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به نام خدایی که در این نزدیکی است...

کتاب آموزشی
SQL Server 2016
نویسنده  :فرشید باباجانی
زمستان  – 1394تهران
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مقدمه:
به دنیای زیبای  SQLخوش آمدید SQL Server ،نرمافزار سیستم مدیریت بانک اطالعاتی است که توسط
شرکت مایکروسافت ارائه شده است ،یک نرمافزار کارآمد که کاربران زیادی را به طرف خود جذب کرده است،
از ویژگی های این نرم افزار میتوان به این موارد اشاره کرد:
 چندین هزار کاربر میتوانند به اطالعات بانک اطالعاتی دسترسی داشته باشند.
 ایجاد بانکهای اطالعاتی با چندین ترابایت حجم.
 قابلیت به کارگیری از حداکثر سخت افزار موجود در سیستم.
 قابلیت پشتیبانگیری پیشرفته و آنالین بودن در  99درصد موارد.
 امنیت باال و دسترسی کاربران ویندوز با همان نام کاربری به . SQL
 و چندین و چند ویژگی دیگر...
در کتاب پیش رو ،همهی دانش خود را به کار گرفتهایم تا این نرمافزار را به صورت کامالً ساده و تصویری
آموزش دهیم ،انشا اهلل که این کتاب مورد پسند شما واقع شود.
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سختافزار و نرمافزار مورد نیاز:
برای نصب و راهاندای نرمافزار  SQL 2016نیاز به پیشنیازهای سختافزاری و نرمافزاری داریم تا بتوانیم از این
نرم افزار بیشترین بهره را ببریم ،طبق بررسیهای بعمل آمده این نتایج بدست آمده است:
سختافزار مورد نیاز:

System Requirements and Installation
Ram: 1GB
best offer : 4 GB
CPU : 1.4 GHz 64-bit processor
Best Offer : 2.4 GHz

Hard Disk : 6 GB
Best Offer: 10 GB

برای اینکه نرمافزار  SQLبه درستی کار کند و سرویس خوبی را ارائه دهد سعی کنید از یک  CPUدو هستهای
 2.4گیگاهرتز استفاده کنید ،رمی که برای این سرور در نظر میگیرید سعی کنید حداقل  4گیگابایت باشد ،البته
به این نکته هم توجه کنید که باید مقداری رم برای خود ویندوز هم در نظر بگیرید ،در این کتاب از ویندوز
سرور  2016استفاده خواهد شد که به نظر من  4گیگ را برای ویندوز و  4گیگ را برای نرم افزار  SQLدر نظر
بگیرید که کالً رم سرور خود را  8گیگ در نظر بگیرید.
حداقل فضا برای  SQL 2016را  6گیگابایت در نظر بگیرید ،البته سعی کنید مقدار فضای درایو چیزی بیشتر از
 6گیگابایت باشد تا در ادامه با مشکل کمبود فضا مواجه نشویم.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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نصب و راه اندازی سرور :
در این کتاب از ویندوز سرور  2016برای راهاندازی  SQL Server 2016استفاده شده است ،برای دانلود این
ویندوز میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-servertechnical-preview
نصب و راه اندازی ویندوز سرور  2016ساده است ،سعی کنید اگر از سرور  ESXiاستفاده میکنید با استفاده از
یک ماشین مجازی آن را راهاندازی کنید تا سرعت و امنیت کار افزایش پیدا کند.
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نصب پیش نیاز : SQL Server 2016
قبل از هر کاری باید در ویندوز سرور  2016نرمافزار  Net Framework 3.5را نصب کنیم چون این نرمافزار
پیش نیاز نصب  SQL 2016است ،برای این کار به صورت زیر عمل کنید:
 DVDمربوط به ویندوز سرور  2016را درون سیستم قرار دهید و وارد آدرس زیر شوید:
اولین کاری که انجام میدهید این
است که فایل مورد نظر در آدرس
روبرو را در جایی از هارد خود
کپی میکنید ،البته از روی DVD
هم میشه استفاده کرد.

بعد از دریافت فایل وارد سرور  2016شوید و سرویس  Server Managerرا به
مانند شکل روبرو اجرا کنید.

در این شکل بر روی Add roles
 And Featuresکلیک کنید.
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در قسمت Installations Type
گزینه اول را انتخاب و بر روی Next
کلیک کنید.

بر روی  Nextکلیک کنید تا به قسمت
 Featuresبرسید ،در شکل مقابل از لیست
مورد

نظر

تیک

گزینهی

.NET

 Framework 3.5را انتخاب کنید و بر
روی  Nextکلیک کنید.

در این صفحه باید آدرس همان فایلی که در
 DVDبود را به سرویس بدهیم ،برای این
کار بر روی Specify an alternate
 source pathکلیک کنید تا شکل بعد
ظاهر شود.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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در این صفحه و در قسمت  Pathباید آدرس
پوشهی فایلی که در سیستم خود کپی کردید را
بدهید ،یعنی فایل باید داخل پوشهای باشد که
آدرس آن را اینجا وارد میکنید بعد از این کار بر
روی  okکلیک و بعد بر روی  Nextکلیک کنید
تا کار نصب آغاز شود.

اگر بعد از نصب ،دوباره به قسمت  Server Managerمراجعه کنید مشاهده میکنید که سرویس مورد نظر به
درستی نصب شده است.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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نصب : SQL Server 2016
بعد از نصب  NET Framework 3.5همه چیز برای نصب  SQL 2016آماده است که با هم این کار را انجام
میدهیم.
برای شروع کار از لینک زیر نرمافزار  SQL Server 216را دانلود کنید:
http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/5/9/0/590BC4F2-0CF2-44A7B770-EE420477014E/SQLServer2016CTP3.2-x64-ENU.iso
وارد  DVDبرنامه  SQL 2016شوید و بر روی  Setup.exeکلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود:

در شکل باال از سمت چپ بر روی  Installationکلیک کنید و بعد بر روی گزینهی New SQL Server
…  stand-alone installationکلیک کنید .

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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در این صفحه اگر قراردادنامه مایکروسافت را قبول
دارید تیک گزینهی مورد نظر را انتخاب و بر روی
 Nextکلیک کنید.

در این صفحه اگر میخواهید نرمافزار شما آخرین
آپدیتها را از سایت مایکروسافت دانلود کند تیک
گزینهی … Use Microsoftرا انتخاب و بر روی
 Nextکلیک کنید.
در صفحه بعد هم بر روی  Nextکلیک کنید.

در این صفحه ،سرور شما بررسی میشود
که اگر مشکلی در این قسمت وجود داشته
باشد به شما خطا خواهد داد و حتماً باید
آن را بررسی کنید ،اگر مشکلی نبود بر روی
 Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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در این صفحه گزینهی SQL
Server
Feature
 Installationرا انتخاب و بر
روی  Nextکلیک کنید.

در این صفحه باید ابزارهای SQL
 2016را انتخاب کنید ،برای
شروع کار بهتر است ابزارهای
ابتدایی را انتخاب کنیم و در ادامه
در صورت نیاز به سرویس خاص
آن را از این قسمت دوباره فعال
میکنیم ،در این صفحه تیک دو
گزینهی مورد نظر را انتخاب کنید،
در آخر صفحه هم میتواند آدرس
ذخیره اطالعات را تغییر دهید .
بر روی  Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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در این صفحه باید Instance
نرمافزار  SQLخود را مشخص کنید،
آیا میدانید  Instanceچیست؟
برای درک  Instanceباید گفت که
هر  Instanceرا یک جعبه در نظر
بگیرید که اطالعات و دادههای آن
مختص به خود آن است و اگر
 Instanceدیگری هم در یک SQL
ایجاد کنید این دو ارتباطی با هم
ندارند.
در شکل باال برای تعریف  Instanceجدید گزینهی  Named Instanceرا انتخاب کنید و نام دلخواه خود را
وارد و بر روی  Nextکلیک کنید.
در این صفحه باید در دو قسمت مورد
نظر نام کاربری و رمز عبور کاربر
 adminرا وارد کنید که در اینجا
کاربر  Administratorکاربر اصلی
میباشد که وارد شده است ،البته به
این نکته توجه کنید که اگر سرور شما
تحت دومین است نام کاربری را به
صورت

Domainname\user

وارد کنید.
بر روی  Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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در این قسمت باید کاربری را برای
ورود و دسترسی به اطالعات SQL
مشخص کنید؛ که بهتر است در حال
حاضر بر روی Add Current User
کلیک کنید تا همین کاربری که در حال
نصب نرمافزار است به لیست اضافه
شود .در این صفحه دو گزینهی
مختلف برای ورود کاربران وجود دارد
که

یکی

Windows

 Authenticationاست و دیگری
 Mixedکه ترکیبی از  SQL Server Authenticationو  Windows Authenticationاست که در این
قسمت گزینهی اول را انتخاب کردیم.
در صفحهی آخر هم بر روی Install
کلیک کنید تا کار نصب نرمافزار آغاز
شود.
بعد از چند دقیقه نرم افزار بر روی
سرور نصب خواهد شد ،که بعد از
نصب لطفاً سرور را  Restartکنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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بعد از نصب و اجرا کردن دوباره سرور  SQLوارد جستجو شوید و SQL Server Management Studio
را اجرا کنید.
صفحهای که در بدو ورود به نرمافزار مشاهده میکنید ،شکل روبرو
میباشد که در قسمت  Service Typeباید نام سرویس مورد نظر
خود را که در ادامه روی آنها به طور مفصل بحث خواهیم کرد را
انتخاب کنید ،در قسمت  Server Nameباید نام سرور و نام
 Instanceداخلی را وارد کنید ،مانند شکل روبرو که SQL2016
اول نام سرور ما است و  SQL2016دوم نام  Instanceاست که
با هم آن را فعال کردیم.
در قسمت  Authenticationباید نوع امنیت را مشخص کنید که اگر گزینهی Windows
 Authenticationرا انتخاب کنید میتوانید در حال حاضر با همان نام کاربری که  SQLرا نصب کردید وارد
سرور شوید ،گزینهی دیگری با نام  SQL Authenticationوجود دارد که در ادامه روی آن کار خواهیم کرد
و کاربر مورد نظر آن را ایجاد خواهیم کرد .در
شکل باال بر روی  Optionsکلیک کنید.
با کلیک بر روی  Optionsگزینههای مختلفی
را مشاهده میکنید ،در قسمت Connect to
 databaseمیتوانید ،دیتابیس مورد نظر خود
را از لیست یا از طریق شبکه انتخاب کنید.
در قسمت  Networkمیتوانید نوع پروتکل
ارتباطی و اندازه بسته های ارسالی را انتخاب
کنید.
در قسمت  Connectionهم میتوانید مقدار
زمان اتصال به دیتابیس را مشخص کنید ،یعنی
تااین زمان فرصت دارد به دیتابیس متصل شود.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان
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بعد از اینکه بر روی  Connectکلیک کردید شکل باال ظاهر میشود که صفحه اول نرم افزار را به شما نشان
میدهد.
در باالی صفحه منوهای مختلفی را مشاهده میکنید که با هم آنها را بررسی میکنیم:
منوی : File
در این منو میتوانید با کلیک بر روی  Connect Object Explorerبه دیتابیس
جدید خود متصل شوید و یا با انتخاب گزینهی  Disconnectارتباط را قطع کنید،
گزینههای دیگر برای ایجاد پروژه جدید و یا باز کردن پروژه های قبلی میباشد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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منوی : Edit
در این منو هم میتوانید اطالعات را جستجو ،کپی ،حذف و ...کنید.

منوی : View
گزینهی  Object Explorerابزاری برای نمایش کلی دیتابیسها،
سرویسها و ...است که اگر به نرمافزار توجه کنید در سمت چپ ،این ایزار
را میتوانید ببینید.
گزینهی  Object Explorer Detailsابزاری است زیر مجموعه ابزار
 Object Explorerکه اطالعات داخلی آن را نمایش میدهد.
گزینهی  ،Solution Explorerابزاری که در سمت راست برنامه ظاهر
میشود و برای نمایش اطالعات پروژهی شما ایجاد شده است این پروژهها
میتواند پروژهای در  Visual studioشما باشد.
گزینهی  ،Bookmark Windowاین ابزار مفید برای ایجاد
Bookmarkهایی در کد است که شما را سریع به کد مورد نظر در پروژه
میرساند.
گزینهی  ،Utility Explorerابزاری برای مدیریت پایگاه دادهها و نظارت کلی بر روی آنها در داخل سازمان و
یا سازمانهایی در فواصل دورتر از آن است ،درباره این سرویس در ادامه کتاب بیشتر بحث خواهیم کرد.
گزنههای دیگری هم وجود دارد که در ادامه روی آنها کار خواهیم کرد.
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منوی : Debug
این منو برای کنترل پروژه است و برای بررسی و اشکالزدایی
پروژه کاربر دارد که در خالل کار بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

منوی : Tools
با استفاده از  SQL Server Profilerمیتوانیم تمام Logهای
مربوط به پروژه را در مسیر مشخصی ذخیره کنیم تا بتوانیم در
صورت دریافت مشکل آنها را بررسی کنیم.
گزنهی  Database Engine Tuning Advisorبه عنوان
مشاور کاری راه حلهایی را در هدف بهبود کار معرفی میکند.
گزینههای دیگر را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
خوب تا این قسمت کتاب در مورد ویژگی های  SQL 2016صحبت کردیم و بعد نرمافزار آن را دانلود و نصب
کردیم و منو های آن را توضیح دادیم .در ادامه روی بحثهای جدیدتری تمکز خواهیم کرد.
اگر در منوی فایل بر روی  Optionsکلیک کنید میتوانید
تنظیمات کلی نرمافزار  SQLرا مشاهده و آنها را تغییر دهید.
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طراحی و ایجاد پایگاه داده در : SQL Server 2016
به یکی از مهمترین بخشهای  SQL Serverیعنی پایگاه داده رسیدیم ،همانطور که در مقدمه خدمت شما عزیزان
عرض کردم ،شما میتوانید برای کارهای شخصی و کوچک یا کارهای بسیار بزرگ در  SQLبرای خود پایگاه
داده ایجاد و آنها را به چند یا هزاران کاربر تخصیص دهید.
زمانی که یک پایگاه داده را ایجاد میکنید میتواند شامل اشیاء زیر باشد:
 تعاریف جدول
 ستون در جدولها که بخشی از جدول را تشکیل میدهد.
 برنامهها ( ،)T-SQLاین برنامهها به کاربر اجازه دستکاری دادهها و ایجاد پرسوجو در آنها را میدهند.
 شاخصسازی اطالعت ،برای سرعت بخشیدن به اطالعات پایگاه داده.
 استفاده از جدولها ،هر پایگاه دادهای در  SQLباید دارای حداقل یک جدول با سطر و ستون مشخص
باشد ،این جدولها دقیقاً شبیه به جداول اکسس هستند با این تفاوت که حجم داده های بسیار بزرگ را
قبول میکنند.
 ستون هم جزء یک جدول در پایگاه داده است.
 و...
زمانی که نرمافزار  SQLرا اجرا میکنید ،چند دیتایس از پیش ایجاد شده
را مشاهده خواهید کرد! این دیتابیسها با نامهای ،Model ، Master
 Tempdb ،MSDBکه به صورت خودکار در نرمافزار ایجاد شده است.
تذکر :لطفاً کاری با این دیتابیسها نداشته باشید و تغییراتی را روی آنها
اعمال نکنید ،تا نرمافزار با مشکل مواجه نشود.
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پایگاه داده : Master
پایگاه داده  Masterبه عنوان قلب تپنده  SQLاست و اگر از دست برود با مشکل مواجه خواهید شد ،دیتابیس
 Masterشامل اطالعات حیاتی زیر است:
 زمانی که یک کاربر ایجاد میکنید  IDآن در این دیتابیس قرار میگیرد.
 تمام رویدادها یا همان  Logها در این دیتابیس قرار میگیرد.
 نام و اطالعات مربوط به پایگاه داده ها.
 مقداردهی اولیه . SQL Server
 خطاهایسیستم و تمام پیامهای موجود در سرور.
 پایگاه داده های محلی.
 جدول های خاص پایگاه داده ها.
 و...
نکته مهم در این بخش این است که به طور منظم از این پایگاه داده مهم پشتیبان تهیه کنید که این کار را در ادامه
کتاب توضیح خواهم داد.
پایگاه داده : tempdb
همانطور که از اسم آن مشخص است ،یک پایگاه داده موقت است ،زمانی که شما  SQL Server 2016را اجرا
میکنید ،اطالعات موقت در این پایگاه داده قرار میگیرد ،مثالی که در این رابطه میتوان زد مانند  RAMسیستم
شما که زمانی نرمافزاری را اجرا میکنید اطالعات به صورت موقت در این حافظه قرار میگیرد و بعد از بستن
نرمافزار اطالعات هم در حافظه پاک میشوند.
زمانی که یک دستور را در  SQLاجرا میکنید ،اطالعات این دستور به صورت موقت در این پایگاه داده قرار
میگیرد و پردازش میشود و طول عمر آن به کار کاربر مورد نظر برمیگردد.
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پایگاه داده : Model
این پایگاه داده به عنوان یک الگو در نظر گرفته میشود یعنی اینکه یک سری استانداردهایی در آن تعریف شده
که همه پایگاه دادهها از آن استاندارد پیروی میکنند .مجموعه های از پیش تایین شده در این پایگاه وجود دارد
که برای ساخت پایگاه داده های دیگر به کار میرود مانند حجم پایگاه داده ها ،اندازه جدولها و ....
پایگاه داده :msdb
در این پایگاه داده یکی سری کارهای از پیش تعیین شده قرار دارد این کارها میتوان پشتیبانگیری و یا بازگردانی
اطالعات باشد که این کار بدون دخالت کسی و به صورت خودکار انجام میشود.
ایجاد دیتابس در : SQL Server
برای ایجاد دیتابیس؛ نرمافزار  SQL Server Management Studioرا
اجرا کنید و به مانند شکل روبرو از سمت چپ در قسمت Object Explorer
بر روی  Databasesکلیک راست کنید و گزینهی  New Databaseرا
انتخاب کنید.

در این قسمت شما باید نام دیتنابیس مورد نظر خود را در قسمت  Database Nameوارد کنید ،و در قسمت
 Ownerباید یک کاربر را به عنوان صاحب این دیتابیس انتخاب کنید که در مورد ایجاد کاربر و دسترسی به
دیتابیس در بخشهای آینده به طور مفصل بحث خواهیم کرد .بعد از وارد کردن نام در قسمت Database
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 nameدو گزینه با نام دیتابیس شما ایجاد میشود که اولی ( )DB1نام دینابیس و دومی ( )DB1_Logدیتابیسی
برای ثبت  Logاست.
بعد از وارد کردن نام دیتابیس بر روی  Okکلیک کنید تا دیتابیس مورد نظر شما ایجاد شود ،زمانی که دیتابیس
ایجاد شد دو دیتابیس  DB1و  DB1_Logدر مسیر زیر قرار میگیرند:
\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA
همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید دو
دیتابیس در آدرس مورد نظر ایجاد شده است ،در
کنار این دیتابیسها دیتابیسهای دیگری را هم که در
قسمت قبل توضیح دادم مشاهده میکنید ،شما
میتوانستید مسیر دیتابیس را تغییر دهید.
نکته مهم  :سعی کنید در اول کار زمانی که میخواهید
دیتابیس خود را ایجاد کنید ،آدرس آن را در یک
مکان مطمئن و با حجم باال قرار دهید تا در آینده با
اضافه شدن داده حجم و اطالعات شما حفظ شود.
دوستان توجه کنید در اول کار این کتاب بحثهای ابتدایی را با هم بررسی میکنیم و شاید این بحثها برای
دوستانی که به صورت حرفهای کار کردند ساده باشد ولی مجبور به این کار
هستیم تا افراد مبتدی بتوانند به سطح دوستان حرفهای برسند.
حذف دیتابس در : SQL Server
بعد از اینکه توانستیم یک دیتابیس را ایجاد کنیم نوبت به حذف آن میرسد ،برای
حذف دیتابیس کافی است به مانند شکل روبرو بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک
راست کنید و گزینهی  Deleteرا انتخاب کنید.
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در این صفحه نام دیتابیس  DB1در
لیست مشخص شده است و اگر بر روی
 Deleteکلیک کنید ،دیتابیس حذف
خواهد شد ،اما دو گزینه در زیر این
صفحه جود دارد.
گزینهی Delete backup and
restore history information
 : for databases:این گزینه به
صورت پیش فرض فعال است و تاریخ
و اطالعات این دیتابیس را از دیتابیس
 MSDBحذف میکند.
گزینهی : Close existing connections
این گزینه به صورت پیش فرض فعال نیست و اگر آن را فعال کنید ،قبل از حذف دیتابیس ،اول بررسی میکند
که این دیتابیس در جایی دیگر باز شده و یا در حال استفاده است ،اول آن ارتباط را میبندد و بعد اقدام به حذف
می کند ،سعی کنید این گزینه را فعال نکنید تا حداقل در زمان حذف مشخص شود که در جایی دیگر باز شده
است.
در کل نیازی به دست زدن به این گزینهها نیست و فقط کافی است بر روی  OKکلیک کنید تا دیتابیس مورد نظر
حذف شود.
ایجاد دیتابیس از طریق دستور پرس و جو یا : T-SQL
در  SQLمیتوانیم با استقاده از دستورات کارهای مختلفی را انجام دهیم ،یکی از این کارها ایجاد و حذف دیتابیس
است که با هم در این قسمت آن را بررسی میکنیم.
نکته :در خالل کار با نرمافزار با تمام دستورات کار خواهیم کرد ،پس نگران چیزی نباشید.
برای استفاده از دستورات باید از  Scriptبرای این کار استفاده کنیم.
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برای ایجاد  Scriptوارد منوی
 Fileشوید و از قسمت New
گزینهی

with

Query

 Current Connectionرا
انتخاب کنید و یا اینکه از کلید
ترکیبی  CTRL +Nاستفاده کنید.
برای شروع دستوری را برای ایجاد
دیتابیس  DB1وارد میکنیم:
;CREATE DATABASE DB1
در دستور باال دستور CREATE
برای ایجاد و دستور DATABASE
همان دیتابیس است که در این
دستور دیتابیس  DB1ایجاد میشود،
توجه داشته باشید در  SQLآخر هر
دستور سیمیکالون (;) قرار دهید.برای اجرا میتوانید کلید  F5را فشار دهید تا تغییرات به مانند شکل زیر انجام
شود:
همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید با
فشار کلید  F5دستور با موفقیت اجرا شده و
دیتابیس  DB1برای ما ایجاد شده است ،برای
مشاهده دیتابیس فقط کافی است در نوار ابزار
بر روی  Refreshکلیک کنید.
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حذف دیتابیس از طریق دستور پرس و جو یا : T-SQL
برای اینکه بتوانید دیتابیس قبلی را با نام DB1
حذف کنیم ،میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم:
;DROP DATABASE DB1
در دستور باال با استفاده از دستور  DROPبه SQL
میگوییم که  DATABASEبا نام  DB1را حذف
کند ،با فشار کلید  F5این کار به مانند شکل ربرو
انجام میشود.

برای اینکه یک دیتابیس با گزینههای مختلف ایجاد کنیم میتوانیم از دستورات زیر استفاده کنیم:
CREATE DATABASE DB2
ON PRIMARY
(
NAME = 'DB2',
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\DB2.mdf',
SIZE = 10MB,
MAXSIZE = UNLIMITED,
FILEGROWTH = 50%
)
LOG ON
(
NAME = 'DB2_Log',
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\DB2_Log.ldf',

SIZE = 2MB,
MAXSIZE = 100MB,
FILEGROWTH = 2MB
;)

در دستور باال با استفاده از  CREATE DATABASE DB2 ON PRIMARYقصد ایجاد دیتابیسی با نام DB2
داریم که دستور  ON PRIMARYهمیشه برای اولین باری که میخواهید دیتابیس را ایجاد کنید باید وارد شود،
بعد از آن باید دو مرحله را تکمیل کنید:
مرحلهی اول دستورات اصلی و یا بدنه اصلی دیتابیس است که شامل :
ON PRIMARY
(
NAME = 'DB2',
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\DB2.mdf',
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MAXSIZE = UNLIMITED,
FILEGROWTH = 50%
)

که دستور  Nameبه نام دیتابیس ما اشاره دارد که در اینجا  DB2وارد شده است ،دستور  FILENAMEبه
آدرس محل ذخیره سازی فایل نیاز دارد که آن را وارد کردیم ،دستور  SIZEمربوط به حداقل حجم دیتابیس است
که در اینجا  10مگابایت وارد شده است ،دستور  MAXSIZEمربوط حداکثر اندازه دیتابیس است که در اینجا
نامحدود و یا همان  UNLIMITEDوارد شده است ،دستور  FILEGROWTHکه مربوط به رشد دیتابیس میباشد
که  50درصد وارد شده است.
مرحلهی دوم مربوط به دستورات رویدادها و یا همان  Logاست که دستورات آن به صورت زیر میباشد:
LOG ON
(
NAME = 'DB2_Log',
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\DB2_Log.ldf',

SIZE = 2MB,
MAXSIZE = 100MB,
FILEGROWTH = 2MB
;)

در باال با دستور  LOG ONقسمت دوم فایل که مربوط به رویدادهای دیتابیس است را ایجاد میکنیم ،بقیه
دستورات به مانند قبل است فقط در قسمت  NAEMو  Filenameنامها را به درستی وارد کنید.

همانطور که در شکل روبرو
مشاهده میکنید دستورات
به درستی اجرا شده و
دیتابیس مورد نظر هم ایجاد
شده است.

تا این قسمت توانستیم دیتابیس خود را هم به صورت دستوری و هم به صورت گرافیکی ایجاد و حذف کنیم،
در ادامه روی این مباحث بیشتر بحث خواهیم کرد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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امنیت در : SQL Server 2016
یکی از مهمترین بخشهایی که باید به آن توجه کرد امنیت در  SQLاست که اگر درست به آن توجه نکنیم
میتواند باعث دردسرهای عظیمی شود.
زمانی که یک دیتابیس را ایجاد میکنید ،امنیت زیادی نخواهد داشت و اگر روش ایجاد امنیت بر روی دیتابیس
را ندانید ،شاید تمام اطالعت خود را از دست بدهید.
هنگامی که یک پایگاه داده ایجاد میشود ،فقط کاربری که آن را ایجاد کرده است توانایی وارد کردن اطالعات
ساخت جدول و ...را دارا است ،برای اینکه بتوانیم یک گروه ایجاد کنیم تا بتوانند بر روی یک پایگاه داده کار
کنند باید به گروه خود مجوزهای دسترسی دهیم ،که در این قسمت با هم این کار را انجام خواهیم داد.
دسترسی دادن به گروهی از کاربران در  SQLسرور:
مثالً شما یک پایگاه داده ایجاد کردید و میخواهید به چندین کاربر دسترسی دهید تا بتوانند روی این پایگاه داده
کار کنند ،برای این کار بهتر است یک گروه ایجاد کنیم و همه کاربران خود را عضو گروه مورد نظر کنیم و بعد
به این گروه را در  SQLدسترسی دهیم.
وارد جستجو شوید و کلمهی  MMCرا وارد کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

در شکل روبرو وارد منوی  Fileشوید و بر روی  Add/Remove Snap-inکلیک
کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این تصویر از لیست سمت چپ
گزینهی Local Users and Groups
را انتخاب و بر روی  Addکلیک کنید و
در شکل باز شده بر روی  Finishکلیک
کنید و بعد  okکنید.

در این تصویر از سمت چپ بر روی
 Groupsکلیک راست کنید و گزینهی
 New Groupرا انتخاب کنید.

در این قسمت نام گروه خود را در قسمت  Group nameوارد کنید و
کاربران خود را با کلیک بر روی  Addبه لیست اضافه کنید و بعد بر
روی  Createکلیک کنید.
البته اگر کاربری را ایجاد نکردید میتوانید بر روی  Createکلیک کنید
و بعد در قسمت  Usersکاربر مورد نظر خود را ایجاد و عضو این گروه
کنید .در این قسمت دو کاربر با نام  T1و  T2ایجاد شده است.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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بعد از ایجاد گروه و عضو کردن چند کاربر در آن ،وارد نرم-
افزار  SQL Management Studioشوید و از سمت
چپ وارد قسمت  Securityشوید و بر روی Logins
کلیک راست کنید و بر روی گزینهی  New Loginکلیک
کنید.

در این صفحه برای اینکه گروه یا کاربر مورد نظر
خود را به لیست اضافه کنیم بر روی Search
کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

در این قسمت برای اینکه بتوانیم گروه را جستجو کنیم
بر روی  Object Typesکلیک کنید و تیک Group
را انتخاب و بعد در پایین صفحه روبرو بر روی
 Advancedکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این صفحه بر روی  Find Nowکلیک کنید تا لیست
گروهها و کاربران مشخص شود و از لیست موجود گروه
مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی  OKکلیک کنید.

همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید گروه مورد
نظر به لیست اضافه شده است و بر روی  OKکلیک کنید.

در شکل روبرو گروه مورد نظر به لیست  Loginاضافه شده است و کاربرانی
که در لیست این گروه قرار دارند میتوانند وارد  SQLشوند.
برای اینکه دسترسی ها را بیشتر بررسی کنیم بر روی گروه مورد نظر کلیک
راست کنید و گزینهی  Propertiesرا انتخاب کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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قسمت  Generalرا که در قسمت قبل
بررسی کردیم ،در این قسمت از سمت
چپ بر روی  Server Rolesکلیک
کنید ،تا شکل روبرو ظاهر شود .در این
قسمت شما در لیست Server roles
گزینههای مختلفی را مشاهده میکنید که
با انتخاب هر کدام از آنها یک سری
دسترسی به کاربران و گروههای مورد نظر
داده خواهد شد.
با هم این گزینهها را بررسی میکنیم.

 – bulkadmin -1این  Roleبرای انتقال دیتابیسهای بزرگ به کار میاد.
 : dbcreator -2این  Roleاگر به گروه و یا کاربری اعطا شود ،آنها این قابلیت را دارند که پایگاه دادهای
برای خود ایجاد کنند ،حذف کنند ،تغییرات را در آن اعمال کنندو هم میتوانند آنها را را Recovery
کنند.
 : diskadmin -3باانتخاب این گزینه کاربر و یا گروهها میتوانند فایلهایی را که مربوط به  SQLاست و
بر روی دیسک ذخیره میشود را مدیریت کنند.
 : processadmin -4با انتخاب این آیتم کاربر و یا گروهها این توانایی را پیدا میکنند که پردازشهای
برنامه های  T-SQLو یا همان پرسوجو را در هر زمان ببندند.
 : Public -5این گزینه به صورت پیش فرض برای همه کاربران و گروهها فعال است ومجوزهای دسترسی
کمی به آنها میدهد ،مانند مشاهده پایگاه داده بررسی آنها و ...ولی سعی کنید این مجوز را برای همه
کاربران فعال نکنید ،چون از طریق همین مجوز عمومی پایگاه دادهها در خطر قرار خواهند گرفت.
 : securityadmin -6این گزینه این قابلیت را میدهد که بتوان رمز عبور کاربران را در  SQLمدیریت
کرد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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 : serveradmin -7گزینهای برای مدیریت کردن کامل سرور مانند خاموش و روشن کردن آن و ایجاد
تغییران در تنظیمات آن.
 : setupadmin -8اگر بخواهیم به  SQLخود چنیدین سرور مختلف اضافه کنیم و یا حذف کنیم باید از
این  Roleاستفاده کرد ،این  Roleدر کنار  serveradminمیتواند انتخاب خوبی باشد.
 : sysadmin -9این گزینه به طور پیشفرض بر روی گروه  Administratorsداخلی توسط
مایکروسافت فعال شده است ،ولی سعی کنید این گزینه را برای این گروه غیر فعال کنید تا در ادامه کار
با ریسک امنیتی مواجه نشوید.
اگر به  Propertiesمربوط
به کاربر administrator
نگاه کنید Role ،مربوط به
 Sysadminفعال شده است
به خاطر اینکه این کاربر عضو
گروه

administrator

است.

دوباره بر روی گروهی که یا هم
ایجاد کردیم کلیک راست کنید و
گزینهی  Propertiesرا انتخاب
کنید تا شکل روبرو ظاهر شود ،از
سمت چپ بر روی User
Mapping

کلیک

کنید

تا

گزینههای مورد نظر ظاهر شود که
با هم این گزینهها را بررسی
میکنیم.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در شکل صفحه قبل دو قسمت وجود دارد ،باالیی مربوط به پایگاه داده و پایین آن مربوط به مجوزهایی است که
به این پایگاه دادهها اعطا شده است و یا میشود ،در زیر این مجوزها را بررسی میکنیم:
 : db_accessadmin -1با انتخاب این گزینه مجوز دسترسی برای ورود به این پایگاه داده ،به کاربر
مورد نظر داده خواهد شد.
 : b_backupoperator -2به کاربر و گروه مورد نظر توانایی گرفتن  Backupرا میدهد.
 : db_datareader -3توانایی خواندن تمامی جداول کاربران در کل پایگاه داده.
 : db_datawriter -4توانایی خواندن از تمامی جداول را دارا است.
 : db_ddladmin -5ایجاد اطالعات با زبان  DDLو توانایی ایجاد جدول.
 : db_denydatareader -6این گزینه برعکس گزینه  db_datareaderاست و کاربر مورد نظر
توانایی خواندن جدول را نخواهد داشت.
 : db_denydatawriter -7این گزینه برعکس گزینه  db_datawriterاست و کاربر مورد نظر
توانایی نوشتن بر روی جدول مورد نظر در پایگاه داده را نخواهد داشت.
 : db_securityadmin -8با انتخاب این گزینه میتوانید مجوزهای مربوط به پایگاه داده مورد نظر
را مدیریت کرد.
 : Public -9گزینهی عمومی است که به صورت پیش فرض به همه کاربران داده خواهد شد و کاربران
توانایی دیدن پایگاه داده مورد نظر را دارا میباشند.

بعد از اینکه مجوزهایی مربوط به  SQL Serverرا در  SQLبررسی کردیم ،حاال میخواهیم بعضی از این مجوزها
را بررسی کنیم.
برای شروع با یک کاربر که عضو گروه  SQL-Project1کردیم وارد سرور  SQLمیشویم و میخواهیم نرمافزار
 SQL Management Studioرا اجرا و با این کاربر وارد آن شویم.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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با استفاده از کاربر  T1به مانند شکل روبرو از طریق Remote
وارد سرور  SQLمیشویم ،البته اگر در زمینه شبکه اطالعاتی
ندارید میتوانید کتاب  MCSE 2012بنده را مطالعه کنید.
بعد از ورود وارد جستجو شوید و برنامه SQL Management
 Studioرا اجرا کنید.

در نرمافزار  SQL Serverدر قسمت Username
همان کاربر  T1وارد شده است ،اگر االن بر روی
 Connectکلیک کنید وارد نرمافزار خواهید شد.
توجه داشته باشید به خاطر این مجوز ورود به این
ال در گروه
کاربر داده شده است که این کاربر را قب ً
 SQL-Project1قرار دادیم و بعد این گروه را وارد
قسمت  Loginمربوط به  SQLکردیم.
بعد از ورود به نرمافزار
اگر بر روی دیتابیسDB2
که در اوایل کتاب ایجاد
کردیم دو بار کلیک کنید با
خطای

روبرو

مواجه

خواهید شد.
در این خطا به شما خسته
نباشید گفته شده و اعالم
میکند که شما یعنی کاربر  T1به پایگاه داده  DB1دسترسی ندارید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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برای اینکه دسترسی الزم به این پایگاه داده را بدهیم باید با همان کاربر  Administratorوارد SQL Server
شویم و دسترسی الزم را به گروهی که کاربران  T1و  T2در آن قرار دارند بدهیم.
بعد

از

ورود

با

کاربر

 administratorاز سمت چپ بر
روی گروهی که ایجاد کردیم کلیک
راست کنید و گزینه  Propertiesرا
انتخاب کنید تا پنجره باالیی در شکل
مقابل ظاهر شود.در این قسمت که در
قسمتهای قبلی صحبت کردیم ،دو
قسمت  Server Roleو User
 Mappingقرار دارد که به نظر بنده
برای اینکه روی فقط یک پایگاه داده به کاربران دسترسی دهیم بهتر است به مانند شکل گزینهی User
 Mappingرا انتخاب کنید و از قسمت باالیی پایگاه داده مورد نظر خود را که در اینجا  DB2است را انتخاب
کنید و در قسمت پایین صفحه باید یک مجوز دسترسی را انتخاب کنیم ،که در این قسمت گزینهی db-owner
را انتخاب میکنیم و بر روی  okکلیک میکنیم .با این کار گروه  SQL-Project1که کاربران  T1و  T2عضو
آن هستند صاحب آن پایگاه داده شناخته خواهند شد و دسترسی کاملی به پایگاه داده مورد نظر خواهند داشت.
بعد از اینکه دسترسی الزم به پایگاه داده مورد نظر داده شد ،با کاربر T1
وارد  SQLمیشویم.
همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید ،پایگاه داده  DB2برای این
کاربر به راحتی باز شده است و این کاربر به راحتی میتواند جداول
مختلفی را ایجاد  ،مدیریت و حذف کند .
به این نکته توجه کنید که همین کاربر نمیتواند به پایگاه داده db1
دسترسی داشته باشد چون فقط دسترسی به پایگاه داده  DB2داده شده
است.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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حاال چه کنیم که کاربر و یا گروه مورد نظر به تمام پایگاه داده های  SQL Serverدسترسی داشته باشد ،برای
این کار به مانند شکل روبرو بر روی
گروه و یا کاربر مورد نظر کلیک راست
کنید و گزینهی  Propertiesرا
انتخاب کنید ،در شکل باز شدهی روبرو
بر روی  Server Rolesکلیک کنید تا
لیست مورد نظر ظاهر شود ،در این
لیست گزینهی  sysadminرا انتخاب
کنید و بر روی  okکلیک کنید ،با این
کار کاربر و یا گروه مورد نظر توانایی
مدیریت تمام پایگاه داده ها را خواهد
داشت.
شاید پیش خود بگویید که اگر در این لیست  dbcreatorتوانایی ایجاد ومدیریت را دارد پس چرا این گزینه را
انتخاب نکردیم؟ اگر این گزینه را انتخاب کنید ،کاربر با گروه مورد نظر توانایی کار بر روی پایگاه دادهای را دارد
که آن را خودش ایجاد کرده است و نه کسی دیگر.
تذکر مهم :اگر برای کاربران و گروههای خود از این  Roleمورد نظر یعنی  Sysadminاستفاده کنید ،آنها
میتوانند به راحتی تمام جداول و یا خود پایگاه داده را حذف کنند ،پس در دادن دسترسی به آنها دقت کنید.
اگر کاربر مورد نظر میخواهد برای خود یک پایگاه داده ایجاد کند بهتر است که از دسترسی  dbcreatorاستفاده
کنید تا دسترسی مختص به پایگاه دادهای شود که خودش ایجاد کرده است با این کار کاربر و یا گروه مورد نظر
توانایی حذف هیچ پایگاه دادهای را نخواهد داشت و حتی نمیتواند پایگاه داده خودش را که صاحب آن است
حذف کند.
در خالل کار بیشتر با بحث امنیتی آشنا خواهیم شد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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دسترسی از طریق شبکه به : SQL Server
شاید شما در سازمان خود احتیاج داشته باشید که همزمان چنیدن کاربر به  SQLسرور شما متصل شوند و این
کار نیاز به فعال کردن دسترسی از طریق شبکه به  SQLاست.
شما میتوانید سرور  SQLخود را عضو شبکه دومین خود کنید و به کاربرانی که نیاز به دسترسی به پایگاه داده
را دارند ،دسترسی دهید.
در مرحلهی اول سرور  SQLخود را عضو دومین کنید ،که انجام این کار ساده بوده و نیاز به آموزش ندارد اگر
هم نیاز به آموزش داشتید میتوانید از کتاب های بنده در سایت استفاده کنید.
در مرحلهی دوم باید وارد سرور  SQLخود شوید و گزینهی
 Configurationرا در جستجو وارد کنید و ابزار SQL Server
 2016 Configuration Managerرا اجرا کنید.

در این صفحه ،از سمت چپ وارد
SQL Server network
 Configurationشوید و بر
روی گزینهی مورد نظر کلیک کنید
تا لیست آن باز شود.
در لیست مورد نظر بر روی
 TCP/IPدو بار کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در تب  Protocolگزینهی  Enabledرا در حالت Yes
قرار دهید و وارد تب  IP Addressesشوید.

در تب  IP addressesو در قسمتی که  IPسرور شما
مشخص شده است باید دو گزینهی اول را در حالت Yes
قرار دهید و در قسمت  TCP Portشمارهی پورت 1433
را وارد کنید ،زمانی که این پورت را وارد میکنید باید آن را
در  Firewallسیستم خود باز کنید تا کاربران بتوانند از طریق
شبکه به  SQLدسترسی داشته باشند.
البته اگر فایروال خود را خاموش کردهاید دیگر نیاز به این
موارد نیست.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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برای اینکه کاربران بتوانند به  SQLجدید
که  Shareشده است متصل شوند باید
نرمافزار  SQLروی کالینت آنها نصب
شود ،بعد از نصب ،آن را اجرا کنید که در
شکل روبرو هم یک SQL Server
 2012را مشاهده میکنید که میخواهیم
از طرف این نرمافزار به SQL 2016
متصل شویم ،در قسمت Server name
باید نام یا آدرس  IPسرور را وارد کنیم
و .بعد از آن باید نام  Instanceرا وارد
کنیم ،که در اینجا آدرس  172.16.1.109وارد شده است که به جای آن باید نام یا آدرس  IPسرور را وارد
کنید ،در قسمت  Authenticationهم به صورت پیش فرض نام کاربری کاربر وارد میشود که شما باید
دسترسی الزم به کاربر مورد نظر در  SQL 2016بدهید که در قسمتهای قبلی توضیحات الزم داده شده است،
بر روی  Connectکلیک کنید تا به سرور مورد نظر متصل شوید.

همانطور که مشاهده میکنید با موفقیت
توانستیم به سرور مورد نظر متصل شویم.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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شاید در سازمان خود چندین سرور  SQLداشته باشید و به همه آنها از طریق شبکه
متصل میشوید ،برای راحتی کار خود بهتر است یک گروه ایجاد کنید و همه آنها را
در گروه مورد نظر خود قرار دهید.
برای این کار در نرمافزار  SQL Management Studioوارد منوی  Viewشوید
و بر روی گزینهی  Registered Serversکلیک کنید.

در این قسمت بر روی  Local Server Groupsکلیک
راست کنید و گزینهی  New Server Groupرا انتخاب
کنید.

در این قسمت نام گروه و توضیحات مربوط به آن را وارد و بر
روی  OKکلیک کنید.

بعد از ایجاد گروه مورد نظر بر روی آن کلیک راست کنید و
گزینهی  New Server Registrationرا انتخاب کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

wwww.irebooks.com

www.irtanin.com

SQL Server 2016 – Farshid babajani-3isco.ir

در این صفحه و در قسمت Server Name
آدرس و نام  Instanceسرور تحت شبکه خود را
وارد کنید البته اگر از قبل وارد شده باشد برای شما
لیست خواهد کرد ،در قسمت پایین صفحه هم نام
نمایشی سرور خود را در گروه مورد نظر وارد و بر
روی  Saveکلیک کنید.

همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید سرور مورد
نظر به لیست اضافه شده است و با دوبار کلیک بر روی
آن اطالعات آن به نمایش گذاشته شده است.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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ایجاد جدول در پایگاه داده:
بعد از اینکه پایگاه داده را ایجاد و مسائل امنیتی را در آن بررسی کردیم ،در این قسمت میخواهیم جداول را در
پایگاه داده ایجاد کنیم ،واطالعت خود را در جداول وارد کنیم که اصل کار  SQLهم روی جدولها است ،برای
اینکار هر دو روش گرافیکی و دستوری را بررسی خواهیم کرد.
نوع دادهها در جداول:
زمانی که میخواهیم یک  Filedجدید در جدول مانند نام ،نام خانوادگی ،شماره دانشجویی و ...ایجاد کنیم باید
از انواع مختلف دادهای استفاده کنیم ،مثالً برای نوشته مانند نام باید از نوع داده  Char/ncharاستفاده کنید و به
همین ترتیب از انواع مختلف دیگر میتوان استفاده کرد ،در زیر این نوع دادهها را بررسی میکنیم:
انواع دادههای رشتهای

نوع داده

اندازه داده

توضیحات

)CHAR(size

حداکثر اندازه  8000کاراکتر

طول داده ثابت میباشد.

حداکثر اندازه  8000کاراکتر با

طول داده متغییر است و توانایی افزایش

افزایش حجم.

حجم تا  2گیگابایت را دارا است.

TEXT

حداکثر اندازه  2گیگابایت

دادههای غیر یونیک با طول متغییر.

)NCHAR(size

حداکثر اندازه  4000کاراکتر

دادههای غیر یونیک با طول ثابت.

)NVARCHAR(size
or
)NVARCHAR(max

حداکثر اندازه  4000کاراکتر با

طول داده متغییر است و توانایی افزایش

افزایش حجم.

حجم تا  2گیگابایت را دارا است.

VARCHAR(size) or
)VARCHAR(max

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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NTEXT

حداکثر اندازه 1,073,741,823

دادههای غیر یونیک با طول متغییر.

 bytesاست.

)BINARY(size

حداکثر اندازه  8000کاراکتر.

طول داده ثابت میباشد.

)VARBINARY(size
or
)VARBINARY(max

حداکثر اندازه  8000کاراکتر با

طول داده متغییر است و توانایی افزایش

افزایش حجم.

حجم تا  2گیگابایت را دارا است.

IMAGE

حداکثر اندازه  2گیگابایت

دادههای غیر یونیک با طول متغییر.

انواع دادههای عددی
نوع داده عددی

BIT

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

حداکثر اندازه

توضیحات

عدد صحیح است که می تواند  0یا 1
یا  NULLباشد.

TINYINT

از  0تا 255

SMALLINT

از 32768-تا 32767

INT

از 2,147,483,648-تا
2,147,483,647

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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از-
BIGINT

9,223,372,036,854,775,808
تا
9,223,372,036,854,775,807
 Mاگر مشخص نشده باشد به
صورت پیش فرض  18در نظر گرفته

)DECIMAL(m,d

میشود.

 Mتعداد ارقام و  dتعداد

 dاگر مشخص نشده باشد ،به

ارقام اعشار بعد از ممیز.

صورتپیش فرض  0در نظر گرفته
میشود.
 Mاگر مشخص نشده باشد به
صورت پیش فرض  18در نظر گرفته
میشود.
)DEC(m,d
 dاگر مشخص نشده باشد ،به

 Mتعداد ارقام و  dتعداد
ارقام اعشار بعد از ممیز.

صورتپیش فرض  0در نظر گرفته
میشود.
 Mاگر مشخص نشده باشد به
صورت پیش فرض  18در نظر گرفته
)NUMERIC(m,d

میشود.

 Mتعداد ارقام و  dتعداد

 dاگر مشخص نشده باشد ،به

ارقام اعشار بعد از ممیز.

صورتپیش فرض  0در نظر گرفته
میشود.
)FLOAT(n

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

اعداد شناور

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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 Nبه صورت پیش فرض  53در نظر
گرفته خواهد شد.

که در آن  nتعداد تعداد بیت
برای ذخیره به صورت نماد
علمی است.

از  214,748.3648 -تا

SMALLMONEY

214,748.3647
از-
922,337,203,685,477.5808
تا

MONEY

922,337,203,685,477.5807

انواع دادههای زمان و تاریخ

نوع داده

حداکثر اندازه کاراکتر

توضیحات

DATE

دامنه اعداد از ' '0001-01-01تا

فرمت نمایش ''YYYY-MM-DD

''.31-12-9999

DATETIME

دامنه اعداد از '01-01-1753

فرمت نمایش 'YYYY-MM-DD

 '00:00:00تا '9999-12-31

']hh:mm:ss[.mmm

23:59:59'.
دامنه زمان از ' '00:00:00تا
''23:59:59:997

DATETIME2(fractional
)seconds precision

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

دامنه تاریخ از ' '0001-01-01تا

فرمت نمایش 'YYYY-MM-DD

''.31-12-9999

hh:mm:ss[.fractional
']seconds

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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دامنه زمان از ' '00:00:00تا
'23:59:59:9999999'.

SMALLDATETIME

دامنه تاریخ از ' '1900-01-01تا

فرمت نمایش 'YYYY-MM-DD

''.06-06-2079

'hh:mm:ss

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

TIME

دامنه زمان

فرمت نمایش 'YYYY-MM-DD

از' '00:00:00.0000000تا

']hh:mm:ss[.nnnnnnn

''23:59:59.9999999

DATETIMEOFFSET(fractional
)seconds precision

دامنه تاریخ از ' '0001-01-01تا

فرمت نمایش 'YYYY-MM-DD

''.31-12-9999

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

دامنه زمان از ' '00:00:00تا
'23:59:59:9999999'.
دامنه منطقه از  14:00-تا .14:00+

در جداول باال تمام داده های رشتهای ،عددی ،زمان و تاریخ تعریف شده است و توضیحات مربوط
به آن داده شده است ،که زیاد هم به آن توجه نکنید تا سردرگم شوید ،در ادامه جداول را در  SQLتعریف
میکنیم:

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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ایجاد جدول از طریق نرمافزار : SQL
برای شروع وارد  SQLشوید و بعد وارد پایگاه دادهای شوید
که قبالً آن را ایجاد کردیم ،به مانند شکل روبرو بر روی
 Tablesکلیک راست کنید و از قسمت  Newگزینهی
 Tableرا انتخاب کنید.

در این صفحه سه ستون وجود
دارد

که

باید

در

قسمت

 Column Nameنام فیلد مورد
نظر خود را وارد کنید ،در قسمت
 Data Typeباید نوع داده را که
در قسمت قبل بررسی کردیم را
وارد کنید ،مثالً در این مثال برای
 Nameیک داده رشتهای با نوع
 Ncharدر نظر گرفته شده
است.اگر به عدد  10در آن دقت
کنید این عدد به عنوان اندازهی این فیلد یا طول آن در نظر گرفته شده است ،چون برای فیلدی با نام  nameنیاز
نیست بیشتر از  10کاراکتر باشد ،برای فیلد  Fnameیا همان نام خانوادگی ) nchar(20در نظر میگیریم 20
هم حداکثر طول فیلد است .سعی کنید همیشه طول مجاز را رعایت کنید تا پایگاه داده شما بهینه شود و سرعت
دسترسی به آن باالتر رود.
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ستون آخر یعنی  Allow Nullsاگر تیک آن را انتخاب کنید ،یعنی اینکه کاربر میتواند فیلد مورد نظر را خالی
بگذارد و اگر تیک آن را بردارید ،یعنی اینکه کاربر باید حتماً آن را تکمیل کند.
بعد از تکمیل جدول باید آن را در پایگاه داده ذخیره
کنیم ،برای این کار از کلید ترکیبی CTRL + S
استفاده میکنیم ،تا شکل روبرو ظاهر شود ،نام
جدول خود را به دلخواه وارد و بر روی  okکلیک
کنید.

همانطور که در شکل روبرو مشاهده
میکنید جدول مورد نظر به همراه
فیلدهای آن در پایگاه داده DB2
ایجاد شده است.
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برای اینکه بتوانیم در جدولی که ایجاد کردیم اطالعات وارد
کنیم ،به مانند شکل روبرو بر روی نام جدول خود کلیک
راست کنید و گزینهی  Edit Top 200 Rowsرا انتخاب
کنید.

همانطور که در شکل روبرو مشاهده می-
کنید ،در سه فیلد مورد نظر نام ،نام
خانوادگی و شمارهای را وارد کردیم ،اگر
به قسمتی که با مستطیل مشخص کردیم
دقت کنید تو قسمت اول خالی گذاشته
شده است و فقط فیلد  Numberپر شده
است و آن هم به خاطر انتخاب تیک
 Allow Nullsاست که در صفحه قبل
توضیح دادیم.
سطر زیر مستطیل را توجه کنید ،دو فیلد
اول مشکلی ندارد که خالی قرار داده شود
ولی زمانی که فیلد آخر یعنی Number
را خالی بگذاریم و بر روی  Tabفشار
دهیم با پیغام خطای روبرو مواجه خواهید
شد که به شما اعالم میکند که این قسمت نباید خالی باشد چون تیک  Allow Nullsآن را برداشتیم.
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بعد از اینکه جدول را با هم پر کردید کلید  CTRL + Sرا فشار دهید تا اطالعات ذخیره شود.
برای نمایش اطالعت جدول باید روی آن کلیک راست
کنید و گزینهی  Select Top 1000 Rowsرا انتخاب
کنید.

در تصویر روبرو تمام اطالعات جدول برای ما به نمایش
گذاشته شد که این اطالعات در قسمت  Resultsمشخص
شده است ،اگر به باالی تصویر نگاه کنید میبینید که با استفاده
از دستورات  T-SQLاقدام به نمایش جدول کرد که در کد
روبرو  1000سطر را به صورت پیش فرض به ما نمایش
میدهد.
برای حذف جدول هم میتوانید روی آن کلیک راست کنید و
گزینهی  Deleteرا انتخاب کنید.
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ایجاد جدول از طریق خط فرمان یا : T-SQL
در قسمت قبل با استفاده از نرمافزار  SQL Management Studioتوانستیم با موفقیت جدول مورد نظر خود
را ایجاد و تغییراتی را روی آن ایجاد کنیم ولی در این قسمت میخواهیم با استفاده از دستورات  T-SQLاقدام به
ایجاد و مدیریت جداول کنیم.
برای شروع کار باید وارد قسمت  Queryشویم،
برای همین بر روی نام پایگاه داده خود کلیک راست
کنید و گزینهی  New Queryرا انتخاب کنید.

از کد روبرو برای ایجاد جدول استفاده میکنیم ،با هم این کد را خط به
خط بررسی میکنیم:
در خط اول از دستور  USE DB2استفاده کردیم که به  SQLمیگویم
"استفاده کن از پایگاه داده  "DB2و در خط بعد مینویسیم  GOکه برای

USE DB2
GO
CREATE TABLE T5
(
Name nchar(15) NOT NULL ,
Fname nchar(20) NOT NULL,
Number int NOT NULL,
Number2 int NOT NULL,
Details nvarchar(50) NOT NULL
)

شروع کار از آن استفاده میکنیم ،در خط سوم با استفاده از دستور
 CREATE TABLE T5میگوییم "ایجاد کن یک جدول با نام  "T5که
جزئیات آن با باز کردن )( مشخص میشود ،اولین ستونی که ایجاد میشود با نام  Nameاست که نوع دادهی آن
از نوع  ncharاست که طول کاراکتر آن حداکثر  15در نظر گرفته شده است و درآخر از دستور Not NULL
استفاده شده که اجازه نمیدهد تا فیلد  Nameخالی باشد ،در آخر هم از یک عالمت  ,برای جدا سازی ستونها
استفاده کنید ،بقیه ستونها هم به این صورت هستند.
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همانطور که در تصویر روبرو مشاهده میکنید ،دستور
مورد نظر در  Queryوارد و با کلیک بر روی کلید
 F5با موفقیت اجرا شده است.
بعد از اجرا ،یک جدول با فیلدهای مشخص شده در
پایگاه داده  DB2ایجاد میشود.
.
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ایجاد  Backupو  Restoreدر : SQL Server
به نظر بنده ،حیاتی ترین کار در سرورهای  SQLایجاد  Backupاست ،ایجاد پشتیبان از پایگاه داده شما را
میتواند از خطرات از دست دادن اطالعات دور کند.
بهترین روش پشتیبانگیری از پایگاه دادهها در  SQL Serverاین است که یک سرور  Fsیا همان فایل سرور
جداگانه ایجاد کنید و اطالعات را از  SQLبه سرور  FSانتقال دهید تا امکان حفظ اطالعات با از دست دادن
سرور  SQLوجود داشته باشد.
در اوایل کار به صورت ساده نحوهی  Backupگرفتن را بررسی میکنیم بعد از آن به صورت پیشرفته تری روی
آن کار خواهیم کرد.
برای شروع به پشتیبانگیری در نرمافزار SQL
 Management Studioروی نام پایگاه
دادهی خود کلیک راست کنید و از قسمت
 Taskیا همان وظایف گزینهی  Back upرا
انتخاب کنید.

در این تصویر ،در قسمت شمارهی  1باید
نام پایگاه دادهای که میخواهید از آن
 Backupتهیه کنید راانتخاب کنید ،در
قسمت دوم باید نوع  Backupرا مشخص
کنید که برای بار اول باید  Fullرا انتخاب
کرد و در مراحل بعدی باید Differential
را انتخاب کرد ،زمانی که  Fullرا انتخاب
میکنیم یک  Backupاز کل پایگاه داده
گرفته میشود و در مرحله بعد دیگر نیاز
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نیست از کل پایگاه داده  Backupتهیه کنیم فقط کافی است گزینهی  Differentialرا انتخاب کنیم تا فقط از
تغییرات Backupتهیه شود.
در گزینهی سوم باید محل ذخیرهسازی  Backupرا وارد کنید ،اگر گزینهی  Diskرا انتخاب کنید میتوانید در
قسمت  4بر روی  Addکلیک کنید و محل مورد نظر را مشخص کنید ،اگر میخواهید در یک آدرسی در اینترنت
ذخیره کنید باید به جای  Diskگزینهی  URLرا انتخاب کنید و آدرس مورد نظر خود را در قسمت URL Prefix
وارد کنید.
در قسمت بعدی وارد تب
 Media Optionsشوید ،به
مانند شکل روبرو در قسمت
شماره  1باید مشخص کنید که
 Backupکه اجرا میشود با نام
دیگری اضافه شود و یا اینکه با
همان نام اضافه شود ،مثالً اگر
گزینهی  Appendرا انتخاب
کنید با یک اسم جدید ذخیره
میشود

و

اگر

گزینه

 OwerRightرا انتحاب کنید با
همان اسم ذخیره میشود.
در قسمت دوم یعنی  Reliabilityرا بررسی میکنیم ،اگر گزینهی … Verifyرا انتخاب کنید ،بعد از اینکه
 Backupانجام شد فایل نهایی تست میشود تا مشکلی نداشته باشد ،گزینه … Perform checksumبرای
بررسی  Checksumقبل از انجام  Backupکه صحت دادهها قبل از  Backupتایید میشود و در قسمت آخر
یعنی گزینهی  Continue on Errorرا اگر انتخاب کنید ،یعنی اینکه عملیات  Backupبا وجود داشتن خطا
به کار خود ادامه خواهد داد.
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در قسمت Backup Options
به مانند شکل روبرو در قسمت
شمارهی  1نام و توضیحات
مربوط به  Backupخود را
وارد کنید ،در قسمت دوم باید
مشخص کنید که این Backup
تا چه زمانی انقضاء شود که فعالً
بر روی همان پیش فرض قرار
دهید و در قسمت سوم میتوانید
فشرده سازی  Backupرا فعال
کنید این روش برای زمانی
کاربرد بهتری دارد که بخواهید  Backupرا در فضای اینترنت ذخیره کنید و نیاز به حجم کمتری برای فایل
 Backupمورد نظر دارید ،فعالً این قسمت را بر روی پیش فرض قرار دهید و بر روی  okکلیک کنید تا
 Backupدر مسیر مشخص شده انجام شود.
اگر به مسیری که در
 Backupمشخص
شده است مراجعه
کنید فایلی با پسوند
 bakرا مشاهده می-
کنید که همان فایل
 Backupشما است.
برای اینکه بتوانیم دستورات مربوط به  Backupرا بنویسیم ،بهترین و سریعترین روش این است که از قسمت
 Scriptدر همین تنظیمات استفاده کنیم ،برای درک بیشتر موضوع به صفحه بعد توجه کنید.
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بهترین کار این است که تنظیمات
خود را برای  Backupبه مانند
قبل که توضیح دادم را آماده کنید
بعد بر روی  Scriptبه مانند
شکل روبرو کلیک کنید.

همانطور که در شکل روبرو
مشاهده میکنید  Scriptمورد
نظر برای  Backupشما به
صورت خودکار ایجاد شده است
و با فشار دادن کلید  F5کار
 Backupانجام خواهد شد.
همانطور که در شکل روبرو
مشاهده میکنید این  Backupبا
موفقیت انجام شده است.
با این کار دیگر نیاز به نوشتن کد
نیست و از این کد میتوانید در
جای دیگر استفاده کنید.
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برای اینکه بتوانیم از پایگاه دادهای که
 Backupگرفتیم عملیات Restore
را انجام دهیم و داده ها را به تاریخی
که  Backupگرفتیم برگردانیم ،باید بر
روی پایگاه داده خود کلیک راست
کنید و از قسمت  Taskبعد
 Restoreگزینهی  Databaseرا
انتخاب کنید.

در قسمت  ، Generalشمارهی  ،1باید نام
پایگاه داده خود را از لیست کشویی انتخاب
کنید ،بعد از انتخاب ،اگر از قبل از آن
 Backupتهیه کرده باشید در قسمت دوم
زمان  Backupو قسمت سوم نوع و تعداد
آن را نمایش میدهد ،اگر به قسمت سوم
توجه کنید دو نوع  Backupوجود دارد که
اولی  Fullو دیگری  Differentialاست.
در قسمت فایل اگر میخواهید در زمان
 Restoreپایگاه داده را به مکان دیگری
انتقال دهید میتوانید تیک گزینهی Relocate
را انتخاب کنید ،و آدرس خود را مشخص
کنید ،اگر هم میخواهید در همان مسیر قبلی
 Restoreشود به گزینهای دست نزنید.
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در قسمت  optionsگزینههای
مختلفی وجود دارد ،در قسمت
شماره  1سه گزینهی انتخابی وجود
دارد که گزینهی اول نوشتن روی
فایلاصلی است ،گزینهی دوم برای
حفظ تنظیمات  Restoreاست و
گزینهی سوم محدود کردن دسترسی
به  Restoreکردن پایگاه داده
قسمت شمارهی  2هم مربوط به
مسیر  Logاست  ،قسمت شماره3
که با انتخاب تیک مورد نظر تمام ارتباطات پایگاه داده قطع خواهد شد و شمارهی  4هم مربوط به ایجاد اخطار
قبل از  Restoreاست .بر روی  okکلیک کنید تا کار  Restoreپایگاه داده انجام شود.
برای دسترسی به کد این
تنظیمات

مانند

قسمت

 Backupبر روی Script
کلیک کنید تا کد مورد نظر به
مانند شکل روبرو ظاهر شود
و با فشار کلید  F5میتوانید
عملیات  Restoreرا انجام
دهید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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کار با  Database Maintenanceدر : SQL Server 2016
 Database Maintenanceابزاری برای کنترل کار و گزارشگیری از عملکرد آن میباشد ،مثالً برای
 Backupو  Restoreاز قبل هیچ طرح و نقشهای را پیاده سازی نکردیم ولی در این قسمت میتوانیم یک طرح
ایجاد کنیم که از اطالعات  Backupبه صورت زمانبندی گرفته و یکسری گزارشاتی را هم برای ما ارسال کند،
کارهای مختلف دیگری هم میتوان در این قسمت انجام داد که با هم آنها را بررسی میکنیم.
برای شروع کار و ایجاد یک  Ruleدر Maintenance
وارد  SQL Management Studioشوید و از سمت
چپ وارد  Managementشوید و بر روی
 Maintenance Plansکلیک راست کنید و گزینهی
 Maintenance Plans wizardرا انتخاب کنید.

بعد از اینکه بر روی  Maintenance Plans wizardکلیک کردید با پیغام خطای زیر مواجه خواهید شد که
به شما اعالم میکند که سرویس  Agentفعال نیست و لطفاً فعال کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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به مانند شکل روبرو بر روی سرویس  SQL Agentکلیک
راست کنید و سرویس را  Startکنید و در صفحه باز شده
بر روی  Yesکلیک کنید تا سرویس شروع به کار کند.

دوباره بر روی  Maintenance Plansکلیک راست
کنید و گزینهی  Maintenance Plans wizardرا
انتخاب کنید.

در این تصویر نام مورد نظر خود را در قسمت
 Nameوارد کنید و در قسمت پایین صفحه
نوع زمانبندی را گزینهی اول انتخاب کنید تا
در ادامه آن را تنظیم کنیم ،بر روی Next
کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این صفحه از لیست مورد نظر گزینهی Backup
) Database (Fullرا انتخاب و بر روی  Nextکلیک
کنید.

در این صفحه بر روی Nextکلیک کنید.

در این صفحه در قسمت شماره یک ،باید پایگاه داده مورد نظر
خود را انتخاب کنید ،میتوانید با انتخاب  All Databaseهمهی
پایگاه دادهها را انتخاب کنید و یا اگر
میخواهید از پایگاه دادههایی که خودتان
ایجاد کردهاید  Backupتهیه کنید
میتوانید

گزینهی

User

All

 Databaseرا انتخاب کنید ،با انتخاب
گزینهی آخر هم میتوانید پایگاه داده مورد نظر خود را انتخاب

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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کنید .در قسمت شمارهی دو میتوانید نوع محل ذخیره سازی را مشخص کنید ،که در این شکل گزینهی دیسک
انتخاب شده است.
در قسمت شمارهی سه بر روی  Changeکلیک کنید.
در این صفحه نام مورد نظر خود را برای
زمانبندی کار وارد کنید ،در قسمت شمارهی یک
نوع زمانبندی را انتخاب کنید که به صورت

پیشفرض گزینهی  Recumingانتخاب شده
است ،اگر گزینهی اول را انتخاب کنید زمانی که
سرویس  Agentاجرا شد کار  Backupهم
آغاز میشود ،واگر گزینهی دوم را انتخاب کنید،
کار  Backupزمانی شروع میشود که  CPUدر
حالت بیکار باشد ،گزینه  Recumingهم طبق
تنظیم شما انجام خواهد شد و گزینهی آخر هم بعد از ایجاد شروع به کار میکند.
در قسمت شمارهی  2باید سال ،ماه ،هفته ،و روز را مشخص نماییم ،که در این قسمت به صورت هفتگی در
روزهای جمعه انجام میشود.
شمارهی سه هم مربوط به زمان اجرای این  Ruleمیباشد که به صورت پیشفرض برای همان تاریخی که آن را
ایجاد میکنید قرار دارد که اگر بخواهید این زمان را به تاریخی دیگر موکول کنید باید گزینهی occurs every
را انتخاب و تاریخ مورد نظر خود را مشخص کنید.
در قسمت شمارهی چهار هم میتوانید تاریخ اتمام این  Ruleرا مشخص کنید که به صورت پیشفرض این
تاریخ نامحدود است.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این قسمت وارد تب  Destinationشدیم و
باید مسیر ذخیره سازی  Backupرا مشخص کنیم،
در قسمت اول اگر میخواهید فایل  Backupشما
در چندین مسیر مختلف کپی شود میتوانید
گزینهی اول را انتخاب کنید و بعد بر روی ADD
کلیک کنید و چندین مسیر را به آن معرفی کنید ،در
قسمت شمارهی دو یک مسیر را مشخص میکنید
تا فایل در آن ذخیره شود و در قسمت شمارهی سه
میتوانید نوع پسوند  Backupرا تغییر دهید که در
اینجا  bakوارد شده است.

در تب  Optionsهم گزینههای مختلفی وجود
دارد در قسمت شمارهی یک میتوانید مشخص
کنید که این  Backupبعد از چند روز انقضاء شود
و این موضوع این امکان را به ما میدهد که
 Backupجدید دوباره بر روی همان فایل قبلی
بازنویسی شود که این کار باعث صرفه جویی در
هارد دیسک میشود .در قسمت دوم هم میتوانید
یکی یا چند ابزار را انتخاب کنید که این گزینهها را
با هم بررسی کردیم .بر روی  Nextکلیک کنید.
در صفحهی بعد بر روی  Finishکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این قسمت اطالعات با موفقیت تایید و ایجاد
شد بر روی  Closeکلیک کنید.
با این کار توانستیم یک زمانبندی برای Backup
ایجاد کنیم که در روزهای جمعهی هر هفته در
ساعت  1دقیقهی بامداد شروع به گرفتن Backup
 Fullمیگیرد و در مسیر مورد نظر کپی میکند.

برای اینکه بتوانید خودتان  Backupمورد نظر
را در همان لحظه اجرا کنید به مانند شکل روبرو
بر روی  Ruleمورد نظر خود کلیک راست کنید
و گزینهی  Executeرا اجرا کنید.

همانطور که مشاهده میکنید عملیات با موفقیت اجرا
شده است.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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ایجاد  Database Maintenanceپیشرفتهتر بر برای : Backup
در قسمت قبل توانستیم یک  Ruleبرای  Backupایجاد کنیم و اطالعات پایگاه دادهها را در موقع مورد نظر
 Backupبگیریم که این کار به صورت خودکار انجام شد ،حاال میخواهیم در این قسمت اطالعات دیگری را
هم به این  Ruleاضافه کنیم ،مثالً میتوانیم فایلهای اضافه مربوط به هر  Backupرا در هر بار اجرا پاک کنیم
و...
قبل از هر چیز سرویس  Shrinkرا بررسی کنیم.
 Shrinkدیتابیس چیست؟
لغت  shrinkبه معنی کوچک کردن و یا منقبض کردن است . Shrinkفضاهای اضافی دیتابیس را حذف کرده
و باعث افزایش حجم دیتابیس میشود.
داخل دیتابیس ،هر فایلی را می توان کاهش حجم داد تا فضای غیر قابل استفاده آزاد شود .این فایل می تواند
DateFileو یا  LogFileباشد .اگرچه موتورهای پایگاه داده به استفاده مجدد از فضاها اقدام خواهند کرد اما
گاهی یک فایلی که خیلی حجم زیادی ندارد فضای زیادی را اشغال کرده که در اینجا شرینک فایل ممکن است
الزم باشد.
دیتا و فایل های الگ می تواند کاهش حجم داده شوند .حجم فایل های دیتابیس گروهی و یا جداگانه میتواند
به صورت دستی کاهش یابد و یا اینکه دیتابیس می تواند به صورت اتوماتیک در بازه های زمانی مشخص نسبت
به حذف فضاهای خالی اقدام کند.
 Shrinkفایل ها همیشه از انتها شروع میشود .برای مثال اگر فایل ما  ۵گیگ باشد و با شیرینک کردن حجم آن
 ۴گیگ شود ،موتورهای دیتابیس فضای یک گیگ را از انتها آزاد خواهند کرد .اگر صفحه در بخشی قرار گرفته
باشد موتور دیتابیس اولین فضای خالی را به آن اختصاص خواهند داد.
با هم این سرویس را در  Database Maintenanceبرای  Backupپایگاه داده فعال میکنیم.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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دوباره بر روی  Maintenance Plansکلیک راست میکنیم
و گزینهی مورد نظر را به مانند شکل روبرو انتخاب میکنیم.

در این صفحه نام مورد نظر خود را وارد و در
قسمت پایین صفحه بر روی  Changeکلیک
کنید و زمانبندی خود را ایجاد و بر روی Next
کلیک کنید.

در این قسمت ،سه سرویس مورد نظر که در شکل
مشخص شده است را انتخاب کنید و بر روی
 Nextکلیک کنید.
در صفحهی بعد بر روی  Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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این صفحه مربوط به  Shrinkاست که در قسمت
شمارهی یک باید پایگاه داده مورد نظر خود را انتخاب
کنید ،در قسمت شمارهی دو باید مشخص کنید که
سرویس  Shrinkچه زمانی اجرا شود ،زمانی که حجم
پایگاه داده به  500مگابایت رسید این سرویس اجرا
شود ،در قسمت شمارهی سه میتوانید مشخص کنید که
چقدر از فضای پایگاه داده بعد از  Shrinkآزاد باقی
بماند که  10درصد وارد شده است ،در قسمت شمارهی
چهار هم مشخص شده است که فضایی که آزاد میشود
به سیستم عامل بازگردد ،بر روی  Nextکلیک کنید.
در این صفحه میتوانید مشخص کنید چه اطالعت
اضافهای از این  Backupحذف شود که هر سه گزینه
را انتخاب و مدت آن را  1هفته در نظر میگیریم ،با این
کار فایلهای بی مورد در  1هفته اخیر حذف خواهد
شد.
بر روی  Nextکلیک کنید.

دراین صفحه باید پایگاه دادهی خود را انتخاب کنید
که این صفحه را در موضوع قبلی توضیح دادم.
بر روی  Nextکلیک کنید.
در صفحه بعد بر روی  Nextو در صفحهی آخر هم
بر روی  Finishکلیک کنید تا  Ruleمورد نظر ایجاد
شود.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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همانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید  ruleمورد نظر ایجاد شده است که شامل سه سرویس است ،بعد از
اینکه این  Ruleاجرا شود اول  Shrinkاجرا میشود و پایگاه داده را بررسی میکند اگر به حجم آن به 500
مگابایت رسید عملیات  Shrinkانجام میشود وگرنه به مرحله بعد میرود که فایلهای اضافه در صورت وجود
حذف خواهد شد و در آخر هم  Backupانجام خواهد شد.

برای اینکه متوجه شویم که  Ruleما در زمان مقرر اجرا
شده است یا نه ،باید بر روی  Ruleمورد نظر خود
کلیک راست کنید و گزینهی  View Historyرا
انتخاب کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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استفاده از : Differential Backup
این گزینه زمانی به کار ما میآید که بخواهیم فقط از تغییرات پایگاه داده  Backupتهیه کنیم ،مثالً شما در
قسمتهای قبل  Full Backupرا اجرا کردید و این گزینه از تمام پایگاه دادهها یک پشتیبان تهیه کرده است،
ولی اگر بخواهیم در هر روز این کار را انجام دهیم این کار باعث درگیر شدن منابع سختافزاری و از دست دادن
زمان میشود ،برای حل این مشکل بهتر است از  Differential Backupیا همان گرفتن  Backupاز تغییرات
استفاده کنیم.
به مانند شکل گزینهی  Maintenance Plans Wizardرا اجرا
کنید.

در این قسمت نام مورد نظر خود را وارد کنید و در قسمت
پایین آن بر روی  Changeکلیک کنید.

در این صفحه گزینهی  Dailyرا انتخاب کردیم تا این
 Backupهر روز در ساعت  1بامداد انجام شود ،بر روی
 OKکلیک کنید و در صفحه قبل بر روی  Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این قسمت از لیست موجود گزینهی
 Differentialرا انتخاب کنید و بر روی Next
کلیک کنید.

در این قسمت و در تب  Generalباید پایگاه دادهای
که از آن میخواهید  Backupتهیه کنید را انتخاب و
بعد در تب  Destinationباید محل ذخیره سازی را
مشخص کنید.
نکته مهم :همیشه برای اینکه پشتیبانگیری
 Differentialدرست کار کند باید محل ذخیرهسازی
آن را محلی قرار دهیم که از قبل  Backup Fullدر
آن ذخیره شده است ،پس باید به این نکته توجه کنید
که باید قبل از ایجاد  Differentialیک Backup
 Fullایجاد و اجرا کنید و بعد باید  Differentialرا
فعال کنید تا مشکلی پیش نیاید.
نکته :همیشه سعی کنید محل ذخیره سازی  Backupرا در محلی بجزء سیستم اصلی قرار دهید تا با از دست
دادن سیستم اطالعات از دست نرود.
بر روی  Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

www.omideiran.ir

www.irtanin.com

wwww.irebooks.com

SQL Server 2016 – Farshid babajani-3isco.ir

اضافه کردن پایگاه داده به : SQL Server 2016
در این قسمت میخواهیم یک پایگاه داده را که در یک سرور دیگر است به  SQLجدید خود وارد کنید ،این
مورد زمانی به کار شما می آید که بخواهید سرور خود را به مکانی دیگر در درون سازمان یا بیرون سازمان خود
انتقال دهید به کار میآید ،برای انجام این کار به مانند زیر عمل کنید:
راحت ترین راه برای اضافه کردن یک پایگاه داده به SQL
 Serverاین است که به مانند شکل روبرو بر روی
 Databaseکلیک راست کنید و گزینهی  Attachرا
انتخاب کنید.

در این صفحه بر روی  Addکلیک کنید
و پایگاه داده مورد نظر خود را به لیست
اضافه کنید و بر روی  okکلیک کنید ،با
این کار پایگاه داده مورد نظر به نرمافزار
 SQLاضافه میشود.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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انتقال پایگاه داده از یک درایو به یک درایو دیگر در :SQL
به این قسمت خوب توجه کنید؛ این امکان زمانی به کار شما میآید که اطالعات درایو شما که پایگاه داده شما
در آن وجود دارد پر شده باشد و با این مشکل دیگر نمی توانید اطالعات جدیدی در آن وارد کنید و بهترین راه
حل این است که آن را به یک درایو جدید و یا یک هارد دیسک جدید انتقال دهید.
دوستان زیادی در این مورد مشکل داشتند ،مثالً در سرور شیرپوینت که حجم اطالعات باالیی دارد اگر این مشکل
پیش بیاید ،کاربران دیگر نمیتوانند در شیرپوینت اطالعاتی وارد کنند و با خطا مواجه خواهند شد که برای حل
آن باید کارهای زیر را انجام دهید:
نکته مهم :قبل از انجام این کار ،لطفاً از پایگاه داده مورد نظر خود یک  Backup Fullتهیه کنید تا با مشکلی
مواجه نشوید.
برای شروع اول باید آدرس پایگاه داده خود را بدست آوریم ،که برای این کار
بر روی پایگاه داده خود که قرار است به درایو جدید انتقال دهید ،کلیک راست
کنید و  Propertiesرا انتخاب کنید.

اگر از سمت چپ بر روی  Filesکلیک کنید در
صفحهی باز شده و در قسمت  Patchمیتوانید
آدرس پایگاه داده را مشاهده کنید ،این آدرس را
در ذهن خود داشته باشید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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بعد از انجام کار قبلی دوباره بر روی پایگاه
داده خود کلیک راست کنید و از قسمت
 Taskگزینهی  Take Offlineرا انتخاب
کنید ،با این کار تمام اتصاالت قطع و پایگاه
داده در حالت آفالین قرار میگیرد.

بعد از اینکه پایگاه داده را آفالین
کردید دوباره بر روی آن کلیک راست
کنید و از قسمت  Tasksگزینهی
 Detachرا انتخاب کنید ،با این کار
پایگاه داده مورد نظر از لیست SQL
شما حذف خواهد شد ولی اصل
پایگاه داده در همان مسیر قرار دارد،
بعد از این که این کار را انجام دادید
به آدرسی که پایگاه داده قرار دارد
مراجعه کنید و آن را به یک مسیر جدید انتقال دهید و دوباره به  SQL Management studioمراجعه کنید
تا آن را دوباره به لیست  Databaseاضافه کنیم.
نکته :اگر با کلیک بر روی  Take Offlineبا خطا مواجه شدید ،کافی است فقط از گزینهی  Detachاستفاده
کنید که در شکلی که باز میشود گزینهی  Dropرا انتخاب و بر روی  okکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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دوباره بر روی  Databaseکلیک راست کنید و گزینهی Attach
را انتخاب کنید.

به مانند شکل بر روی  Addکلیک کنید و
پایگاه دادهای را که در مسیرجدید کپی کردید
را انتخاب و بر روی  OKکلیک کنید تا به
لیست اضافه شود.

اگر دوباره وارد  Propertiesپایگاه
داده شوید و بعد وارد قسمت Files
شوید میتوانید آدرس جدید را مشاهده
کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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ارسال رویدادها و تغییرات به ایمیل:
شما به عنوان مدیر شبکه یا پشتیبان  SQLهمیشه نیاز دارید که از حال و روز سرور  SQLخود با خبر شود،
برای همین امکانی در  SQLوجود دارد که شما با معرفی یک ایمیل سرور به آن میتوانید از اطالعات سرور خود
با خبر شوید.
به مانند شکل روبرو وارد SQL
 Management studioشوید
و از قسمت  Managementبر
روی  Database Mailکلیک
راست و گزینهی Configure
 Database Mailرا اجرا کنید.

در این صفحه گزینهی اول را انتخاب و بر روی
 Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این صفحه و در قسمت شمارهی یک نام و
توضیحات مورد نظر خود را وارد کنید و برای
ایجاد  Accountبرای ایمیل در قسمت شمارهی
دو بر روی  Addکلیک و در قسمت شمارهی
سه بر روی  New Accountکلیک کنید.

در این صفحه و در قسمت شمارهی یک نام
و توضیحات مورد نظر خود را وارد کنید ،در
قسمت شمارهی دو آدرس ایمیل خود را به
همراه نام آن وارد کنید و در قسمت Reply
 e-mailایمیل را دوباره وارد کنید ،در قسمت
شمارهی سه یعنی  Server nameباید
آدرس  SMTPسرور ایمیل خود را وارد کنید
که بایک جستجو در گوگل میتوانید آن را
پیدا کنید ودر قسمت  PORTاگر سرویس
دهندهی ایمیل شما به صورت امن یا همان
 SSLکار میکند ،باید پورت  587را وارد
کنید ،اگر هم نیازی به این پورت نبود باید پورت  25را که به صورت پیش فرض وارد شده است را استفاده و
بر روی  OKکلیک کنید و در صفحه بعد بر روی  Nextکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این صفحه  Profileایجاد شدهی خود را
انتخاب کنید و بر روی  Nextکلیک کنید.

در این قسمت میتوانید اندازه حجمی ایمیل
خود را تغییر دهید ،مثالً در شکل روبرو نوشته
 1000000که حداکثر حجم یک ایمیل را
نزدیک به  1مگابایت در نظر گرفته است ،که
شما میتوانید این مقدار را تغییر دهید ،در
قسمت  Prohibitedمیتوانید پسوند فایل
خود را مشخص کنید.
بر روی  Nextکلیک کنید.
بعد از انجام کار باال وارد  Searchویندوز
سرور شوید و  Servicesرا اجرا کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در لیست سرویسها به دنبال SQL
 Server Agentبگردید و دوبار بر روی
آن کلیک کنید و در شکل باز شده سرویس
آن را بر روی  Automaticقرار دهید و
 Startکنید ،البته این سرویس را در
درسهای قبلی بررسی کردیم.

بعد از اجرای سرویس در  SQL Management studioبرروی
سرویس  SQL Server Agentکلیک راست کنید و از قسمت New
گزینهی  Operatorرا انتخاب کنید.

در قسمت شمارهی یک نام مورد نظر خود را
وارد کنید و در قسمت شمارهی دو آدرس ایمیلی
که میخواهید اطالعات به آن آدرس ارسال شود
را وارد کنید و در قسمت شمارهی سه زمان ارسال
ایمیل را مشخص کنید و بر روی  okکلیک کنید
تا کار به اتمام برسد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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بعد از اینکه آدرس ایمیل آماده شد و به سرویس  Agentداده شد باید این اطالعات را Maintenance
Plansمورد نظر خود که قبالً برای گرفتن  Backupایجاد کردیم فعال کنیم ،برای این کار به مانند زیر عمل
کنید:
در Maintenance Plans

بر روی همان

 Maintenanceکه برای  Backup Fullایجاد کردیم
کلیک راست کنید و گزینهی  Modifyرا انتخاب کنید.

در صفحه باز شده در نوار باالیی بر روی
گزینهی  Reportingکه در تصویر روبرو
مشخص شده است کلیک کنید.

در این صفحه تیک گزینهی مشخص شده در تصویر
روبرو را انتخاب کنید و از قسمت Agent Operator
همان  Profileکه از قبل ایجاد کردیم را انتخاب و بر
روی  okکلیک کنید ،با این کار اگر عملیاتی روی این
 Ruleانجام شود ،اطالعات آن در زمان مقرر ایمیل
خواهد شد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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برای تست اینکه ایمیل سرور شما به درستی کار میکند یا نه به صورت زیر عمل کنید:
بر روی نام  Database Mailکلیک راست کنید و گزینهی Send
 Test Emailرا انتخاب کنید.

در قسمت شمارهی یک  Profileمورد نظر خود را انتخاب
کنید و در قسمت شمارهی دو آدرس ایمیلی که قرار است
یک ایمیل تستی ارسال شود را وارد و اطالعات مورد نظر
خود را در قسمت  Bodyوارد و بر روی Send Test E-
 Mailکلیک کنید.

در این صفحه بر روی  okکلیک کنید تا ایمیل مورد نظر
ارسال شود.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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کار با سرویس  Reportingدر : SQL Server 2016
در این قسمت میخواهییم سرویس بسیار مفید و کارآمد  SQL Server Reportingرا به شما معرفی کنیم ،این
سرویس برای گزارشگیری از وضعیت دادههای پایگاه دادههای مختلف کاربرد دارد ،این سرویس بیشتر در
جاهایی که با حساب و محاسبات سرو کار دارند به کار میرود ،در ساده ترین حالت میتوانیم از این سرویس
در دانشگاهها برای گزارشگیری از عملکرد دانشجویان در درسهای مختلف استفاده کنیم.

با هم این سرویس را روی سرور  SQLخود نصب و کار با آن را میآموزشم.
وارد سرور  SQLشوید و  DVDمربوط به
 SQLسرور را اجرا کنید و از سمت چپ بر
روی  Installationکلیک کنید و در صفحه
باز شده بر روی … New SQL Serverرا
اجرا کنید.

در صفحهی باز شده بر روی  Nextکلیک
کنید تا به قسمت Installation Type
برسید ،در همین صفحه باید همان
 Instanceکه در اوایل کتاب با هم نصب
کردیم را انتخاب کنیدد و بر روی Next
کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

wwww.irebooks.com

www.omideiran.ir

www.irtanin.com

SQL Server 2016 – Farshid babajani-3isco.ir

در این صفحه از لیست Featureهای
موجود گزینهی Reporting Services
 –Nativeرا انتخاب و بر روی Next
کلیک کنید.

در این صفحه برای سرویس مورد نظر نام
کاربری

و

رمز

عبور

کاربر

 Administratorخود را وارد کنید تا
سرویس مورد نظر در موقع اجرا مجوزهای
الزم را داشته باشد.
بر روی  Nextکلیک کنید.

در صفحه بعدی بر روی  Nextکلیک کنید و در صفحه آخر بر روی  Installکلیک کنید تا سرویس Reporting
بر روی سرور  SQLنصب شود.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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بعد از نصب سرویس ،وارد جستجو شوید و سرویس Reporting
را به مانند شکل روبرو اجرا کنید.

همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید در قسمت
 server nameنام سرور شما وارد شده و در قسمت
 Instanceنام  Instanceشما وارد شده است ،بر روی
 connectکلیک کنید.

در این صفحه تک تک گزینهها را با هم
بررسی و تنظیم میکنیم ،در این صفحه
که مربوط به Service Account
است که در زمان نصب سرویس نام
کاربری را وارد کردیم ،این نام کاربری
باید دسترسی الزم را داشته باشد.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این صفحه میتوانید آدرس دسترسی
به سرویس  Reportingرا مشخص
کنید ،در قسمت شمارهی یک ،میتوانید
از بین آدرسهای موجود یکی را انتخاب
کنید ،که بهتر است گزینهی اول را انتخاب
کنید تا همه آدرسها انتخاب شوند.
در قسمت شمارهی دو باید شماره پورت
را مشخص کنید ،که اگر با پورت دیگری
اختالل ایجاد نمیکند کاری با آن نداشته باشید ،این پورت مربوط به  Webمیباشد و برای اجرای سرویس
 Reportingمورد استفاده قرار میگیرد .در قسمت شمارهی سه آدرسی سرویس  Reportingاست که از طریق
 Webمیتوانیم به آن متصل شویم ،بعد از تنظیم بر روی  Applyکلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود و آدرس
وب فعال شود.
در قسمت  Databaseباید یک پایگاه
داده برای سرویس  Reportingایجاد
کنیم تا تمام اطالعات در این پایگاه داده
ذخیره شود.
برای ایجاد پایگاه داده بر روی
 Change Databaseکلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این صفحه اگر میخواهید پایگاه داده جدید ایجاد
کنید گزینهی اول را انتخاب کنید و یا اگر از قبل
پایگاه داده مورد نظر ایجاد شده باشید گزینهی دوم
را انتخاب و بر روی  Nextکلیک کنید.

در این صفحه و در قسمت  Server Nameنام
سرور خود را به همراه نام  Instanceمورد نظر وارد
کنید و برای تست متصل شدن به  SQLبر روی
 Test Connectionکلیک کنید ،در صورت متصل
بودن بر روی  Nextکلیک کنید.

در این صفحه نام داده خود را وارد و بر روی Next
کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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در این صفحه بر روی  Nextکلیک کنید.
در صفحه بعد هم بر روی  Nextکلیک کنید تا کار
ایجاد پایگاه داده برای سرویس  Reportingانجام
شود.

همانطور که در شکل روبرو مشاهده میکنید پایگاه
داده مورد نظر ایجاد شده است.

در این صفحه ،بر روی  Applyکلیک
کنید تا کار به اتمام برسد و دایرکتوری
مورد نظر ایجاد و بعد از آن سرویس
اجرا شودکه این موضوع را در شکل
روبرو مشاهده میکنید.
بر روی آدرس مورد نظر در صفحهی
روبرو کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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برای دریافت کتابهای آموزشی شبکه ،به سایت  3isco.irمراجعه کنید.

کتاب آموزشی مدیر شبکه
راهنمای کامل مدیران شبکه که شامل بخش های زیر می باشد:


نصب و راهاندازی سرورESXi



نصب  ESXIبر روی سرورHP



نصب و راهاندازی سرور میکروتیک



ایجاد ماشین مجازی بر روی سرور ESXi



نحوه اضافه کردن ماشین مجازی به سرور ESXi



نصب و راهاندازی VCenter



نصب و راهاندازیVCenter Operations Manager



تعیین مقدار مصرف کاربر از اینترنت در میکروتیک



دسترسی از راه دور به شبکه داخلی در میکروتیک



قطع کردن خودکار اینترنت کاربران بعد از مصرف حجم مشخصشد.

برای دریافت کتاب کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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کتاب آموزشی Exchange 2016 & Skype For Business 2015


فهرست این کتاب به صورت زیر میباشد:
سختافزار مورد نیاز برای نصب ویندوز سرور ٢٠١٦
نصب و راهاندازی ویندوز سرور ٢٠١٦
تنظیمات اوّلیهی ویندوز سرور ٢٠١٦
سرویس Active Directory
کار با سرویس Active Directory users and computers
ایجاد واحد سازمانی Organization unit
حذف واحدهای سازمانی
ایجاد  UserدرActive Directory
ایجاد گروه در Active Directory Users and Computers
دسترسی کامل به تمامی منابع برای کاربر
تنظیم  DNSسرور
نصب و راهاندازی سرویس Active Directory Certificate
نصب و راهاندازی سرور ٢٠١٦ Exchange

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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غیر فعّال کردن٦ IPV
نصب نیازمندیهای سرور ٢٠١٦Exchange
تنظیمات اوّلیهی سرور ٢٠١٦ Exchange
فعّالسازی Certificateدر سرور Exchange
تنظیم سرویس DNS
معرّفی کاربر در Exchange
متّصل کردن  Outlookبه سرور ٢٠١٦ Exchange
معرّفی دستی  Certificateبه کاربران در شبکه
ادامهی مبحث کار با نرمافزار Outlook
کار با ایمیل تحت وب برای کاربران در Exchange
تغییر روش ورود کاربران به  Outlookتحت وب
ایجاد گروه در ٢٠١٦ Exchange
برگشت دادن ایمیلهای حذف-شده
Shareکردن فایل و پوشه
به اشتراکگذاری فایل به صورت مخفی
گرفتن  Backupاز سرور Exchange
انتقال دیتابیس سرور  Exchangeبه مکان جدید
بررسی قابلیّت database availability groups
مرحلهی اوّل – نصب سرور  Exchangeدوم
مرحلهی دوم  -گرفتن یک نسخه پشتیبان از دیتابیس
مرحلهی سوم – نصب File Server
ارسال ایمیل به خارج از شبکه (اینترنت)
ایمیل  Forwardingدر ٢٠١٦ Exchange
مرحلهی اوّل – تعریف ایمیل خارجی
مرحلهی دوم – متّصل کردن ایمیل داخلی به خارجی
ایجاد  Address Bookدر ٢٠١٦Exchange
بررسی  Outlook Web App Policyدر ٢٠١٦ Exchange
بررسی  user rolesدر ٢٠١٦ Exchange
بررسی نرمافزار Monitoringبرای ٢٠١٦ Exchange
اضافه کردن کاربران به  Mailboxبه صورت کلّی
بررسی افزونههای Add-Ins
بررسی  public folder mailboxesدر ٢٠١٦ Exchange
انتقال آدرس  Httpبه HTTPs
حذف نرمافزار Exchange
مرحلهی اوّل – حذف اطّالعات سرویسADSI
مرحلهی دوم – حذف اطّالعات از رجیستری
مرحلهی سوم – حذف سایت از سرویس IIS
مرحلهی چهارم – پاک کردن اطّالعات از سرویس Active directory

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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مرحلهی پنجم – حذف پوشه ٢٠١٦ Exchange Server
آموزش ٢٠١٥Skype for Business
شروع کار
نصب و راه¬اندازی سرور :٢٠١٤SQL
نصب  - ٢٠١٥ Skypeسختافزار و نرمافزار مورد نیاز
نصب و راهاندازی سرور Skype
مرحلهی اوّل  -متّصل شدن سرور  Skypeبه سرور دومین
مرحلهی دوم – نصب پیشنیازهای نرمافزار Skype
مرحلهی سوم – تنظیم سرویس  DNSدر سرور دومین
مرحلهی چهارم – نصب نرمافزارSkype For Business
شروع نصب نرمافزار Skype For Business
ایجاد فایل  Shareشده برای Skype
اضافه کردن کاربر به لیست Skype
ورود کاربران به  Skypeاز طریق سیستم خارج از شبکه
فعّالسازی سرویس  Archiveبرای کاربران در Skype
اجرای قسمت مدیریّتی  Skypeاز طریق Web
فعّالسازی دسترسی به  Skypeاز طریق موبایل
قرار دادن عکس توسط کاربران در Skype
نصب و کانفیگ سرویس  Chatدر ٢٠١٥ Skype
قدم اوّل – نصب  Featuresبا عنوان Message Queuing
قدم دوم – ایجاد  Poolبرای سرویس Chat
قدم سوم – نصب ابزارهای برنامه¬ی  Skypeدر سرور Chat
قدم چهارم – ایجاد تنظیمات برای سرویس  Chatدر سرور Skype
سرویس  Chatدر سرورSkype
ایجاد اتاق چت در Skype For Business
روش اوّل – دستورات  PowerShellبرای ایجاد گروه چت
روش دوم – ایجاد گروه به صورت گرافیکی
آپگرید کردن  ٢٠١٣ Lyncبه ٢٠١٥ Skype
ارتباط Exchange OWAبا Skype

برای دریافت کتاب کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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کتاب آموزشی مهندسی مایکروسافت – MCSE 2012
آموزش بخش های کلیدی دوره مهندسی مایکروسافت که شامل بخش های زیر است:











نصب و راهاندازی ٢٠١٢ Active Directory
بررسی سرویس Active Directory Administrative Center
کار با سرویسDHCP
تقسیم بندی در سرویس Disk Management
کار باقابلیت  Shadow Copyدر درایوها
کار با سرویس(  Windows Deploymentنصب ویندوز از طریق شبکه)
نصب و راهاندازی سرویس)Windows Server update Service (WSUS
کار با)(IIS
نصب و پیکربندیVPN
ارتقای اکتیو دایرکتوری  ٢٠٠٣به ٢٠١٢

برای دریافت کتاب کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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آموزش کامالً تصویری شیرپوینت ٢٠١٣
کتاب آموزشی شیرپوینت را قورت دهید  -بخش هایی از آن شامل موارد زیر است:


نصب و راه اندازی ٢٠١٢ SQL Server



نصب و راه اندازی ٢٠١٣ SharePoint Server



اتصال آفیس تحت وب بهShare Point



متصل کردن  ٢٠١٣ SharePointبه ٢٠١٣ Exchange



کار با  Backupدر SharePoint



Backupگرفتن از طریقPower Shell



دسترسی به سایت از طریق پروتکل SSL



نحوه ارتباط  ٢٠١٣ CRMبا ٢٠١٣ SharePoint



نصب و راه اندازی ٢٠١٣ Lync Server



نصب و پیکربندی ٢٠١٣ Project Server

برای دریافت کتاب کلیک کنید.

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
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Ubuntu 2015 کتاب آموزشی
.برای دریافت کتاب کلیک کنید
:ارتباط با ما
http://3isco.ir :آدرس سایت
Farshid_Babajani@yahoo.com :آدرس ایمیل
https://telegram.me/joinchat/BkXe4z2dAazGz4zeJHOYeA :گروه ما در تلگرام
https://telegram.me/networkla :کانال ما در تلگرام
 باباجانی- موفق و سربلند باشید

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

ﺧﺒﺮﺧﻮان اﻣﯿﺪ اﯾﺮان

