل :
Select Count( Distinct codeStu) 

From tblKarname 

 

 Groupقوب ًوي تَاًيس ثب ضٍـ ثبال زض وٌبض تَاثغ ضيبضي ، فيلسي ضا ثطگعيٌيس.يطاي ايي اهط ثبيس اظ 

By .اؾتفبزُ وٌيس 

 
Group By Clause 

س فيلس  گطٍُ ثٌسي وٌيس يب هي تَاًيس ، تَاثغ ضيبضي ضا ضٍي يه يب زٌ Group Byقوب تَؾظ 

هثال هدوَع ًوطات اوتؿبثي ّط زاًف آهَظ ضا ليؿت وٌيس. ايي وبض ضا ثسٍى گطٍُ   اػوبل وٌيس.

ثٌسي ًوي تَاًيس اًدبم زّيس. هكرهب گطٍُ ثٌسي ثطاي هثبلوبى ثبيس ضٍي وس زاًف آهَظي اًدبم 

 قَز.

 هثبل :

 
Select Count(*) 

From tblKarname  

Group By codeStu 

 

ٍخَز زاضز ، ثطگطزاًسُ هي  Karnameثبال ، تؼساز ثبضي وِ ّط زاًف آهَظ زض خسٍل  Queryزض 

قَز. زض حميمت تؼساز زضٍؾي ضا وِ زاًف آهَظ اهتحبى زازُ ٍ اظ آًْب ًوطُ گطفتِ اؾت ثبظگطزاًسُ 

 هي قَز.

 

 هثبل :
Select AVG(grade)  as Average,codeStu 

From tblKarname 

Group By CodeStu 

 

زض هثبل ثبال ، هيبًگيي ًوطات اوتؿبثي تَؾظ ّط زاًف آهَظ ليؿت هي قَز. ّوبًغَض وِ هكبّسُ 

 زض گعاضقبت ووه قبيبًي هي تَاًس ثِ قوب ثىٌس. Group Byهي وٌيس 

 ذطٍخي هثبل ثبال هي تَاًس ثهَضت ظيط ثبقس:

 
CodeStu Average 

200 14.5 
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300 18 

400 12.45 

700 15.21 

 

 هثبل :
Select codeStu,Sum(Grade),Count(*) 

From tblKarname 

Group By codeStu 

 

 

زض هثبل ثبال خوغ ًوطات ّط زاًف آهَظ ٍ تؼساز زضٍؾي ضا وِ اهتحبى زازُ اؾت ، ثبظ گطزاًسُ هي 

 ثطگعيٌيس. Group Byقَز. قوب هي تَاًيس زٌسيي تبثغ ضا ثب 

اػوبل وٌيس ، ثب اًدبم ايي وبض ثب ذغب هَاخِ هي  Whereقطط  قوب ًوي تَاًيس تَاثغ ضيبضي ضا زض

 اؾتفبزُ وٌيس. Havingقَيس. ثطاي تحمك ثركيسى ايي هْن ، هي تَاًيس اظ 

 هثبل :
Select codeStu,AVG(Grade)  [Average Grade] 

From tblKarname 

Group By codeStu 

Having AVG(Grade)>10 

 

ثبقس ، ثبظگطزاًسُ هي قَز.   10اوتؿبثي ّط زاًف آهَظي وِ ثبالتط اظ  زض هثبل ثبال هيبًگيي ًوطات 

ضا زاقتِ  10ّوبًغَض وِ هكبّسُ هي وٌيس ثِ ػلت ايٌىِ هي ذَاّين ليؿت هؼسل ّبي ثبالي 

اػوبل وٌين وِ هي ثبيؿت قطط  AVGثبقين ، ثبيس قطط هحسٍز وٌٌسُ ذَز ضا ضٍي تَاثغ ضيبضي 

 زضج وٌين.ذطٍخي هثبل ثبال ضا زض ظيط هكبّسُ هي وٌيس: Havingذَز ضا زض خلَي ػجبضت 

 
Average Grade CodeStu 

11.39 100 

17.39 300 

17 400 

 

 

Select وطزى اعالػبت خٌس خسٍل 

  Selectزض انل ثِ عطيك ظيط زؾتَض  قوب هي تَاًيس ثِ عطيك ظيط زٌس ؾغط اظ خسٍل ضا ثطگعيٌيس.

گطفتِ هي قَز فمظ ثطاي ضاحتي ًبم فيلس ثسٍى  Selectيه خسٍل ضا ثبيس اخطا وطز ٍلي زَى ، اظ 

 ًبم پيكًَس خسٍل  ، آٍضزُ هي قَز.

 هثبل :
Select tblStudent.stuCode,tblStudent.stuNmae 
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From TblStudent 

 

وطزى ّط فيلس ، اثتسا ًبم خسٍل وِ فيلس  Selectّوبًگًَِ وِ زض هثبل ثبال هكبّسُ هي قَز ، ثطاي 

لطاض زضاز آٍضزُ قسُ اؾت ٍ ثؼس اظ يه ًمغِ وِ ًكبى زٌّسُ پسض فيلس هي ثبقس ، ًبم فيلس زض آى 

 آٍضزُ هي قَز.

 هثبل :
Select tblStudent.StuName,tblKarname.stuCode 

From tblStudent,tblKarname 

ػجبضت ثبال  وٌين.اگط Selectزض هثبل ثبال لهس زاضين وِ فيلسّبي زٍ خسٍل وبضًبهِ ٍ زاًف آهَظ ضا 

ضا اخطا وٌيس ، ذطٍخي ثيف اظ هؼوَل ظيبز ٍ هغبيط ثب آًسِ وِ قوب ذَاؾتِ ايس ، هي ثبقس. زض 

ػجبضت ثبال ّسفوبى زاقتي ذطٍخي ، ثغَضي اؾت وِ وس ّبي زاًف آهَظي ّوطاُ ثب ًبم ّبي آًْب 

 ليؿت قَز.

ليؿت هي وٌيس ،  Fromهي گيطيس ٍ آًْب ضا زض خلَي  Queryٍلتي قوب اظ زٍ يب زٌس خسٍل 

 هحتَيبت توبم خساٍل زض ّن ضطة وبضتعيي هي قًَس. ثِ قىل ظيط تَخِ وٌيس.

 

 

 

 

 

 
 stuCode StuName 

 200 Ali 

300 Reza 

500 Amir 

900 Naser 

Grade CodeLess stuCode 

19 1001 100 

14 1001 200 

10 1002 900 

15 1005 100 

 

 ت.ذطٍخي هثبل ثبال هبًٌس ظيط اؾ

 
StuCode CodeLess Grade StuName 

100 1001 19 Ali 

200 1001 14 Ali 

900 1002 10 Ali 

100 1005 15 Ali 
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100 1001 19 Amir 

200 1001 14 Amir 

900 1002 10 Amir 

100 1005 15 Amir 

100 1001 19 Naser 

200 1001 14 Naser 

900 1002 10 Naser 

100 1005 15 Naser 

 

ي انالش ػجبضت ثبال ثبيس ثِ عيك ظيط ػول وطز. هب توبم فيلسّبئي ضا وِ هي ذَاّين اظ زٌس ثطا

فيلسّبي انلي ضا وِ ٍظيفِ اضتجبط هبثيي  Whereخسٍل ليؿت وٌين ضا زضج هي وٌين ٍ زض قطط 

 هي قَز. ANDخساٍل ضا ثِ ػْسُ زاضًس ضا ثبّن هؿبٍي لطاض هي زّين. ّط اضتجبط ثب ّن 

 هثبل :
Select tblStudent.stuname,tblKarname.stuCode,tblKarname.Grade 

From tblStudent,tblKarname 

Where tblStudent.stuCode=tblKarname.stuCode 

 

 

StuCode LessCode Grade 

100 1001 11 

200 1001 16 

100 1001 18 

300 1001 14 

 

StuCode StuName StuLname 

100 Reza Azizi 

200 Taghi Jalali 

300 Morad Akbari 

 

 

100 ( 100 , Reza , Azizi ) 

100 ( 200 , Taghi , Jalali ) 

100 ( 300, Morad , Akbari ) 

. 

. 

. 

ثطاثط   Whereزض انل فيلسّبئي وِ ٍظيفِ اضتجبط هب ثيي خساٍل ثطلطاض هي وٌٌس ، ثبيس زض قطط  

 ّن لطاض زازُ قًَس.

 هثبل :
Select tblStudent.stuCode,tblKarname.codeLess 
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From tblStudent,tblKarname 

Where 

TblStudent.stucode=tblKarname.stucode 

 

 هثبل :
Select tblstudent.stuName,tblStudent.stuLname,tblKarname.stuCode, 

TblLesson.lessName,tblLesson.lessCode 

From tbllesson,tblStudent,tblKarname 

Where  

 Tbllesson.lessCode=tblKarname.lessCode 

And tblStudent.stuCode=tblKarname.stuCode 
 

 NULLقطط 

اؾت.  ثطاي ايي هٌظَض اظ ولوِ وليسي  Nullي وسام فيلس قوب هي تَاًيس تؼييي وٌيس وِ هحتَا

NULL .اؾتفبزُ هي وٌيس 

 هثبل :
Select phone from tblStudent 

Where Phone Is Null 

 

زض هثبل ثبال ، زاًف آهَظاًي وِ تلفي ًساضًس ، ليؿت هي قًَس. ّط زاًف آهَظي وِ تلفي ًساقتِ 

 NULLبلي هي ثبقس وِ ذبلي ثَزى فيلس هؼسل ثب هطثَط ثِ اٍ ذ Phoneثبقس ، هكرهب فيلس 

 ثَزى آى هي ثبقس.

 اؾتفبزُ وطز.  Is Nullّن زض  Notهثبل :هي تَاًس اظ 

 
Select Phone From tblStudent 

Where Phone Is Not Null 

 

 

هؼسل زاقتي هحتَي  Is Not Nullزض هثبل ثبال ، زاًف آهَظاًي وِ تلفي زاضًس ، ايؿت هي قًَس. 

 ي يه فيلس اؾت وِ زضؾت ػىؽ هثبل ثبال ػول هي وٌس.ثطا

 

  BetWeenقطط 

قوب هي تَاًيس اظ ايي قطط ثطاي تؼييي همساض يه فيلس زض يه ثبظُ اؾتفبزُ وٌيس. تَؾظ 

BetWeen  هي  تَاًيس هكرم وٌيس وِ آيب همساض يه فيلس زض ثبظُ هكرم قسُ زضBetWeen 

 لطاض زاضز يب ذيط .

 هثبل :
Select * From tblStudent 

Where StuCode <= 200 and  
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 StuCode >= 1000 

اؾت ، وِ ايي قطط  1000ٍ  200زض هثبل ثبال ليؿت زاًف آهَظاًي وِ وس زاًف آهَظي آًْب هبثيي 

 ًيع هي قَز ، ثبظگطزاًسُ قَز. 1000ٍ  200قبهل ذَز 

 ثٌَيؿيس. BetWeenقوب هي تَاًيس ثدبي ًَقتي قطط ثبال  ، آًطا ثب 

 هثبل :
Select * From tblStudent 

Where stuCode Between 200 and 1000 

 

 

 هثبل :
Select * From tblStudent 

Where stuCode Not Between 200 and 1000 

 

 ظيط اؾت. Queryوِ زؾتَض ثبال هؼبزل 
Select * from tblStudent 

Where stuCode < 200 Or stuCode > 1000 

 

  INقطط 

ٍخَز  Inثطضؾي وٌيس وِ هحتَاي فيلس آيب زض ليؿت زضج قسُ خلَي  Inَاًيس تَؾظ قوب هي ت

 زاضز يب ذيط. 
Select * tblStudent 

Where stuCode In( 100 , 1200 , 1600 ) 

 

ٍ  1200، 100زض هثبل ثبال  ليؿت هكرهبت زاًف آهَظاًي وِ وس زاًف آهَظي آًْب يىي اظ همبزيط 

 گطزاًس.ثبقس ضا ثبظ هي  1600يب 

 ظيط اؾت. Queryػجبضت ثبال هؼسل 
Select * tblStudent 

Where stuCode=100 Or stuCode=1200 Or stuCode=1600 

 

ثؿيبض ذالنِ تط ٍ ؾبزُ تط اظ همساض هؼسل اى هي  Inّوبًگَِّ وِ هالحظِ هي وٌيس ، قطط 

ي خؿتدَ وٌيس ، ثبقس.قوب هي تَاًيس ثدبي ايٌىِ ٍخَز هحتَاي فيلس ضا زض يه ليؿت هكره

 ايدبز وٌيس. Selectليؿت ضا هي تَاًيس تَؾظ خولِ 
Select * From tblStudent 

Where stuCode In ( Select Distinct StuCode from tblKarname ) 

 

 زاذل پطاًتع ليؿت ظيط ضا ثبظ هي گطزاًس. Queryفطو وٌيس 
StuCode 

-------------- 
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100 

300 

500 

1200 

1900 

Query ال هؼبزل ػجبضت ظيط اؾت.ثب 

 
Select * From tblStudent 

Where stuCode In( 100 , 300 , 500 , 1200 , 1900 ) 

 

  Likeقطط 

اؾتفبزُ وٌيس. هي تَاًيس لؿوتي اظ ضقتِ ضا زض  Likeقوب هي تَاًيس ثطاي قطٍط ضقتِ اي ، اظ 

ثؿٌديس. هثال ، ثب خؿتدَي  ثَزى آى ضا ثب ضوَضز ّبي فيلس هَضز ًظط Matchقطط لطاض زّيس ٍ 

AL  زض فيلسstuLName .ليؿت ظيط ثبظ گطزاًسُ هي قَز 
AliKhani 

AliPoor 

Alborzi 

 هثبل : 
Select stuCode,stuLName 

From tblStudent 

Where stuLName Like „%AL%‟ 

. يؼٌي زض ثِ ايي هؼٌي اؾت وِ ّط تؼساز وبضاوتط ثغَل نفط يب ثيكتط ، هي تَاًس ثبقس  ’%‘ػجبضت  

 هَخَز ثبقس. ALثبقس يب ّط ضقتِ اي وِ زض آى  ALػجبضت ثبال ، ًبم ذبًَازگي زاًكدَ هي تَاًس 

 هثبل :
Select stuName,stuLName 

From tblStudent 

Where Like stuLName „----I‟ 

 

ًف ثبال وليِ ًبم ّبي ذبًَازگي زا Queryثِ هؼٌي ٍخَز يه وبضاوتط هي ثبقس زض  ‘-‘وبضاوتط 

 ثبقس ، ثطگطزاًسُ هي قَز. ’i‘آهَظاًي وِ پٌح حطفي ثبقس ٍ آذط آًْب 

 هثبل :
Select StuCode as [Code Student] 

From tblStudent 

Where stuLName = „-%-%‟ 

 

 حطفي ثبقس ، ثبظگطزاًسُ هي قَز. 2ثبال ًبم ذبًَازگي زاًف آهَظاًي وِ حسالل  Queryزض 

 

  Existsقطط 
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ًَقتِ قسُ تَؾظ قوب زاضاي ذطٍخي اؾت ، يؼٌي حسالل يه  SQLثساًيس وِ خولِ اگط ثرَاّيس 

ظيط هي تَاًيس ، اؾتفبزُ وٌيس. ولوِ وليسي  Syntaxثب  Exitsضوَضز ضا ثبظ هي گطزاًس ، اظ قطط 

Exits .زضؾتي يب ًبزضؾي ضا ثبظ هي گطزاًس 

 
Exists ( Select –Expression ) 

 هثبل :
Select tblStudent.stuName + „ „ +  

TblStudent.stuLName as FullName  

From tblStudent 

Where Exists ( Select tblKarname.stuCode From tblKarname ,tblStudent 

  Where tblKarname.stuCode=tblstudent.stuCode ) 

 

ثبظ گطزاًس يؼٌي همساضي ضا  Existsزضج قسُ زض پطاًتع زض ضٍثطٍي  SQLزض هثبل ثبال ، اگط خولِ 

 زاًف آهَظ ، ًوطُ اي ضا زاقتِ ثبقس ، هكرهبت آى ثبظ گطزاًسُ هي قَز.

 

  Quantifiedقطط 

 اؾتفبزُ هي قَز. Allزض ايي حبلت اظ ولوِ وليسي 

 هثبل :
Select tblKarname.stuCode,tblKarname.Grade 

From tblKarname 

Where tblKarname.Grade > All 

 ( Select tblKarname.Grade From Tblkarname 

  Where tblKarname.Grade > 12  

  And tblKarname.Grade < 15 ) 

ثعضگتط ثبقس ، ضا ثبظ هي گطزاًس.  15ٍ  12زض هثبل ثبال ليؿت وليِ ًوطاتي وِ اظ توبم ًوطات هب ثيي 

بقٌس ثبظ ث 15ٍ  12، ليؿت ًوطاتي وِ هب ثيي  Allزضج قسُ زض پطاًتع خلَي   SQLزض ػجبضت 

گطزاًسُ هي قَز . قطط هكرم هي وٌس وِ ًوطات ثبيس ثعضگتط اظ توبم ؾغطّبئي وِ تَؾظ ػجبضت 

SQL .زاذل پطاًتع ثبظ گطزاًسُ هي قَز ، ثعضگتط ثبقس 

  Caseثىبض ثطزى ػجبضت 

اؾتفبزُ وٌيس.  Caseقَز ، هي تَاًيس  اظ  Selectاگط قوب ثرَاّيس وِ ثٌب ثِ قطعي يه همساض ، 

هي قَز  Selectزٌس قطط ضا زضج هي وٌيس وِ ثؿتِ ثِ قطٍط يىي اظ آًْب ّويكِ  Caseزض  قوب

 ٍ ثبظگطزاًسُ هي قَز.

 

Syntax :آى ثهَضت ظيط اؾت 
Case  

 When Condition Then Result-Expression 

 When Condition Then Result-Expresion 
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 Else   Result- Expression 

End 

 

 Whenپبيبى هي ثبثس. زض ّط ؾغط ثؼس اظ ولوِ  Endآغبظ ٍ ثب  Caseلوِ وليسي ثب و Caseخولِ 

خولِ اي وِ ثب زضؾت ثَزى قطط ثبيس اخطا گطزز ، آٍضزُ  Thenقط زضج هي گطزز ٍ ثؼس اظ ولوِ 

ذبضج  Caseهي قَز. اگط ّط وسام اظ قطعْب زضؾت ثَز ، زيگط قطٍط ثطضؾي ًوي قَز ٍ اظ خولِ 

 اخطا هي قَز. Elseوسام اظ قطٍط نسق ًىطز ػجبضت زضج قسُ خلَي هي قَز. اگط ّير 

 

 هثبل :
Select StuCode, 

 Case  

  When Grade > 18 then „Very Good‟ 

  When Grade > 15 and Grade < 18  then „Good‟ 

  When Grade > 10 and Grade < 15 then „Normal‟ 

  Else „Normal‟ 

 End AS [Grade Student] 

From tblStudent 

 

اؾت ٍ زٍهي يه خولِ  stuCodeوٌين . اٍليي فيلس  Selectزض هثبل ثبال لهس زاضين زٍ فيلس ضا 

Case .اؾت وِ ثؿتِ ثِ قطٍعي ، يه همساض ضا ثطاي فيلس زٍم ثبظ هي گطزاًس 

ضا  Very Goodثبقس همساض  18اگط ثعضگتط اظ  Gradeثطضؾي هي قَز وِ همساض  Caseزض خولِ 

ثطاي  Good  ٍNormalثطاي فيلس ثبظ هي گطزاًس . ثؿتِ ثِ ًوطُ اوتؿبثي زاًف آهَظ ، همبزيط 

زض فيلس لطاض  Normalفيلس ثبظگطزاًسُ هي قَز. اگط ًوطات زض ّير وسام اظ قطٍط ًگٌديس ، همساض 

 زازُ هي قَز. ذطٍخي هثبل ثبال زض ظيط آٍضزُ قسُ  اؾت:

 

 يه همساض ثبثت ّوبًٌس Queryثىبض ثطزى يه ظيط 

ثِ ػٌَاى يه همساض ثبثت اؾتفبزُ وٌيس ، ثِ قطعي وِ ظيط  Queryقوب هي تَاًيس اظ يه ظيط 

Query .يه همساض ذطٍخي زاقتِ ثبقس 

 

 هثبل :
Select stuCode,codeLess,Grade / ( Select AVG (Grade) from tblKarname 

) as [A] 

From tblKarname 

 

ًساضز يه همساض ضا ثبظ هي  Group Byزاذل پطاًتع ثِ زليل ايٌىِ  Selectزض هثبل ثبال خولِ 

گطزاًس وِ ايي همساض هيبًگيي ول ًوطات اوتؿبثي تَؾظ زاًف آهَظاى زض خسٍل وبضًبهِ اؾت. حبل 

ثط ايي همساض هيبًگيي تمؿين هي قَز تب ثِ ػٌَاى يه فيلس ثبظ گطزاًسُ قَز.  Gradeهمساض فيلس 
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ي  اؾت وِ قوب همساض هيبًگيي ضا ًوي زاًيس ٍ ايي همساض ًجبيس يه همساض ثبثت هعيت ايي ضٍـ زض اي

 ثبقس ثِ زليل ايٌىِ همساض هيبًگيي زض ّط ثبض افعٍزى ؾغط ثِ خسٍل وبضًبهِ تغييط هي وٌس.

  

  Fromزض  Selectثىبض ثطزى خوالت 

زض زٌس خسٍل ، توبم  اگط زض لؿوت ّبي لجلي ثِ ذبعط زاقتِ ثبقيس ، هب ثطاي گعيٌف زٌس فيلس

خساٍلي ضا وِ هي ذَاؾتين فيلس اظ اًْب اؾترطاج وٌين يب فيلس ّبي ضا اظ اى خساٍل زض قطط ّب 

زضج هي وسين ٍ ًبم ّط خسٍل ضا ثب وبهب اظ ّن خسا هي وطزين.  Fromاؾتفبزُ وٌين ضا زض خلَي 

وٌين ٍ زض حيي اخطاي حبل هي ذَاّين اظ خساٍل ثبثت ٍ هَخَز زض پبيگبُ زازُ هبى اؾتفبزُ 

Query  ِايي خساٍل ثغَض هَلتي ؾبذتِ قًَس ٍ خولSelect .ضا ثط آًْب اػوبل وٌين 

 
Select tblStudent.stuName + „ „ + tblStudent.stuLName as „fullName‟, 

StuTotalGrade.sumGrade From tblStudent 

Join 

( select tblKarname.stuCode,Sum(tblKarname.Grade ) as sumGrade 

From tblKarname  

Group By tblKarname.StuCode) AS StuTotalGrade 

On 

TblStudent.stuCode=stuTotalGrade.stuCode 

 

 sumGrade، ثطگعيسُ قسُ  اؾت. فيلس  tblStudentاظ خسٍل  fullNameزض هثبل ثبال فيلس 

تَخِ زاقت وِ خسٍل هَلتي  ثطگعيسُ قسُ اؾت. ثبيس StuTotalGradeّن اظ خسٍل هَلتي 

ؾبذتِ قسُ تَؾظ هب ثب خسٍل زيگط وِ ثبيس حتوب اضتجبط زاقتِ ثبقس وِ ايي اضتجبط ثب ولوِ وليسي 

Join  ثطلطاض هي قَز.  زض زاذل پطاًتع ثؼس اظJoin  فيلس ّبئي ضا هي تَاًي اظ يه يب زٌس خسٍل ،

Select  وٌين ٍ زض خسٍل هَلتيStuTotalGrade ؼس اظ ولوِ وليسي ثطيعين. ثOn  ًحَُ اضتجبط

 stuCodeخسٍل انلي ثب خسٍل هَلتي هكرم هي قَز وِ زض ايي هثبل اضتجبط تَؾظ فيلس 

 ثطلطاض هي قَز.

هثبل ثبال اخبظُ هي زّس وِ ثِ ؾبزگي ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًف آهَظ ضا ّوطاُ ثب خوغ ًوطُ اوتؿبثي 

 هي تَاًيس هكبّسُ وٌيس:اٍ ليؿت وٌيس. ذطٍخي هثبل ثبال ضا زض ظيط 

 

 
SumGrade FullName 

178 Ali azizi 

189 Ahmad hassani 

89 Reza Ahadi 

 

 قسُ Selectهحسٍز وطزى ضوَضزّبي 
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ض ا هحسٍز وٌيس. ثطاي ايي وبض هي تَاًيس اظ  Queryقوب هي تَاًيس ضوَضزّبي ثبظگكتي اظ يه 

ت هْن  اؾت وِ اگط خسٍل قوب زٌسيي ّعاض ايي اهط اظ ايي خْ اؾتفبزُ وٌيس. TOPولوِ وليسي 

يب هليَى ؾغط زاقتِ ثبقس ، ثبظ وطزى توبم خسٍل ثب توبم ؾغطّبي آى ، ظهبى عَالًي  ضا هي علجس 

 پؽ ثْتط اؾت وِ ؾغطّبي ثبظ گكتي ضا هحسٍز وطز.

 

 هثبل :
Select Top 5 stuCode,stuLName 

From tblStudent 

Order By stuCode Desc 

 

 ضوَضز اٍل اظ ضوَضزّبي ثبظگكتي ضا ًوبيف هي زّس. 5بال ػجبضت ث

ثؼس اظ تؼييي  Percentثطاي ايٌىِ زضنسي اظ ضوَضزّب ضا ثبظ گطزاًين ، هي تَاًين اظ ولوِ وليسي 

 زضنس ؾغطّبي ثبظگكتي اؾتفبزُ وٌين.

 

 هثبل :
Select Top 10 Percent stuCode,stuLName 

From tblStudent 

Order By stuCode Desc 

 

 زضنس اظ ضوَضزّبي ثبظگكتي ضا ًوبيف هي زّس. 10ثبال  Queryزض 

 

 
Compute Clause 

  

وطز وِ  Selectاؾتفبزُ هي وٌيس ، فمظ فيلسي ضا هي تَاى  Selectٍلتي اظ تَاثغ ضيبضي زض خولِ 

ايي هكىل ضا ثطعطف وطزُ اؾت. زض  Computeآٍضزُ قسُ ثبقس . ٍلي ػجبضت  Group Byزض 

ثؿتِ ثِ ضػبيت يىؿطي اظ لَاػس ، هي تَاًي زٌسيي فيلس ضا زض حيي گطٍُ ثٌسي  Compute ػجبضت

 وطز. Selectضٍي يه يب زٌس فيلس 

 هثبل :
Select stuCode.codeLess,Grade From tblKarname 

Order By SstuCode,codeLess 

Compute sum(Grade) By stuCode 

Compute sum(Grade) 
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زضج وٌين ، ثؼس  Selectثتسا توبم فيلسّبئي وِ هبيل ثبقين ضا هي تَاًين زض خلَي زض هثبل ثبال ا

قسُ ثدع فيلس ّبئي وِ تَاثغ ضيبضي ضٍي آًْب اػوبل هي قَز ، ضا ثبيس زض  Selectتوبم فيلسّبي 

هي تَاى تَاثغ ضيبضي ضا ضٍي يه فيلس  Computeآٍضز. تَؾظ ولوِ وليسي  Order Byخلَي 

ضا ضٍي  Sum(Grade)ضا ثبظي هي وٌس ٍ  Group Byًمف  Byولوِ وليسي اػوبل وطز وِ 

stuCode  گطٍُ ثٌسي هي وٌس. زض آذطيي ذظ اظ هثبل ّنSum(Grade)  گطٍُ ثٌسي ًكسُ اؾت

 زض آذط ليؿت ثبظگكتي ، زضج هي قَز. Gradeٍ هدوَع 

 

 ضػبيت قَز. Computeهَاضزي وِ زض ػجبضت 

 شوط قَز.  Order Byٍضزُ قسُ اؾت ، ثبيس زض آ Selectتوبم فيلسّبئي وِ زض  -

 قَز. Selectفيلسي وِ تبثغ ضيبضي ضٍي آى اػوبل قسُ  اؾت ثبيس حتوب  -

 ذطٍخي هثبل ثبال زض قىل ظيط آٍضزُ قسُ اؾت:

 

 
Into Clause  
ضا ثِ يه خسٍل ضيرت. ٍلتي قوب ًبم  SQLهي تَاًيس ، ذطٍخي يه خولِ  Intoتَؾظ ػجبضت 

 هؼطفي هي وٌيس ، خسٍل ذَزثرَز ايدبز هي قَز.  Intoخسٍلي ضا خلَي 

 هثبل:
Select *   

 Into tempStu 

 From tblStudent 

 Where stuCode > 200 

ايدبز قسُ اؾت وِ فيلس ّبي ايي خسٍل خسيس  tempStuزض ػجبضت ثبال ، خسٍل خسيسي ثب ًبم 

يه وپي اظ خسٍل هي ثبقس ٍ زض انل ايي خسٍل خسيس  tblStudentهغبثك ثب خسٍل 

tblStudent  هي ثبقس ، تٌْب تفبٍت آى ايي اؾت وِ هحتَيبت خسٍلtempStu  توبم هكرهبت

 ثعضگتط اؾت. 200زاًف آهَظاًي اؾت وِ وس زاًف آهَظي آًْب اظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثطاي تغييط هحتَي خساٍل DMLثىبض ثطزى  
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  Insertخولِ 

خسٍل اضبفِ وطز. زض ثطًبهِ ّب ٍلتي وبضثط  هي تَاى يه ؾغط خسيس ضا ثِ يه Insertتَؾظ خولِ 

ضا هي  Saveوليه هي وٌس ٍ ثؼس اظ زضج هحتَيبت فطم ، زووِ  Newزض يه فطم ضٍي وليس 

اخطا هي قَز ٍ همبزيط فطم ثِ فيلس ّبي هتٌبظط آى زض خسٍل هَخَز زض  Insertفكبضز ، يه خولِ 

 پبيگبُ زازُ اضبفِ هي قَز.

 ظيط اؾت: ثهَضت Insertؾبذتبض خولِ 
Insert Into nameTable 

( List Fileds ) 

Values ( value Fields ) 

 

NameTable  ًِبم خسٍلي اظ پبيگبُ زازُ اؾت وِ هي ذَاّيس ؾغط خسيس ضا ث 

آى اضبفِ وٌيس. ثؼس اظ زضج ًبم خسٍل ، ثبيس زض زاذل پطاًتع ليؿت فيلسّبئي ضا وِ هي ذَاّيس 

ِ وٌيس ضا زضج وٌيس.ثبيس تَخِ وٌيس وِ اگط فيلسي وِ وليس انلي همبزيط خسيسي ضا ثِ اًْب اضبف

ثب ذغب هَاخِ هي قَيس . ايي اهط ثِ ايي  SQLاؾت ضا زض ايي ليؿت ًيبٍضيس زض ٌّگبم اخطاي خولِ 

زاقتِ ثبقس. ًىتِ اي وِ لبثل شوط اؾت  Nullزليل ضخ هي زّس وِ وليس انلي ًوي تَاًس همساض 

يس ًبم فيلس ّب ضا ليؿت ًىٌيس ٍ زض ػَو ثبيس زض ٌّگبم زضج همبزيط زليمب ايي اؾت وِ قوب هي تَاً

 هؼبزل ثب تَالي فيلس ّبئي وِ زض خسٍل زض پبيگبُ زازُ هَخَز اؾت ، ػول وٌيس.

همبزيط خسيسي ضا وِ هي ذَاّيس ، زض ؾغط خسيس لطاض ثگيطز ضا  Valuesثؼس اظ ولوِ وليسي 

ثبيس ثب تطتيت ليؿت فيلس ّب يب زض نَضت ػسم زضج ليؿت  ليؿت هي وٌيس وِ تطتيت ايي همبزيط

 فيلسّب ثب فيلسّبي خسٍل يىؿبى ثبقس.

 هثبل :
Insert Into tblStudent 

(stuCode,stuName,stuLName , Phone , Address ) 

Values ( 500 , „Ahmad‟ , „ Alizadeh „ , „ 4378634 „ , „ Tehran –Vanak „ ) 

 

ثب همبزيط خسيس اضبفِ هي قَز. ثبيس تَخِ  tblStudentؾغط خسيس ثِ خسٍل زض هثبل ثبال ، يه 

زاقت وِ اگط وس زاًف آهَظي زضج قسُ لجال زض خسٍل هَخَز ثبقس ثِ زليل وليس انلي ثَزى ايي 

فيلس ثب يه ذغب هَاخِ هي قَيس. زض ٌّگبم زضج همبزيط ثبيس ثِ ايي ًىتِ تَخِ وٌيس وِ فيلس ّبئي 

زازُ آًْب ضقتِ اي اؾت ثبيس زاذل ته وَتيكي لطاض ثگيطًس ٍ فيلس ّبي ػسزي  وِ زض خسٍل ًَع

 ًيبظي ثِ ته وَتيكي ًساضًس.

 هثبل :
Insert into tblKarname 

(stuCode , codeLess , Grade ) 

Values ( 500 , 1001 , 1305 ) 
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ٍ آًْب ضا تَؾظ  يه ضزيف ضا اظ يه يب زٌس خسٍل ثطگعيٌيس Selectقوب هي تَاًيس تَؾظ خولِ 

ثِ خسٍلي اضبفِ وٌيس.هعيت ايي وبض زض ايي اؾت وِ قوب هي تَاًيس ايي ؾغط ضا  Insertخولِ 

تبى   Selectثؿتِ ثِ قطٍعي اًتربة وٌيس ٍ آًطا ثِ خسٍل اضبفِ وٌيس. ثبيس تَخِ وٌيس وِ خولِ 

 Selectُ زض خولِ قس Selectحتوب ثبيس يه ضزيف ضا ثبظ گطزاًس. ثبيس تَخِ وٌيس وِ فيلسّبي 

 ثبيس هتٌبظط ثب ليؿت اضائِ قسُ اظ فيلسّبئي وِ ثبيس ثِ خسٍل اضبفِ قَز ، ثبقٌس.

 هثبل :
Insert Into tempStu 

( stuCode , stuName , stuLName , Phone , Address ) 

Select * From tblStudent 

Where stuCode=1300 

 

ضٍي وليس انلي زضج هي قَز تب اظ ثبظ گطزاى يه  Selectانَال قطط ّبي اػوبل قسُ زض خولِ 

 هغوئي قس. Selectؾغط تَؾظ خولِ 

اؾت ثِ ػٌَاى ؾغط خسيس ثِ خسٍل  1300زض هثبل ثبال ، ؾغطي وِ وس زاًف آهَظي آى 

tempStu .اضبفِ هي قَز 

 

 Updateخولِ 

ظ ضؾبًس. هثال هي تَاى يه فيلس ّبي ؾغط هَخَز زض خسٍل پبيگبُ زازُ ضا ثطٍ Updateثب خولِ 

زض ثبالي آى وس زاًف اهَظي هَضز ًظط ذَز  TextBoxفطو وٌيس وِ فطهي زاضيس وِ وبضثط زض زض 

اخطا هي قَز  Selectضا زضج هي وٌس ٍ ضٍي زووِ خؿتدَ وليه هي وٌس . ثب ايي ػول يه خولِ 

يىي ثبقس  TextBoxوِ زض آى قطعي هَخَز اؾت وِ وس زاًف آهَظي ثبيس ثب همساض زضج قسُ زض 

همسضاي ضا ثبظ گطزاًس ، خؿتدَ هَفميت اهيع اؾت ٍ قوب هي تَاًيس فيلس ّبي  Select.اگط خولِ 

پط وٌيس . حبل هي تَاًيس ايي اخبظُ ضا ثِ وبضثط ؾيؿتن تبى  Queryفطم ضا ثب همبزيط ثبظ گكتي اظ 

وٌس. ثؼس اظ وليه  وليه  Updateثسّيس وِ همبزيط فيلس ّبي فطم ضا تغييط زّس ٍ ثؼس ضٍي زووِ 

اخطا هي قَز ٍ تغييطات هَضز ًظط وبضثط ثؼس اظ تؼييي    Update، يه خولِ  Updateضٍي زووِ 

 اػتجبض ، ضٍي خسٍل اػوبل هي قَز.

 ثهَضت ظيط اؾت :  Updateؾبذتبض خولِ 
Update  TableName 

Set NameFiled1= Value , NameField2 = value 

Where PrimaryKeyField = Value 

 

TableName  .ًبم خسٍلي اؾت وِ ثبيس فيلس ّبي يىي اظ ؾغطّبي آى ثطٍظ ضؾبًسُ قَز 

ثبيس فيلس ّبي ضا وِ هي ذَاّين ثطٍظ ضؾبًين ّوطاُ ثب همبزيط خسيس آًْب  Setثؼس اظ ولوِ وليسي 

 زضج وٌين وِ ّط فيلس ثب همساضـ ثب يه وبهب اظ ّن خسا هي قَز.
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اخطا قَز توبم ؾغطّبي  Whereثسٍى زاقتي قطط   Updateلِ ثبيس تَخِ زاقت وِ اگط خو

خسٍل ثطٍظ ضؾبًسُ هي قَز ٍ هحتَيبت خسٍلوبى ذطاة هي قَز. ثطاي پطّيع اظ ايي اهط ، هب ثبيس 

تَؾظ يه قطط ؾغطّبئي وِ ثبيس ثطٍظ ضؾبًسُ قَز ضا هحسٍز وٌين. زض اوثط هَاضز هب ًيبظ زاضين وِ 

ن . ثطاي ايي اهط انَال فيلسي وِ ثطاي قطط ثىبض ثطزُ هي قَز وليس يب تٌْب يه ؾغط ضا ثطٍظ ثطؾبًي

 وليس ّبي انلي هَخَ زض خسٍل اؾت تب ؾغطّبئي وِ ثبيس ثطٍظ ضؾبًسُ قَز ، هكرم ثبقٌس.

 

 هثبل :
Update tblStudent 

Set stuName = „ Reza „ , 

StuLName = „ Asadi „ 

Where stuCode = 200 

 

تغييط وطزُ  اؾت. ايي  Reza  ٍAsadiم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًف آهَظ ثتطتيت ثِ زض هثبل ثبال ، ًب

 ثبقس.  200تغييطات ضٍي هكرهبت زاًف آهَظي اػوبل هي قَز وِ وس زاًف آهَظي آى 

 

 هثبل :
Update tblKarname 

Set codeLess = 300 

Where codeLess = 400 and  

StuCode = 100 

 

ثبقس ، ثِ همساض  100ٍ وس زاًف آهَظي آى   400وِ وس زضؼ آى زض هثبل ثبال وس زضؼ ؾغطي 

 تغييط هي يبثس. ايي تغييط هي تَاًس ثِ زليل اقتجبُ تبيپي ٍاضز وٌٌسُ اعالػبت ، ضٍي زّس. 300

 

 هثبل :
Update tblKarname 

Set stuCode = 500  

Where Grade = 12 
 

فيلسي اظ ًَع وليس انلي ًيؿت ، احتوبل ذغب زض هثبل ثبال ، ثِ زليل ايٌىِ قطط اػوبل قسُ ضٍي 

 ٍخَز زاضز. هثال :
StuCode CodeLess Grade 

200 1001 13 

300 1001 12 

500 1002 13 

500 1001 16 
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زض ؾغط زٍم ،  Queryٍلتي هثبل ثبال ضٍي خسٍل زضج قسُ زض ثبال ، اخطا هي قَز ، ثٌب ثِ قطط زض 

ٍ  stuCodeتغييط هي يبثس ٍ تطويت زٍ فيلس  500مساض ثِ ه 300اظ همساض  stuCodeفيلس 

codeLess  ِزض ؾغط زٍم ثب ؾغط زْبضم يىي هي قَز وEngine  ،SqlServer  يه ذغب ضا

 نبزض هي وٌس.

 ضا ثِ فيلسي وِ تْي پصيط اؾت ، لطاض زّيس.  هثبل : Nullقوب هي تَاًيس همساض 

 
Update tblStudent 

Set Address = Null 

Where stuCode = 400 

 

 اؾت پبن هي قَز.  400زض هثبل ثبال هحتَيبت فيلس آزضؼ زاًف اهَظي وِ وس آى 

قوب هي تَاًيس ، هحتَاي يه فيلس ضا ثِ همساض پيف فطو آى ؾت وٌيس . اگط زض فهَل لجلي ثِ 

ذبعط زاقتِ ثبقيس ، هي تَاًؿتيس زض حيي تؼطيف يه فيلس زض يه خسٍل ثطاي اى همساض پيف 

تؼييي وٌيس وِ زض نَضت ذبلي ضز قسى فيلس زض يه ؾغط همساض پيف فطو خبيگعيي آى فطو 

 قَز. 

 هثبل :
Update tblStudent 

Set Address = Default 

Where stuCode =100 

 

 Updateوِ تٌْب يه همساض ضا ثبظ هي گطزاًس ، زض خولِ  Selectقوب هي تَاًيس اظ يه خولِ 

تي ضا ثِ فيلسي اظ خسٍل ؾت وٌيس ٍ آًطا ثطٍظ ثطؾبًيس. هعيت ايي  اهط اؾتفبزُ وٌيس ٍ همساض ثبظگك

ّوبًگًَِ وِ ثبضّب گفتِ قسُ اؾت زض ايي اؾت وِ قوب هي تَاًيس همساضي ضا زاقتِ ثبقيس وِ زض 

 ٌّگبم زضج يب ثطٍظضؾبًي خسٍل تغييط هي وٌس.

 هثبل :
Update tblKarname 

Set Grade = ( select AVG ( Grade ) from tblKarname ) 

Where stuCode = 300 and codeLess =1001 

 

وِ آى هيبًگيي اوتؿبثي ًوطات زاًف آهَظاى ضا  SQLتَؾظ يه خولِ  Gradeزض هثبل ظيط همساض 

زض خسٍل وبضًبهِ ثبظ هي گطزاًس ، همساض زّي هي قَز. ثبيس تَخِ زاقت وِ ثِ زليل ايٌىِ زض خسٍل 

زاًف اهَظ ٍ وس زضؼ وليس انلي اؾت پؽ ثبيس ّويكِ زض حيي ثطٍظ  وبضًبهِ تطويت فيلس ّبي وس

ضؾبًي ّط زٍ  ايي فيلس ّب زض قطط گٌدبًسُ قًَس تب احتوبل ثطٍظ ذغب زض حيي ثطٍظ ضؾبًي اظ ثيي 

 ثطٍز.
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 ثطٍظ ضؾبًي زٌسيي خسٍل

 

 زض يه هطحلِ اخطا ثطٍظثطؾبًيس. Updateقوب هي تَاًيس زٌسيي خسٍل ضا زض زٌس خولِ 

 هثبل :
Update tblKarname 

Set Garde = Grade + 0.5 

Where stuCode = 100 and  

 CodeLess = 1003  

Update tblLesson 

Set lessName = “ARABIC” 

Where codeLess = “1002” 

 

اضبفِ هي قَز ٍ ثؼس  1003زض زضؾي ثب وس  100زض هثبل ثبال ، اثتسا ًين ًوطُ ثِ زاًف آهَظ ثب وس 

 ثِ ػطثي تغييط هي يبثس. 1002وس  ًبم زضؼ

 

 حصف هحتَيبت خسٍل 

 ثطاي حصف يه يب زٌس ضوَضز اظ خسٍل هي تَاى اظ ؾبذتبض ظيط اؾتفبزُ وطز.
Delete From tableName 

Where Condition 

 

TableName  ًبم خسٍلي هي ثبقس وِ هي ذَاّين يه يب زٌس ؾغط اظ آى ضا حصف وٌين. اگط قوب

سٍى قطط اخطا وٌيس توبهي هحتَيبت خسٍل پبن هي قَز . پؽ ثب هي ّن ضا ث Deleteخولِ 

ثسٍى قطط زاين ٍ ثِ ّويي زليل  Deleteػميسُ ّؿتيس وِ زض هَاضز ووي ًيبظ ثِ اخطاي خولِ 

آٍضزُ اين. قوب زض قطط هكرم هي وٌيس وِ وسام  Deleteاؾت وِ هب قطط ضا ّن خعٍ ؾبذتبض 

ٌيس. هثبل لجل ضا ثيبز ثيبٍضيس ٍ فطو وٌيس وِ زض فطم هَضز يه اظ ؾغطّب ضا هي ذَاّيس حصف و

زض فطم وليه هي وٌس .  Deleteًظط هب  ، وبضثط خؿتدَ ذَز ضا اًدبم هي زّس ٍ ثؼس ضٍي زووِ 

اخطا هي قَز وِ زض آى قطط هَضز ًظط هب همساض  Deleteثؼس اظ وليه ضٍي زووِ ، خولِ 

TextBox آى هي ثبقس ، اؾت.  هَضز خؿتدَ وِ وس زاًف آهَظ زض 

 هثبل :
Delete From tblStudent 

Where stuCode = 700 

 

اؾت حصف هي قَز . ثبيس تَخِ زاقت وِ اگط  700زض هثبل ثبال ، ؾغطي وِ وس زاًف اهَظي اى 

 قطط شوط ًكَز هحتَيبت خسٍل زاًف آهَظ حصف هي قَز.

 هثبل :
Delete From tblKarname 

Where Grade < (  



28 

 

   Select AVG ( Grade ) 

       From tblStudent ) 

 

 

 زض هثبل ثبال ًوطاتي وِ پبييي تط اظ ًوطُ هيبًگيي وليِ زضٍؼ اؾت ، حصف هي قَز.

 قوب هي تَاًيس وليِ هحتَيبت خسٍل ضا ثب ؾبذتبض ظيط حصف وٌيس:
Delete From tableName 

 

ًكسُ اؾت ٍلي توبم  Dropثؼس اظ پبن وطزى هحتَيبت خسٍل ، خسٍل ٌَّظ هَخَز اؾت ٍ 

 هحتَيبت آى ذبلي قسُ اؾت.

ّن هؼبزل ػجبضت ثبال اؾت ٍ هحتَيبت خسٍل ضا پبن هي وٌس. ؾبذتبض آى  TSQLػجبضت ظيط زض 

 ثهَضت ظيط اؾت :
Truncate Table TableName 

 

 ًبم خسٍلي اؾت وِ هي ذَاّيس هحتَيبت آًطا حصف وٌيس. TableNameزض ؾبذتبض ثبال 

 هثبل :
Truncate Table tempStu 

 ايدبز وطزُ ثَزيس ، حصف هي قَز. Intoوِ زض لؿوت  tempStuزض هثبل ثبال ، هحتَيبت خسٍل  
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 همسهِ :

ّب ERDزض ايي فهل ًگبُ هرتهطي ثِ انَل ًطهبل ؾبظي ٍ عطيمِ تدعيِ  ٍ تحليل زازُ ّب ٍ ضؾن 

ظ هبثين هَخَزيت ّب ذَاّيس آهَذت ٍ اًَاع ضٍاثظ ضا هَضز ثطضؾي زاضين. زض ايي فهل زض هَضز ضٍاث

 لطاض هي زّين. 

اؾتبًساضز ضا هي   ERDزض لؿوت ثؼس هطاحل ًطهبل ؾبظي ضا  ذَاّيس آهَذت ٍ ًحَُ تطؾين  

 آهَظيس.

آًطا تطؾين  ERDزض اًتْبي ايي فهل يه ؾيؿتن فطٍـ ٍ  اًجبضزاضي ضا تحليل ٍ ًطهبل هي وٌين ٍ 

 ن وطز.ذَاّي
Entity Relationship Diagrams (ERD)  

 زٍ خسٍل يب هَخَزيت ظيط ضا زض ًظط ثگيطيس.

 
Customer                                                                  Order                           

      
 

 

 

 

 

زٍ هكتطي ٍ ليؿت ؾفبضقبت آى يب ثِ هب زٍ هَخَزيت ضا زض ؾيؿتن قٌبؾبئي وطزُ اين ، وِ ايي 

 اذتهبض ؾفبضـ هي ثبقس. هب ثبيس ضٍاثظ ايي زٍ هَخَزيت ضا زض ؾيؿتن اؾترطاج وٌين. 

ّط هكتطي هي تَاًس زٌسيي ؾفبضـ زاقتِ ثبقس . قوب آلبي ػعيعي ضا زض ًظط ثگيطيس وِ هكتطي 

ضـ وبال زّس . ّط ؾفبضـ ؾيؿتن هب اؾت ٍ اٍ هي  تَاًس زٌسيي ثبض زض عَل حيبت ؾيؿتن ، ؾفب

هرتم يه هكتطي اؾت ٍ ّط ليؿت ؾفبضـ هي تَاًس فمظ ثطاي يه هكتطي ثبقس . پؽ هي تَاى 

 ًتيدِ گطفت وِ اضتجبط هَخَزيت ّبي هكتطي ٍ ؾفبضـ يه اضتجبط يه ثِ زٌس اؾت.

 پؽ اضتجبط ايي زٍ هي تَاًس ثِ قىل ظيط ثبقس:

 

 

 

 

   Customer Order1 

Order2 

Order3 
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 ثگيطيس:زٍ هَخَزيت ظيط ضا زض ًظط 

 

 

Team                                                       Player                            

 

 

 

 

ّط هَخَزيت تين هي تَاًس زٌسيي ثبظيىي زاقتِ ثبقس . هثال تين فَتجبل الظيَ ضا زض ًظط ثگيطيس ، 

پع ، پطٍتعي ٍ غيطُ. ّط ثبظوي فمظ هي وِ هي تَاًس زٌسيي ثبظيىي زاقتِ ثبقس. ثبظوٌبًي هبًٌس ، لَ

تَاًس زض ػضَيت يه تين ثبقس .هثال لَپع زض ػضَيت تين الظيَ اؾت ٍ ًوي تَاًس ػضَ تين هيالى ّن 

ثبقس. پؽ اضتجبط هَخَزيت ثبظيىي ٍ تين يه اضتجبط يه ثِ زٌس اؾت.ايي اضتجبط هي تَاًس هبًٌس 

 ظيط ثبقس.
 

 

 

 

 

 ٌيس اضتجبط اظ ًظط تطؾيوي ؾبزُ قسُ اؾت.ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هي و

 زٍ هَخَزيت ظيط ضا زض ًظط ثگيطيس :

 هَاز غصائي                                                           پيتعا                        

 

 

 

 

 

ي ثعضي وليِ ّط پيتعا هي تَاًس اظ زٌسيي ًَع هَاز غصائي تْيِ قَز .فطو وٌيس وِ يه پيتعا فطٍق

هَاز هَضز ًيبظ پرت پيتعا ضا وس ثٌسي وطزُ ثبقس ٍ آًْب ضا زض يه ليؿت ًگِ زاضي وٌس .هثال ، لبضذ 

زاقتِ ثبقس . ّط ًَع هبزُ غصائي ّن هي تَاًس زض زٌسيي ًَع پيتعا  200يب ؾَؾيؽ وس  100وس 

ىبض ثطزُ هي قَز. پؽ ثىبض ثطزُ قَز. هثال ؾَؾيؽ ّن زض پيتعا هرلَط ٍ ّن زض پيتعا پپطًٍي ث

ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هي وٌيس ، اضتجبط پيتعا ثب ليؿت هَاز زٌس ثِ زٌس اؾت ٍ ثهَضت ظيط تطؾين 

 هي قَز.

 

 

         Team         Player 

 پيتزا           مواد غذائي      
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زض تئَضي ًطهبل ؾبظي ، زض يه ؾيؿتن ّير اضتجبط زٌس ثِ زٌسي ًجبيس ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ ّط 

سيل هي قَز. پؽ ّويكِ هب ثيي زٍ هَخَزيت ثب اضتجبط زٌس ثِ زٌس ثِ زٍ اضتجبط يه ثِ زٌس تج

اضتجبط زٌس ثِ زٌس يه هَخَزيت ٍخَز زاضز وِ زٍ هَخَزيت انلي ثب هَخَزيت خسيس اضتجبط يه 

 ثِ زٌس زاضًس.

 پؽ اضتجبط هب ثيي پيتعا ٍ هَاز غصائي ثهَضت ظيط هي قَز.

 

 

 

 

 

 

يتعا ثبقس. هثال زض ًظط ثگيطيس وِ زض آى هي خسٍل ٍاؾظ هي تَاًس ليؿتي اظ هَاز هَضز لعٍم ّط پ

 تَاى اعالػبتي ثهَضت ظيط ضا زضج وطز.

 

 كد پيتزا كد مواد غذائي مقدار مصزف

30 100 03303 

50 200 03303 

120 100 03303 

21 300 03303 

 

ّوبًغَض وِ زض خسٍل ثبال هالحظِ هي وٌيس ، هي تَاى وليس ّبي انلي زٍ خسٍل پيتعا ٍ هَاز 

غصائي زض خسٍل ٍاؾظ ًيع آٍضزُ قسُ اًس. ٍلي ّوبًگًَِ وِ اظ زازُ ّبي خسٍل ٍاؾظ هكرم اؾت 

 آًْب تىطاض هي قًَس ٍ ًوي تَاًٌس وليس انلي ثبقٌس.

زض خسٍل ٍاؾظ حتوب ثبيس وليس ّبي انلي خساٍلي وِ اضتجبط زٌس ثِ زٌس اًْب قىؿتِ قسُ اؾت ، 

هي  تَاًس وليس انلي ثبقس. يه وليس تطويجي ٍلتي هي  هَخَ ز ثبقس. تطويت ايي وليس ّبي انلي

تَاًس يىتب ثبقس وِ ّوِ همبزيط زضج قسُ زض فيلس ّبي وليس انلي تىطاضي ًجبقس. هثال زض هثبل ثبال 

 60آى  100زاقتِ ثبقين وِ هيعاى هَاز ههطفي وس  30040هب زيگط ًوي تَاًين ، پيتعائي ثب وس 

 لطاض زازُ قسُ اؾت . 30ثبقس ظيطا يه ثبض همساض آى 

 واسط         مواد غذائي     پيتزا        
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اگط ثطاي خسٍل ٍاؾظ يه وليس انلي تكريم زّين ، وليس ّبي انلي خساٍل پبيِ ، ثِ ػٌَاى 

وليس ذبضخي قٌبذتِ هي قَز . وليس ذبضخي هي تَاًس زض خسٍل تىطاض قَز ٍلي همبزيط آى حتوب 

 ثبيس زض خسٍل پبيِ هَخَز ثبقس.

يه ثِ يه ثَخَز هي آيس. زض لَاػس ًطهبل ؾبظي لبثل شوط اؾت وِ ثِ ًسضت زض ؾيؿتن اضتجبط 

 اضتجبط يه ثِ يه هي تَاًس هَخَز ثبقس.

 ّب ERDافعٍزى فيلسّب ثِ 

ولي  ERDلطاض زّيس. تب زضحيي هكبّسُ  ERDقوب هي تَاًس ًبم فيلس ّب ضا ثِ زٍ ضٍـ زض هسل 

از تين ٍ ثطًبهِ ؾيؿتن فيلس ّبي ّط هَخَزيت لبثل تكريم ثبقس تب فْن آًْب ثطاي زيگط  افط

 ًَيؿبى ضاحت ثبقس

 زض ضٍـ اٍل هي تَاى فيلس ّب ضا زضٍى هطثغ ّب ثِ عطيك ظيط زضج وطز:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زض ضٍـ زٍم فيلس ّب زض زضٍى هطثغ ّب لطاض ًوي گيطًس. آًْب ثِ عطيك ظيط ضؾن هي قًَس:
 

 

 

 

 

 

 

 

# Customer                                                    

 

          * Name                                                          

 

 Address                                                       

 

هي قرهب ضٍـ اٍل ضا هي پؿٌسم ، زَى فىط هي وٌن وِ خوغ ٍ خَض تط ثبقس. الجتِ ضٍـ زٍم 

زي زاقتِ ثبقٌس هٌبؾت تط اؾت ، ظيطا ًيبظي ثِ ضؾن هطثغ ّبي ثؿيبض ثطاي خساٍلي وِ فيلسّبي ظيب

 ثعضي ًوي ثبقس.

             Customer 

# CustomerID 

* Name 

   Address 

               Customer 
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ثِ هؼٌي ايي اؾت وِ فيلس  #حبل ثِ ػالئوي وِ وٌبض ًبم فيلسّب زضج قسُ اؾت هي پطزاظين. ػالهت 

 ضا ًساضز ٍ اگط قوب آًطا ذبلي ضز Nullثسيي هؼٌي اؾت وِ فيلس لبثليت × وليس انلي اؾت . ػالهت 

 وٌيس ثِ قوب ذغب ذَاّس زاز.

 عطاحي ؾيؿتن فطٍـ

حبل هي ذَاّين يه ؾيؿتن فطٍـ پيف فطو ضا عطاحي وٌين. الجتِ ثبيس زض ًظط گطفت وِ 

 ؾيؿتن اًجبض ٍ فطٍـ هب ؾيؿتوي ؾبزُ اؾت وِ پيف فطو ّبي اثتسائي زاضز . 

ت ، هكتطي اؾت وِ هي ثطاي ايي ؾيؿتن زٌس هَخَزيت هلوَؼ زض ًظط گطفتِ ام. اٍليي هَخَزي

اخٌبؼ ضا اظ اًجبض ذطيساضي هي وٌس. هَخَزيت ثؼسي فطٍقٌسُ اؾت وِ اخٌبؼ ٍ وبالّب ضا ثِ اًجبض 

هي فطٍقس. هَخَزيت ثؼسي ذَز اًجبض اؾت وِ زض ؾيؿتن هب اهىبى زاضز وِ زٌسيي اًجبض زض زٌسيي 

ًظط هي گيطين ، زاقتِ ًمغِ هرتلف يب يه اًجبض ثِ زٌسيي لؿوت وِ ّط لؿوت ضا يه اًجبض زض 

ثبقس. هَخَزيت آذط ّن وبال اؾت وِ ثبيس زض اًجبض شذيطُ قَز ٍ ثؼس ثِ هكتطي فطٍذتِ يب اظ 

 ذطيساض ذطيساضي قَز.

 حبل وِ هَخَزيت ّبي ؾيؿتن قٌبذتِ قس ، ثبيس ضٍاثظ هَخَزيت ّب ضا ثطضؾي وٌين.

ظيطا فطٍقٌسُ اخٌبؼ ذَز ضا ثِ  هب ثيي زٍ هَخَزيت هكتطي ٍ فطٍقٌسُ ّير اضتجبعي ٍخَز ًساضز

 اًجبض هي فطٍقس ٍ هكتطي والّبي هَضز ًيلع ذَز ضا اظ اًجبض اثتيبع هي وٌس.

ّط هكتطي هي تَاًس زٌسيي وبال ضا ذطيساضي وٌس ٍ ّط ًَع وبال هي تَاًس تَؾظ زٌسيي هكتطي 

 ذطيساضي قَز ، پؽ اضتجبط ايي زٍ هَخَزيت زٌس ثِ زٌس اؾت.

س اظ زٌسيي  اًجبض ذطيساضي وٌس ٍ ّط اًجبض ًيع هي تَاًس زٌسيي هكتطي زاقتِ ّط هكتطي هي تَاً

 ثبقس. پؽ اضتجبط هَخَزيت ّبي اًجبض ثب هكتطي ًيع زٌس ثِ زٌس اؾت.

ّط فطٍقٌسُ هي تَاًس زٌسيي وبال ضا ثفطٍقس ٍ ّط ًَع وبال هي تَاًس تَؾظ زٌسيي فطٍقٌسُ 

 زٌس ثِ زٌس اؾت.فطٍذتِ قَز ، پؽ اضتجبط ايي زٍ هَخَزيت 

ّط فطٍقٌسُ هي تَاًس ثِ زٌسيي  اًجبض وبال ثفطٍقس ٍ ّط اًجبض ًيع هي تَاًس اظ زٌسيي فطٍقٌسُ 

 ذطيساضي وٌس. پؽ اضتجبط هَخَزيت ّبي اًجبض ثب فطٍقٌسُ ًيع زٌس ثِ زٌس اؾت.

زض زٌسيي اًجبض ّط اًجبض هي تَاًس زٌسيي ًَع وبال ضا زض ذَز شذيطُ وٌس ٍ ّط ًَع وبال ّن هي تَاًس 

 شذيطُ قَز ٍ اضتجبط هَخَزيت ّبي وبال ٍ اًجبض ًيع زٌس ثِ زٌس اؾت.

 

 ؾيؿتن ضا هكبّسُ هي وٌيس . ERDزض ظيط 
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حبل ثٌب ثِ لبًَى ًطهبل ؾبظي ّير اضتجبط زٌس ثِ زٌسي زض ؾيؿتن ًجبيس ٍخَز زاقتِ ثبقس ، پؽ 

 زٌس تجسيل هي وٌين. هب ايي اضتجبعبت زٌس ثِ زٌس ضا ثِ زٍ اضتجبط يه ثِ
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خسٍل ٍاؾظ ايدبز قسُ اؾت. خساٍل ٍاؾظ ػجبضتٌس اظ  5ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هي وٌس 

 فطٍقٌسُ/وبال ، فطٍقٌسُ/اًجبض ، اًجبض/وبال ، وبال / هكتطي ٍ هكتطي / اًجبض .

ُ ّوبًغَض وِ هالحظِ هي وٌيس ، زض زٍ خسٍل ٍاؾظ فطٍقٌسُ/وبال ٍ فطٍقٌسُ/اًجبض ، فطٍقٌس

هكتطن اؾت وِ هب ايي زٍ هَخَزيت ضا تجسيل ثِ يه هَخَزيت ثب ًبم هكتطي/اًجبض/وبال هي وٌين. 

زض زٍ خسٍل ٍاؾظ هكتطي/وبال ٍ هكتطي/اًجبض ، هكتطي تىطاض قسُ وِ  ايي زٍ هَخَزيت تجسيل ثِ 

يه هَخَزيت ثب ًبم هكتطي/اًجبض/وبال هي قَز. ثؼس اظ ؾبزُ ؾبظي ؾِ هَخَزيت ٍاؾظ 

 ي/اًجبض/وبال ، فطٍقٌسُ/اًجبض/وبال ٍ اًجبض/وبال زاضين. هكتط

خسٍل ٍاؾظ هكتطي/اًجبض/وبال ضا فبوتَض فطٍـ هي ًبهين. وِ زض آى وس فبوتَض وليس انلي اؾت. 

 فيلسّبي وس هكتطي ، وس اًجبض ٍ وس وبال وليس ّبي ذبضخي هَخَزيت فبوتَض هي ثبقٌس.

ذطيس هي ًبهين ، وِ زض آى وس حَالِ وليس انلي هي ثبقس.  خسٍل ٍاؾظ فطٍقٌسُ/وبال/اًجبض ضا حَالِ

 فيلس ّبي وس فطٍقٌسُ ، وس وبال ٍ وس اًجبض وليس ّبي ذبضخي خسٍل حَالِ ذطيس هي ثبقٌس.

خسٍل ٍاؾظ اًجبض/وبال ضا ّن هحتَي اًجبض هي ًبهين. وِ زض آى تطويت وس وبال ٍ وس اًجبض وليس انلي 

 ي قَز وِ اظ ّط وبال زض ّط اًجبض زِ تؼسازي هَخَز اؾت. هي ثبقس. زض ايي خسٍل هكرم ه

 ؾيؿتن ضا هكبّسُ هي وٌيس: ERDزض ظيط اضتجبط هَخَزيت ّب ٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زض ظيط ليؿت خساٍل ٍ فيلس ّبي آًْب ضا هكبزُ هي وٌيس:

 

 Customer -خسٍل هكتطي 

 

 مشتزي    

   انبار    

 كاال        

 فاكتور فزوش 

 فزوشنده    

 حوالو فزوش  

 محتوي انبار   
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 كليد نوع فيلد نام فيلد

 اصلي ػسزي طيوس هكت

  ضقتِ اي ًبم هكتطي

  ضقتِ اي ًبم ذبًَازگي هكتطي

  ضقتِ اي تلفي

  ضقتِ اي فبوؽ

 

 

  Goodsخسٍل وبال : 

 

 كليد نوع فيلد نام فيلد

 اصلي ػسزي وس وبال

  ضقتِ اي ًبم وبال

  ضقتِ اي هكرهبت ولي وبال

 

 

 Storeخسٍل اًجبض : 

 

 كليد نوع فيلد نام فيلد

 اصلي ػسزي ضوس اًجب

  ضقتِ اي ًبم اًجبض

  ضقتِ اي آزضؼ اًجبض

  ضقتِ اي قوبضُ تلفي

  ضقتِ اي قوبضُ فبوؽ

 

 

 خسٍل فطٍقٌسُ

 كليد نوع فيلد نام فيلد

 اصلي ػسزي وس فطٍقٌسُ

  ضقتِ اي ًبم فطٍقٌسُ

  ضقتِ  اي ًبم ذبًَازگي فطٍقٌسُ
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  ضقتِ اي تلفي فطٍقٌسُ

  ضقتِ اي آزضؼ

  ضقتِ اي هؼطف

 

 

  ContenStoreخسٍل هحتَي اًجبض : 

 كليد نوع فيلد نام فيلد

 اصلي ػسزي وس اًجبض

 اصلي ػسزي وس وبال

  ػسزي ليوت وبال

  ػسزي ًمغِ ؾفبضـ

  ػسزي تؼساز وبال

 

 

  Factorخسٍل فبوتَض فطٍـ : 

 كليد نوع فيلد نام فيلد

 اصلي ػسزي قوبضُ فبوتَض

 خارجي ػسزي  وس وبال

 خارجي ػسزي وس اًجبض

 خارجي ػسزي وس هكتطي

  ػسزي تؼساز وبالي فطٍذتِ قسُ

  تبضيد تبضيد فبوتَض

  ػسزي ثْبي فبوتَض

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ايدبز وطزى يه پبيگبُ زازُ
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اضوبى انلي يه پبيگبُ زازُ قبهل يىؿطي اظ خساٍل ٍاثؿتِ ثْن ّؿتٌس وِ ثب ّن اضتجبط زاضًس.قوب 

يه پبيگبُ  Enterprise Managerسٍى ثىبض گيطي اظ اثعاض ، ث SQLهي تَاًيس تَؾظ زؾتَضات 

 زازُ ضا ايدبز وٌيس. 

فطو وٌيس وِ ؾيؿتن هبلي ضا عطاحي وطزُ ايس وِ زض ّط ؾبل هبلي ثِ زليل حدن ثبالي اعالػبت ، 

يه پبيگبُ زازُ خسيس ، ثطاي آى ؾبل هبلي ايدبز وٌيس . ثبيس تَخِ زاقت وِ زض ثؿيبضي اظ هَاضز 

پبيگبُ  SQLServerيٌىِ قوب ذَزتبى ثِ هحلي وِ ؾيؿتن ًهت اؾت ثطٍيس ٍ تَؾظ اثعاض اهىبى ا

 زازُ خسيس ضا ايدبز وٌيس ، ٍخَز ًساضز. 

ايي اهىبى ضا فطاّن آٍضزُ وِ قوب ثتَاًيس ثب زؾتَضات  SQLServerثطاي ًيل ثِ زٌيي ّسفي 

SQL ايدبزوٌيس. ، پبيگبُ زازُ ضا ّوطاُ ثب خساٍل ٍ زيگط ًيبظهٌسيْبي آى 

 ؾبزُ تطيي قىل زؾتَض ايدبز يه پبيگبُ زازُ ثِ قىل ظيط اؾت.
Create Dtabase nameDtabase 

 

NameDtaBase  ًبم پبيگبُ زازُ اي اؾت وِ ثبيس ايدبز قَز. ثؼس اظ اخطاي زؾتَض ثبال ، زٍ فبيل

ثطاي  NameDataBase.mdfايدبز هي قَز.  SQLServerزض هؿيط پيف فطو ًهجي 

 Transactionثطاي ًگْساضي  nameDataBase.ldfاضي زازُ ّبي ؾيؿتوي ٍ وبضثطي ٍ ًگْس

Log .هي ثبقس 

 Engine  ،SQLServerتوبم فضبّبي زٍ فبيل ، هيعاى ضقس آًْب ٍ غيطُ ثهَضت پيف فطو 

 ايدبز هي قَز.

 هكرم وطزى هؿيط ٍ زيگط ٍيػگي ّبي پبيگبُ زازُ

زازُ ثب وس ًَيؿي ، هؿيط ايدبز فبيلْب ، ؾبيع آًْب ٍ هيعاى ضقس  قوب هي تَاًيس زض ٌّگبم ايدبز پبيگبُ

 آًْب ضا تؼييي وٌيس.

 هثبل :
Create DataBase Customer 

On Primary 

 (Name = Customer1, 

 FileName = „c:\my Documents\Customer.mdf „ , 

 Size = 10MB , 

 MaxSize = 100MB ,  

 FileGrowth = 10 MB ) , 

 ( Name = Customer2 , 

 FileName = „c:\my Documents \ Customer.ndf „ , 

Size = 10 MB , 

FileGrowth = 10 MB ) 

 

ثطاي  mdf.ايدبز هي قَز. اگط يه   mdf  ٍ.ndf.زض هثبل ثبال زٍ فبيل  ثب پؿًَس ّبي 

زُ ّبئي وِ اظ ايي فبيل ثطاي زازُ ّبي ؾيؿتوي ٍ زا SQLServerپبيگبُ زازُ ذَز تؼطيف وٌيس ، 
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،  ndf.وبضثطاى ايدبز هي وٌٌس ، اؾتفبزُ هي وٌس. قوب هي تَاًيس ثب ايدبز يه يب زٌس فبيل ثب پؿًَس 

 شذيطُ قَز. mdf.زازُ ّبي وبضثطي ضا زض آًْب شذيطُ وٌيس ٍ زازُ ّبي ؾيؿتوي زض فبيل 

وِ آٍضزُ قسُ اؾت  Primary، ولوِ وليسي  Onزض هثبل ثبال ، ثؼس اظ ولوِ وليسي 

   mdf.هكرم هي وٌس وِ ثبيس هكرهبت فبيل انلي زضج قَز. فبيل انلي ّوبى فبيل ثب پؿًَس 

ايدبزهي قَز وِ زض ايي فبيل ، خساٍل وبضثط ٍ  ndf.اؾت . ثؼس اظ زضج هكرهبت فبيل انلي ، فبيل 

 ٍ زيگط آثدىت ّبي هطثَط ثِ وبضثطاى لطاض زاضز.

 طش آًْب ليؿت قسُ اؾت:زض ظيط ٍيػگيْبي ايدبز پبيگبُ زازُ ٍ ق

Name  ًُبم هٌغمي اؾت وِ ثطاي قٌبؾبئي فبيل ايدبز قسُ زض پبيگبُ زاز :SQLServer  ثىبض

هي ضٍز.فطو وٌيس وِ ثرَاّيس تغييطاتي ضا زض فبيل ايدبز قسُ اًدبم زّيس يب اًطا حصف وٌيس .ثطاي 

بيس تَخِ زاقت وِ توبم ايي ًبم زؾتطؾي ثِ فبيل هَضز ًظط ثبيس اظ ًبم هٌغمي آى اؾتفبزُ وٌيس . ث

اظ ايدبز آثدىت ّبئي ثب ًبم ّبي هٌغمي   SQLServerّبي هٌغمي ثبيس هٌحهط ثفطز ثبقس ٍ 

 هكبثِ خلَگيطي ثِ ػول هي آٍضز.

FileNmae  هؿيط فيعيىي ، فبيل ايدبز قسُ هي ثبقس. زض هؿيط زازُ قسُ ، فبيل هطثَعِ ايدبز :

 هي قَز . 

Size ي اؾت وِ فبيل ايدبز قسُ زض حبفظِ خبًجي اقغبل هي وٌس. ٍلتي قوب فبيلي : فضبي اٍليِ ا

ضا ايدبز هي وٌس ، يه فضبئي ضا زض اثتسا ًيبظ زاضز.قوب هي تَاًيس ايي فضب ضا تؼييي وٌيس وِ ايي اهط 

هي تَاًس ثط اؾبؼ هٌبثغ ؾيؿتن ٍ هيعاى فضبي ؾطٍيؽ زٌّسُ قوب ثبقس. اگط قوب ايي ؾبيع ضا 

فضب ضا ثهَضت پيف فطو اقغبل هي وٌس.همساض پيف فطو ثِ اًساظُ  SQLServerٌيس ، تؼييي ًى

 اؾت.  Modelاظ پبيگبُ زازُ  Model.mdfؾبيع فبيل 

MaxSize  ثيكتطيي فضبئي اؾت وِ فبيل قوب هي تَاًس زض حبفظِ خبًجي ضقس زاقتِ ثبقس. ثغَض :

وِ قوب ثط اؾبؼ فضبي هَخَز ٍ پيف  پيف فطو ثطاي فبيل هحسٍزيتي ٍخَز ًساضز.اهب ثْتط اؾت

ثيٌي زيگط ثطًبهِ ّبي هَخَز ضٍي ؾطٍيؽ زٌّسُ ، فضبئي ضا ثطاي ّط فبيل ثِ ػٌَاى حساوثط فضب 

 اذتهبل زّيس.

 

FileGrowth  همساض فضبي ضقس فبيل ضا هكرم هي وٌس. ٍلتي فضبي اٍليِ اي وِ ثطاي فبيل زض :

قس ، ثِ هيعاًي وِ قوب هكرم هي وٌيس ، هثال زض هثبل  ًظط گطفتِ ثَزيس تَؾظ زازُ ّبي وبضثط پط

زضنس اظ فضبي اٍليِ فبيل ، فبيل ضقس هي وٌس ٍ ثِ فضبي آى افعٍزُ هي قَز. ايي  10هب ثِ هيعاى 

 اهط تب ظهبًيىِ فبيل ثِ حساوثط هيعاى ضقس ذَز ثطؾس ، ازاهِ هي يبثس. 

 

ضا ثطاي شذيطُ تطاوٌف  Logَاًيس يه فبيل ثطاي افعايف وبضائي ٍ ؾطػت ثبظيبثي اعالػبت ، هي ت

وِ هرهَل  ldf.ٍ يه فبيل  mdf  ٍ.ndf.ثىبض ثجطيس. زض هثبل ظيط زٍ فبيل  SQLServerّبي 

 هي ثبقس ، ايدبز هي قَز. SQLServerتطاوٌف ّبي 

 هثبل :
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Create DtaBase Customer 

On Primary 

 (Name = Customer1, 

 FileName = „c:\my Documents\customer1.mdf „ , 

Size = 10 mb , 

MaxSize = 100 mb, 

FileGrowth = 10 mb ) , 

(name = Customer2 , 

FileName = „ c:\ my documents\customer1.ndf , 

Size = 10 mb ,  

FileGrowth = 10 mb ) 

Log On 

( Name = CustLog1, 

FileName = „c:\my documents\customer.ldf „ , 

Size = 10 mb , 

MaxSize = 100 mb , 

FileGrowth = 10 mb ) 

 

آؾيت ًجيٌس ، هي  تَاًيس  ldf.اگط فبيل ّبي پبيگبُ زازُ قوب آؾيت ثجيٌس ٍ  Logثب فبيل ّبي 

 ثبظيبثي وٌيس. ldf.هحتَي پبيگبُ زازُ ذَز ضا تَؾظ يه فبيل پكتيجبى ٍ 

 
Altering a DataBase  

هي  Alter ثؼس اظ  ايدبز يه پبيگبُ زازُ ٍ فبيل ّبي آى ٍ همساض زّي ٍيػگي ّبي آًْب ، ثب زؾتَض

تَاًيس ، هكرهبت فبيل ّبي پبيگبُ زازُ ضا تغييط زّيس.قوب هي تَاًيس تؼسازي فبيل خسيس ثِ 

هدوَػِ فبيل ّبي پبيگبُ زازُ ذَز اضبفِ وٌيس.زض ًظط ثگيطيس وِ ؾيؿتن ضقس ظيبزي زاقتِ ٍ 

َخَز ػوليبت ضٍي ؾيؿتن ؾٌگيي قسُ  اؾت ، ثطاي خلَگيطي اظ زؾتطؾي فطاٍاى ثِ فبيل ّبي ه

وِ هَخت وبّف وبضائي ٍ ؾطػت هي قَز ، هي تَاًيس تؼسازي فبيل خسيس ايدبز وٌيس تب زازُ ّبي 

 وبضثطي ضٍي  ايي فبيل ّب ّن تَظيغ قَز ، تب ؾطػت زؾتيبثي ثِ آًْب ؾطيغ تط قَز.

قوب هي تَاًي يه يب زٌس فبيل ضا اظ پبيگبُ زازُ حصف وٌيس.قوب هي تَاًيس هكرهبت يه فبيل 

قسُ ضا تغييط زّيس. هثال ، ثؼس اظ هستي اظ وبض ؾيؿتن ، هتَخِ هي قَيس وِ ًيبظ زاضيس وِ  ايدبز

حساوثط فضبي ضقس ضا ثِ زليل حدن ثبالي وبضي ؾيؿتن وِ زض فبظ عطاحي پيف ثيٌي ًكسُ ثَز ، 

 افعايف زّيس. ثطاي ايي هٌظَض هي تَاًيس هكرهبت فبيل هَضز ًظط ذَز ضا تغييط زّيس.

 هثبل :
Alter DataBase Customer 

Add File 

(Nmae = Customer3 ,  

FileName = „ c:\my Documents \ Customer3.ndf „ , 

Size = 10MB , 

FileGrowth = 10MB ) 
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ايي اهط ضا هي ضؾبًين وِ لهس زاضين هكرهبت فبيلي اظ پبيگبُ  Alterزض هثبل ثبال ، تَؾظ زؾتَض 

هي تَاًين ،  Add Fileوطزُ اين ضا ، تغييط زّين. ثؼس تَؾظ  زضج Alterزازُ  اي ضا وِ زض خلَي 

يه فبيل خسيس ضا ثِ پبيگبُ زازُ ذَز اضبفِ وٌين. عطيمِ تؼطيف فبيل خسيس ، ّوبًٌس تؼطيف فبيل 

 ّبي پبيگبُ زازُ ، زض ٌّگبم ايدبز آى اؾت

 هثبل :
Alter DataBase Customer 

Remove File Customer3  
 

اؾتفبزُ هي  Remove Fileاظ ولوِ وليسي  Alter DataBaseؼس اظ زؾتَض زض هثبل ثبال ث 

هكرم هي وٌس وِ هب لهس زاضين ، فبيلي اظ پبيگبُ زازُ هؼطفي قسُ خلَي  Remove Fileوٌين. 

Alter DataBase  ضا حصف وٌين. ثطاي زؾتطؾي ثِ فبيل هصوَض ثطاي حصف ثبيس اظ ًبم هٌغمي آى

 آى زازُ اين ، اؾتفبزُ وٌين. ، وِ زض حيي ايدب فبيل ثِ

، فبيل ضا ثهَضت فيعيىي اظ حبفظِ خبًجي حصف هي وٌس. پؽ زض ٌّگبم  Remove Fileزؾتَض 

اؾتفبزُ اظ اى ثبيس زلت ظيبزي ثىٌين ، ثِ زليل ايٌىِ اهىبى  زاضز ، وِ زازُ ّبي ثب اضظقي ضا اظ 

 زؾت ثسّين.

 

 هثبل :
Alter DataBase Customer  

Modify File 

( Name =Customer1 , 

FileGrowth = 50MB) 

 

هكرهبت يه فيبل اظ پبيگبُ زازُ زضج قسُ حصف هي  Modify Fileزض هثبل ثبال ، تَؾظ زؾتَض 

قَز. ثطاي زؾتطؾي ثِ ًبم پبيگبُ زازُ ثبيس ثِ ًبم هٌغمي اى وِ زض حيي ايدبز ثِ آى اعالق هي 

 قَز ، اؾتفبزُ وطز.

 

  FileGroupتؼطيف 

گطٍُ ثٌسي قًَس.ٍلتي  FileGroup، هي تَاًٌس زاذل  Logي پبيگبُ زازُ ، ثدع فبيل ّبي فبيل ّب

ايدبز هي  Primaryثب ًبم  FileGroupقوب ثطاي اٍليي ثبض پبيگبُ زازُ اي ضا ايدبز هي وٌيس ، يه 

قَز ، وِ آى ثهَضت پيف فطو قبهل فبيل ّبي انلي ٍ فبيل ّبي ٍيػُ وبضثطاى اؾت .قوب هي 

ثِ همساض لبثل تَخِ اي ، افعايف  FileGroupس وبضائي پبيگبُ زازُ ذَز ضا ثب ايدبز تؼسازي تَاًي

زّيس. ايي افعايف اظ آًدب ًكبت هي گيطز ، وِ قوت هي تَاًيس تؼييي وٌيس وِ يه خسٍل زض وسام 

FileGroup  .ايدبز قَز 

هكرهب ، هتهسيبى اًجبض  هثال فطو وٌيس وِ يه ؾيؿتن اًجبضزاضي ، فطٍـ ٍ هبلي زاقتِ ثبقيس.

ثيكتطيي زؾتطؾي ضا زض حيي وبض ثب ؾيؿتن ثب خساٍلي هطثَط ثِ اًجبض زاضًس. يؼٌي ثيكتط ضٍي فبيل 
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ّبئي زؾتطؾي زاضًس وِ زازُ ّبي خساٍل هطثَط ثِ اًجبض ٍالغ اؾت.زض ثرف فطٍـ ٍ هبلي ّن 

وٌيس ٍ   FileGroupاٍضبع ثِ ّويي هٌَال اؾت. قوب هي تَاًيس ثطاي ّط ثرف يه يب زٌس 

هطثَعِ ايدبز وٌيس. ايي اهط ايي اهىبى ضا هي زّس  FileGroupخساٍل هطثَط ثِ ّط ثرف ضا ضٍي 

وِ زازُ ّب ثب يىؿطي ٍيػُ گي هكتطن زض زٌس فبيل زض يه ًبحيِ فيعيه ٍالغ قًَس تب زؾتطؾي 

 ّب ؾطيغ تط ثِ زازُ ّب نَضت گيطز.

 

 

 لضبئياهيط 
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