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  Microsoft SQL Serverهای جلسه اول: آشنایی با انواع ویرایش

 هاRDBMSمقدمه: آشنایی با 

منتشر شد، زمان  "هاي اطالعاتی اشتراکی بزرگها براي بانکاي دادهمدل رابطه" آقاي کاد تحت عنوان مقاله1970که در سال  از زمانی 

که حاصل آن ایجاد اولین  شکل گرفت IBM درSYSTEM/R بعد از مطرح شدن این ایده پروژه تحقیقاتی تحت عنوان  گذرد.زیادي نمی

DBMS  و زبانSQL .به تولید هاي مختلفی از آن زمان شرکت بودDBMS 1988ها پرداختند تا این که در سال،SQL-SERVER  .معرفی شد 

-TRANSACTاي از این زبان را ، تحت عنوان نسخه  SQL-SERVER استاندارد شده بود.  ANSIتوسط SQL ،1986عالوه بر این در سال 

SQL دانید زبان همانگونه که می نماید.استفاده می SQL گردد و الگوریتم الزم براي در آن تنها درخواست کاربرارائه می اي است یعنیغیررویه

 گردد.)بهینه ساز( تولید می DBMSهایی ازاجراي آن توسط بخش

خش عمده به شرح زیر ساخته بها از دو شود. این سیستمنامیده می RDBMSاي بر مبناي مدل رابطه اي،یک دادههر سیستم مدیریت پایگاه

 :اندشده

 که کارهاي مدیریتی را انجام می دهد.:هسته -1 

که  sysobjectsباشد از قبیل می اي تعریف شدهداده: که شامل اطالعاتی در مورد عناصر و اشیاء مختلف پایگاه 1هافرهنگ داده  -2

و مشخصات  هاکه مشخصات شاخص  syscolumnsو     sysindexesگردد یا مشخصات اشیاء مختلف تعریف شده در آن نگهداري می

 گردد.ها ذکر میهاي تعریف شده در آنستون

 

  SQL Serverهای متفاوت آشنایی با ویرایش

SQL Server   :در هفت ویرایش متفاوت به بازار آمد که عبارتند از 

•EE = SQL Server  Enterprise Edition 
•DE = SQL Server  Developer Edition 
•SE = SQL Server  Standard Edition 
•WG = SQL Server  Workgroup Edition 
•SSE = SQL Server  Express Edition 
•SSEA = SQL Server  Express Edition with Advanced Services 

 

1 )Enterprise Edition 

و  data warehousingدر این ویرایش وجود دارد. این ویرایش سیستم  SQL Server 2000هاي موجود در تمامی مشخصه

OLTP(online transaction processing) اي دارد.قوي 

2 )Standard Edition 

اده کثر سایز یک پایگاه دشود. در این ویرایش حداهاي کوچک استفاده میها یا محیطWorkgroupبه عنوان یک سرور پایگاه داده براي 

1048516 TB .کامپیوتر آماده شده است. 75براي یک محیط کوچک با  است 

3 ) Express Edition (Desktop Engine)  
                                                           
1 DataDictionary  



شان توانند آن را با برنامه کاربرديافزار مستقل میهاي نرماست که ارائه دهنده  SQL Serverویرایش قابل توزیع مجدد موتور پایگاه داده 

package .این نسخه رایگان است. کنند 

4 )Express Edition with Advanced Services 

 است با این تفاوت که داراي امکانات باالتري است. EEهمان ویرایش 

5 )Developer Edition 

کند. این به عنوان مخزن داده استفاده می SQL Serverدهند که از اي توسعه میهاي کاربرديشود که برنامهتوسط برنامه نویسانی استفاده می

را دارد با این تفاوت که فقط براي استفاده در یک سیستم آزمایشی توسعه داده شده است و  Enterpriseیش تمامی خصوصیات ویرایش ویرا

license باشد.آن مربوط به آن می 

6 )Web Edition  

  به آن دسترسی داشته باشید.توانید از طریق اینترنت که می SQL Serverیک ویرایش کامل از 

7 )Workgroup Edition 

این ویرایش براي نصب روي شعبه هاي یک شرکت آماده شده است که داراي خصوصیات مدیریت شعبه ها، همگام سازي از راه دور و برقراري 

 امنیت سطح باال است و داراي پلت فرمی به این منظور می باشد. 

 

 Express Workgroup Standard Enterprise مشخصه

Maximum Processors 1 2 4 Unlimited 
Maximum RAM 1GB 3GB Unlimited Unlimited 

Maximum Database Size 4GB Unlimited Unlimited Unlimited 
SQL Agent NO YES YES YES 

Analysis Services NO NO YES YES 
Data Compression NO NO NO YES 

Cost (per processor) Free $3,899 $6,000 $25,000 
 

SQL (Structured Query Language)  .زبان پایگاه هاي داده استMicrosoft  از نامTransact – SQL  یاT-SQL  براي اشاره به

 کند.براي اشاره به نسخه گسترده شده خود استفاده می PL/SQLاز نام  Oracleخود و  SQLنسخه 

 SQL Serverمولفه های 

 SQL Server Configuration Manager 

گذارد تاثیر گذارید. وظایفی تاثیر می SQL Serverاین مولفه به شما اجازه می دهد وظایف مدیریتی اصلی که روي پیکربندي نصب 

 که می توان با آن انجام داد عبارتند از:

o Start ،Stop ،Pause  وrestart  کردن سرویس هايSQL Server 

o  به پیکربندي استفاده از پروتکل هاي دسترسیSQL Server 

o  پیکربندي اتصالSQL Server Native Client 

 SQL Server Management Studio 

SSMS واسط اصلی مدیر پایگاه داده در ،SQL Server 2008  است. یک واسط عملکردي کامل براي مدیریت ارائه می دهد، اجازه می

  دهد که پایگاه هاي داده را پیکربندي کنید و از یک کنسول تکی با پایگاه هاي داده ارتباط داشته باشید.

 SQL Server Books Online 



 SQL Serverکتاب هاي آنالین 

 Reporting Services 

 رش هاي پویا بر اساس داده هایتان ایجاد کنید. با این سرویس می توانید گزا

 Analysis Services 

SQL Server  .می توانید از سرویس هاي تحلیلی پیشرفته اي را ارائه می دهدOLAP .انبارهاي داده و داده کاوي استفاده کنید ، 

 

 SQL Serverپیش ساخته پایگاه های داده 

شود. اطالعات کنید چهار پایگاه داده جدید روي سیستم شما نصب میرا روي سیستم خود نصب می SQL Serverاي جدید از وقتی نمونه

 شویم.پیکربندي و اطالعات موقتی در این پایگاه هاي داده قرار می گیرد. در این بخش با آنها آشنا می

 Masterپایگاه داده 

SQL Server  ،از این پایگاه داده براي ذخیره سازي اطالعات پیکربندي که روي کل نمونه اعمال می شود استفاده می شود. به عنوان مثال

 شامل: 

  داده پیکربنديSQL Server 

 اطالعات سرورهاي متصل 

 Logonهاي کاربر 

 .اطالعات سطح باال در مورد پایگاه هاي داده این نمونه 

گاه داده به درستی کار کند. بهتر است به طور دوره اي از آن پشتیبان تهیه شود. زمانی که کارهاي زیر را انجام می خیلی مهم است که این پای

 دهید از این پایگاه داده پشتیبان بگیرید:

 ایجاد یا حذف یک پایگاه داده 

  تغییر داده یا فایل هايlog .که توسط پایگاه داده استفاده می شوند 

 ر اضافه، حذف و تغییloginها 

 اضافه، حذف و تغییر سرورهاي متصل 

 .تغییر پیکربندي سرور 

 

 msdbپایگاه داده 

هر  (job)کارهاي و مولفه هاي آن روي این پایگاه داده ذخیره می شود. اطالعات در مورد  SQL Serverاطالعات زمانبندي و تاریخچه اي 

در این پایگاه داده ذخیره می شود. اطالعات در مورد تاریخچه پشتیبان گیري و بازیابی مجدد داده در این پایگاه  SQL Server (Agent)عامل 

 داده ذخیره می شود.

 

 Modelپایگاه داده 

ید، به عنوان یک الگو براي ایجاد پایگاه هاي داده جدید روي سرور شما استفاده می شود. هر بار که یک کاربر پایگاه داده جدید ایجاد می کن

SQL Server  یک کپی از پایگاه دادهmodel  .که پیکربندي هاي اولیه پایگاه داده جدید را دارد را ایجاد می کند 

 



 tempdbپایگاه داده 

SQL Server  از این پایگاه داده به عنوان یک مکان ذخیره سازي موقت براي کارهاي داده اي به عنوان مثال به عنوان فضاي براي ذخیره

 سازي نتایج پرس و جوهاي واسط استفاده می کند.



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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 ایجاد پایگاه داده
 دو روش ایجاد پایگاه داده را کار می کنیم:

 SSMSایجاد پایگاه داده با استفاده از  -1

 T-SQLایجاد پایگاه داده با استفاده از دستورات  -2

 

 SSMSایجاد پایگاه داده با استفاده از 

 روید …new databaseراست کلیک کنید و به قسمت  Databasesروی  object explorerدر پنجره  -1

 
 اطالعاتی که برای ایجاد یک پایگاه داده نیاز داریم عبارتند از:

 نباید تکراری باشد(نام پایگاه داده )که  -1

 چگونگی ذخیره داده ها -2

 سایز پایگاه داده -3

 مکان ذخیره سازی پایگاه داده -4

 نام فایل هایی که برای ذخیره اطالعات موجود در پایگاه داده استفاده می گردد. -5

 
فایل، سایز اولیه، چگونگی رشد فایل، ، نام مالک آن، نوع نام پایگاه دادهدر این قسمت باشید.   Generalدر پنجره باز شده در سربرگ  -2

کند که به کمک آنها ستون هایی پایگاه داده شما اضافه می Use full-text indexing گردد.مکان ذخیره سازی فایل ها مشخص می

های ثبت دادهو  DB هایدادهفیزیکی شما برای ذخیره سازی  هاینام فایل Logical nameشما صورت می پذیرد.  DBجستجوی عبارات در 



است که به آن  primaryند فایل را ذخیره می کو اطالعات در مورد مکان ذخیره سازی دیگر فایل ها . فایلی که داده ها باشدتراکنش می

Master Data File گوییم و دارای پسوند .mdf های ثبت تراکنش در آن ذخیره می شود، فایل می باشد و فایلی که دادهlog  است که به

هم استفاده کرد  secondaryمی توان برای ذخیره سازی داده های بیشتر از فایل های است.  ldf.گوییم و دارای پسوند  Log Data Fileن آ

باید  DBاست. هر  logکند که فایل مذکور در دسته فایل های اصلی یا فرعی یا مشخص می FileGroupاست. ستون  ndf.که پسوند آن 

 داشته باشد. primaryو یک گروه فایل  primaryحداقل یک فایل 

 
 تنظیم می گردد. compability levelو   collation ،Recoveryمقدار  optionدر سربرگ  - 3

Recover :می تواند در سه حالت تنظیم گردد 

 Full.در هر کجا که خرابی پیش آید تنها همان عمل ترمیم می گردد : 

 Bulk mode .در مورد اعمال دسته ای مانند نوشتن تعداد زیادی سطر، در مورد انجام / سقط به کل عمل نگاه می کند : 

 Simple برگشت به آخرین پشتیبان گیری از :DB 

 



 
 

4-  ok  را بزنید تاDB .ایجاد گردد 

 

 T-SQLایجاد پایگاه داده توسط دستورات 

 کلیک کنید و به قسمت زیر روید: بعد از ایجاد پایگاه داده باال روی آن راست

 
 را مشاهده می کنید.DBکد ایجاد 

 نکات:

 Useدستور 



 Goدستور 

 براکت ها در اطراف نام ها

 را بزنید. … New Queryآیکون  SSMSدر  -1

 دستورات زیر را وارد کنید: -2

CREATE DATABASE ApressFinancial ON PRIMARY 

( NAME = N'ApressFinancial', 

FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\ApressFinancial.mdf' , 

SIZE = 3072KB , 

MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 

LOG ON 

( NAME = N'ApressFinancial_log', 

FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\ApressFinancial_log.ldf' , 

SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%) 

COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

GO 
 اجرا کنید.  ctrl+Eو یا  f5کد را با زدن  -3

 پس از اجرا باید خط زیر را ببینید -4

Command(s) completed successfully. 
 

 شکل کلی دستور ایجاد پایگاه داده:

CREATE DATABASE <database name> 

[ON 

    ( [ NAME = logical_name, ] 

            FILENAME = physical_file_name 

      [, FILESIZE = size ] 

      [, MAXSIZE = maxsize ] 

      [, FILEGROWTH = growth_increment] ) ] 

[LOG ON 

   ( [ NAME = logical_name, ] 

           FILENAME = physical_file_name 

     [, FILESIZE = size ] 

     [, MAXSIZE = maxsize ] 

     [, FILEGROWTH = growth_increment] ) ] 

    [COLLATE collation_name ] 

 

• database name: The name of the database that the CREATE DATABASE command will create 
              within SQL Server. 

• ON: The use of the ON keyword informs SQL Server that the command will specifically 
mention where 

               the data files are to be placed, as well as their name, size, and file growth. With the ON       
               keyword 
               comes a further list of comma-separated options: 

• NAME: The logical name of the data file that will be used as the reference within SQL Server. 
• FILENAME: The physical file name and full path where the data file will reside. 
• SIZE: The initial size, in megabytes by default, of the data file specified. This parameter is 

optional, 
              and if omitted it will take the size defined in the model database. You can suffix the size with       



               KB, MB, GB, or TB (terabytes). 
• FILEGROWTH: The amount that the data file will grow each time it fills up. You can specify 

either a 
              value that indicates by how many megabytes the data file will grow or a percentage, as  
              discussed 
              earlier when we created a database with SQL Server Management Studio. 

• LOG ON: The use of the LOG ON keyword informs SQL Server that the command will 
specifically 

              mention where the log files will be placed, and their name, size, and file growth: 
• NAME: The name of the log file that will be used as the reference within SQL Server. 
• FILENAME: The physical file name and full path to where the log file will reside. You must 

include the 
              suffix .LDF. This could be a different name from the FILENAME specified earlier. 

• SIZE: The initial size, in megabytes by default, of the log file specified. This parameter is 
optional, and 

               if omitted it will take the size defined in the model database. You can suffix the size with KB,  
              MB, GB,or TB. 

• FILEGROWTH: The amount by which the log file will grow each time the data file fills up, 
which has 

              the same values as for the data file’s FILEGROWTH. 
• COLLATE: The collation used for the database. Collation was discussed earlier in the chapter 

when we created a database with SQL Server Management Studio. 
 

 

 حذف پایگاه داده

 حذف پایگاه داده هم به دو روش صورت می پذیرد.

 SSMSاز طریق  -1

 از طریق دستور زیر: -2
USE Master 

GO 

DROP DATABASE ApressFinancial 

 

 ایجاد جدول

 SQL Serverانواع داده در 
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 دستورکار آزمایشگاه پایگاه داده
 جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهره آجودانیاندکتر تهیه و تنظیم: 

 

 

 

 

 

 1389پاییز 

 

 

 

 

 



هستند که در برنامه استفاده ای انواع داده  sql-variantو  tableو  cursorکنیم که انواع جلسه گذشته با انواع داده آشنا شدیم. خاطر نشان می

 شوند.می

 

 Identityمقادیر 

استفاده کنیم که این کار را به  identityتوانیم از مقادیر در زمانی که قصد داریم به هر سطر از داده در جدول یک شماره منحصر به فرد اختصاص دهیم می

 دهند. صورت اتوماتیک برای ما انجام می

 به نکات زیر توجه داشته باشید: identityدر ایجاد مقادیر 

  این مقادیر به صورت اتوماتیک توسطsql شوند.برای شما ایجاد می 

  .همیشه یک نقطه شروع وجود دارد(seed) 

  همیشه یک گام افزایش مقدار وجود دارد(increment). 

 .مقادیر این ستون قابل اصالح و تغییر نیستند 

 شویم.آشنا میهایی جلوتر با نحوه ایجاد چنین ستون

 

 SQL Server Management Studioایجاد جدول در 

 روید. new tableراست کلیک کنید و به قسمت  tablesدر پایگاه داده مورد نظر روی 

 
 شوید.می table designerوارد پنجره 

 
 شود.جزئیات هر ستون از جدول در اینجا وارد می



قرار  []نام را در براکت  spaceاستفاده کنید و یاد در صورت تمایل به استفاده از  _توانید از باشد. می spaceبرای هر ستون نام بگذارید. در نام ستون نباید 

 columnباشد در قسمت  identityقرار دهید. برای اینکه این ستون از نوع  bigintبگذارید. نوع آن را  customerIDمثال نام ستون اول را  دهید.

property  صفتidentity  را رویyes  قرار دهید. حال می توانید مقدارincrement  وseed  قرار دهید. 1و1آن را تغییر دهید مثال مقدار 

 
  

 
 

 های دیگر را مانند شکل آماده کنید:ستون

 

 



 برای گرفتن مقدار تاریخ جاری از سیستم و انتساب آن به یک ستون دقت کنید. ()GETDATEدر مورد استفاده از تابع 

 ذخیره کنید. customersبه نام جدول را 

 می توانید مشخصات جدول را مشاهده کنید. propertiesبا راست کلیک روی جدول و رفتن به قسمت 

 

 Query paneایجاد جدول از طریق 

 شکل کلی دستور ایجاد جدول:

CREATE TABLE  [database_name].table_name  
(column_name   data_type [length] [IDENTITY(seed, increment)] [NULL/NOT NULL] 

 کند.  کد زیر را وارد کنید:جدول بعدی که قصد ایجاد آن را داریم جدولی است که تراکنش های مالی مشتریان را نگهداری می

CREATE TABLE     Transactions 
(TransactionId  bigint  IDENTITY(1,1)  NOT NULL, 
CustomerId  bigint  NOT NULL, 
TransactionType  int  NOT NULL, 
DateEntered  datetime  NOT NULL, 
Amount  numeric(18, 5)  NOT NULL, 
ReferenceDetails  nvarchar(50)  NULL, 
Notes  nvarchar(max)  NULL, 
RelatedShareId  bigint  NULL, 
RelatedProductId  bigint  NOT NULL) 

 کد را اجرا کنید.

 جدول های بعدی را مطابق زیر ایجاد کنید

CREATE TABLE dbo.TransactionTypes( 
TransactionTypeId int NOT NULL, 
TransactionDescription nvarchar(30) NOT NULL, 
CreditType bit NOT NULL, 
) 

 

CREATE TABLE  CustomerProducts( 

CustomerFinancialProductId  bigint NOT NULL, 

CustomerId  bigint NOT NULL, 

FinancialProductId  bigint NOT NULL, 

AmountToCollect  money NOT NULL, 

Frequency  smallint NOT NULL, 

LastCollected  datetime NOT NULL, 

LastCollection  datetime NOT NULL, 

Renewable  bit NOT NULL 

) 

CREATE TABLE  FinancialProducts( 

ProductId bigint NOT NULL, 

ProductName nvarchar(50) NOT NULL 

)  

 

CREATE TABLE  SharePrices( 

SharePriceId bigint IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

ShareId bigint NOT NULL, 



Price numeric(18, 5) NOT NULL, 

PriceDate datetime NOT NULL 

)  

 

CREATE TABLE Shares( 

ShareId bigint IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

ShareDesc nvarchar(50) NOT NULL, 

ShareTickerId nvarchar(50) NULL, 

CurrentPrice numeric(18, 5) NOT NULL 

)  

 

 اصالح یک جدول

 SSMSتوان از هم می های ستونیک جدول یعنی افزودن ستون به آن، یا حذف ستون از آن و یا تغییر مشخصه برای اصالح یا به روز رسانی

 . SQLاستفاده کرد و هم از دستورات 

 alter tableشکل کلی دستور 

ALTER TABLE  [databasename.[owner]] tablename 

( 
Alter column <column_name1> <data_type1> [identity | constraint | null | not null | collate], 

 

Alter column <column_name2> <data_type2> [identity | constraint | null | not null | collate], 

[...] 
Add <column_name1> <data_type1> [identity | constraint | null | not null | collate], 

[...] 
Drop column column_name1. 

[...] 
) 
Database_name : کند تغییر باید آن جدول که بانکی نام  

Owner : کندمی تعیین کرده ایجاد را جدول ساختار که فردی . 

Tablename : کند تغییر باید که جدولی نام . 

Columnnames : کندمی تعیین را کند تغییر باید آن ساختار که هایی فیلد  

Datatypes : کندمی تعیین را ها فیلد نوع . 

Add : رودمی بکار جدید فیلد کردن اضافه برای . 

Drop : رودمی بکار فیلد کردن حذف برای . 

 به عنوان مثال:

 TransactionTypeافزودن ستون به جدول 

ALTER TABLE  TransactionTypes 

ADD AffectCashBalance   bit    NULL 



 

 

 تغییر مجدد یک ستون

ALTER TABLE  TransactionTypes 

ALTER COLUMN AffectCashBalance bit NOT NULL 
 

 تعریف کلیدهای اصلی جدول

 روید. designروی جدول مورد نظر راست کلیک کنید و به قسمت 

 
 را بزنید. set primary keyروی ستون مورد نظر راست کلیک کنید و 

 
 را بزنید. saveدکمه 

 

 ایجاد ارتباط بین جداول

 یک ارتباط یک به چند ایجاد کنیم. Transactionsو  customerخواهیم بین جداول می

 را کلید اصلی کنید customeridستون  customerدر جدول 

 را انتخاب کنید. relationshipو سپس راست کلیک کنید و  designروید و به قسمت  transactionبه جدول 

 را برای ایجاد یک رابطه جدید بزنید. addدکمه 

 آن را بزنید. ellipsروید و  Tables and Columns Specifiedبه قسمت 

یعنی جدول  FK_Customers_Transactionsمثال در اینجا قرار دهید  FK_ParentTable_ChildTable: برای ارتباط یک نام با معنا انتخاب کنید مثال

customers .این ارتباط از طریق ستون  در اینجا جدول مرجع در ایجاد کلید خارجی استcustomerId شود پس برای هر دو انجام می

 جدول آن را انتخاب کنید.

 

 



 
 

 
 

 ادامه در جلسه بعد ...



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورکار آزمایشگاه پایگاه داده
 جلسه چهارم
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از دستور زیر استفاده   alter tableکردیم. برای ایجاد کلید خارجی از طریق دستور صحبت می Alter tableدر آخر جلسه پیش در مورد 

 کنید.

ALTER TABLE child_table_name 
WITH NOCHECK|CHECK 
ADD CONSTRAINT [Constraint_Name] 
FOREIGN KEY (child_column_name, ...,) 
REFERENCES [master_table_name]([master_column_name, ...,]) 

 مثال

USE ApressFinancial 
GO 
ALTER TABLE   Transactions 
WITH   NOCHECK 
ADD CONSTRAINT    FK_Transactions_Shares 
FOREIGN KEY    (RelatedShareId) 
REFERENCES    Shares(ShareId) 

 

 ایجاد شاخص ها 

تواند بسیار زمانبر میشوند و در اینجاست که یک جستجوی کوچک کار بعد از ایجاد پایگاه داده و جداول آن، این جداول به زودی پر از داده می

 باشد. پس باید به فکر چاره بود!!

دهندگان پایگاه داده باید پس از ایجاد توان دسترسی به داده را با سرعت بسیار بیشتر انجام داد. توسعهجداول می (indexing)گذاری با شاخص

 گذاری کنند.جداول آنها را شاخص

 در این فصل قصد داریم بدانیم که:

 چیست؟شاخص 

 ها آشنا شویم.با انواع شاخص

 ها بگذاریم.محدودیت سایزی روی شاخص

 های خوب و بد آشنا شویم و ...با پرس و جوها روی شاخص

 

 شاخص چیست؟

توان دسترسی به رکوردهای داده را ها میها و اطالعات هستند. با شاخص گذاری روی بعضی از ستونسازی دادهجداول مخزنی برای ذخیره

ه دنبال داده مورد نظر شما هیچ راهی ندارد جز اینکه سطر به سطر ب SQL Serverریعتر انجام داد. اگر روی سطرهای جدول شاخص نگذارید س

گاهی اوقات استفاده از روش پویش جدول مقرون به صرفه تر است و این زمانی است که ما با  گویند.می پویش جدولباشد که به این روش 

های استفاده شده فقط کند بلکه با روشتمامی سطرها را پویش نمی SQL Serverها جدول نیاز داریم. در استفاده از شاخصاکثر سطرهای 

 شود. گری به مکان داده مورد نظر یافت میشوند. هر گاه شاخص سط مورد نظر پیدا شد اشارهتعدادی از سطرها جستجو می

و روی چند ستون ایجاد شود که به آن شاخص  (simple index)شاخص می تواند روی یک ستون ساخته شود که به آن شاخص ساده 

 گویند. (compound index)ترکیبی 

 



 انواع شاخص

-ی کار میاای و غیر خوشههای خوشه. ما در این بخش فقط روی شاخصXMLای و اصلی و فرعی روی ای، غیر خوشههای خوشهشاخص

  کنیم.

 (clustered index)ای شاخص خوشه

گذاری شده به عنوان کلید های درون ستون شاخصای دادهدر شاخص خوشهکند. ای ترتیب فیزیکی داده در جدول را تعریف میشاخص خوشه

گردد. و سپس ستون دوم و ... مرتب می در صورتی که شاخص روی چند ستون ایجاد شود در ابتدا بر اساس ترتیب ستون اولشود. داری مینگه

توان داده را طبق دو ترتیب فیزیکی مرتب کرد. مانند دفترچه تلفن که این تواند داشته باشد. نمیای میهر جدول فقط یک شاخص خوشه

لفن مورد نظر یافت نشد گذاری بر اساس حروف الفبا صورت گرفته است، در ابتدا روی فامیل و سپس بر اساس نام شخص. اگر شماره تشاخص

کنید بر اساس داده را درج می SQL Serverباشد. وقتی در ای میاین یک نمونه شاخص خوشهرویم. ما دوباره به دنبال صفحه دیگری نمی

 sqlود چون شای ایجاد نمیهایی که میزان زیادی به روز رسانی دارند شاخص خوشهگردد. معموال روی ستونکلیدش در مکان مناسب درج می

 ها را دوباره مرتب کند که این نیاز به توان پردازشی باالیی دارد. باید ترتیب

 

 (nonclustered index)ای شاخص غیرخوشه

شوند. در شاخص داری نمیگذاری شده به عنوان کلید نگههای درون ستون شاخصای دادهای برخالف شاخص خوشهدر شاخص غیرخوشه

ای روی یک توان چندین شاخص غیرخوشهمی شود. پسگر به داده جدول به عنوان قسمتی از کلید شاخص نگه داری میای اشارهغیرخوشه

 شوند. های غیرخوشه ای در ساختار مجزایی ذخیره میجدول داشت. شاخص

 

 منحصر به فرد بودن

مقادیر موجود کند که منحصر به فرد اطمینان حاصل میتواند منحصر به فرد و یا غیر منحصر به فرد تعریف شود. یک شاخص یک شاخص می

این منحصر به فرد  NULL .SQL Serverشوند، حتی در مورد مقدار های شاخص منحصر به فرد فقط یک بار در جدول مشاهده میدر ستون

های کلید منحصر به فرد روی ستونهای دهد. معموال شاخصکند و اگر منحصر به فرد نبود خطا میبودن را به صورت اتوماتیک بررسی می

 شوند. ایجاد می
  

 یک شاخص گذاری خوب

ستون  16گذاری شرکت دارند هایی که در یک شاخصهایی که همنوع نیستند هم ایجاد کرد. حداکثر تعداد ستونتوان شاخص را روی ستونمی

  ود.بایت ش 900ها نباید بیش از باشد. و درضمن سایز این مجموعه از ستونمی

 

 ایجاد شاخص

 کنیم.ایجاد می customersاز جدول  customerIdدر ابتدا یک شاخص روی ستون 

 Table Designerایجاد شاخص با استفاده از 

گردند. هستند و به صورت اتوماتیک وارد می identityشوند از نوع اگر از فصل گذشته به خاطر داشته باشید، مقادیری که در این ستون وارد می

 روید.  modifyروی جدول مورد نظر راست کلیک و به قسمت  -1

   را کلیک کنید. Indexes and Keysابزار  -2



 را بزنید. addدکمه  -3

 
 

در اینجا   تغییر دهید. IX_Customers_CustomerIdهمیشه به صورت اتوماتیک ستون اول در جدول انتخاب شده است. نام شاخص را به   -4

sql server  ستون مناسب را انتخاب کرده است و ترتیب را هم به صورت صعودی(ASC)  تنظیم کرده است. این ترتیب در صورتی که

 شود.در پرس و جوها استفاده می order byچندین ستون در شاخص گذاری وجود داشته باشند و در استفاده از قسمت 

 is uniqueشوند منصر به فرد هستند پس خاصیت است پس مقادیری که در آن وارد می identityبا توجه به اینکه این ستون از نوع  -5

 تنظیم کنید. yesآن را روی 

  noشوند روی کنند و به روز نمیاست که با توجه به اینکه مقادیر موجود در این ستون تغییر نمی create As clusterdآخرین قسمت  -6

 تنظیم است.

7- close .را بزنید 

 

 یجاد شاخص با استفاده از دستورا

 شکل کلی دستور

CREATE [UNIQUE] [CLUSTERED|NONCLUSTERED] 

INDEX index_name 

ON table (column [ASC|DESC] [ ,...n ] ) 

  در صورتی کهunique  استفاده شود بهsql server اند تنها یک سطر تکی هایی که در شاخص لیست شدهگفته اید که ستون

 گردانند.برمی

 CLUSTERED or NONCLUSTEREDفرض : در صورتی که هیچکدام انتخاب نشود، حالت پیشnonclusterd .است 

 Index_name بهتر است از متد :IX_table_column  استفاده شود. این نام باید در جدول منحصر به فرد باشد و بهتر است که

  در پایگاه داده هم منحصر به فرد باشد.

 

 :1 مثال



CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_TransactionTypes 

ON TransactionTypes 

( 

TransactionTypeId ASC ) 

WITH (STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF) 

 

 : 2مثال 

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Transactions_TType 

ON Transactions 

( 

TransactionType ASC) 

WITH (STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF) 

 

 کند.ایجاد می transactiontypeاین مثال یک کلید اصلی روی جدول : 3مثال 
ALTER TABLE TransactionTypes 

ADD CONSTRAINT 

PK_TransactionTypes PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

( 

TransactionTypeId 

) 

WITH (STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF) 

 

 حذف شاخص

 توان شاخص را از بین برد اما فراموش نکنید که اگر آن را حذف کردید، دوباره آن را ایجاد کنید.با استفاده از کد زیر می 
DROP INDEX   IX_TransactionTypes  ON  TransactionTypes 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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 جلسه پنجم
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ها و ارتباطات بین جداول تعیین گردید، زمان مستندسازی است. یکی از ابزارهایی که پس از آنکه پایگاه داده و جداول ایجاد شدند و شاخص

SQL Server ها و ارتباطات بین جداول یک نمودار یا دیاگرام جداول، ستونباشد. برای این منظور آماده کرده است، نمودارهای پایگاه داده می

ای ابزار پیشرفته SQL Serverابزار ایجاد نمودار  های آن هم نشان داد.جدول و ستون توان اطالعات بیشتری در مورد هرمی دهد.را نشان می

برای این منظور استفاده کنید که عالوه بر  ERWinتوانید از ابزار پیشرفته  سازی مستندات یک پایگاه داده را دارید مینیست و اگر قصد آماده

 توانید با این ابزار ایجاد کنید. رسم نمودارها، دیکشنری داده را هم می

 

 فرض برای پایگاه دادهایجاد یک نمودار پیش

فرض برای فرض نموداری است که شامل تمامی جداول پایگاه داده و تمامی ارتباطات بین آنهاست. در این بخش یک نمودار پیشنمودار پیش

 New Databaseراست کلیک کنید و به قسمت  Database Diagramsبرای ایجاد نمودار روی  کنیم.ایجاد می Apressپایگاه داده 

Diagrams .روید 

 

 
 

 را بزنید. Yesشود. کنید پنجره زیر برای نصب اشیا الزم برای این منظور ظاهر میدر صورتی که برای اولین بار است که نمودار ایجاد می

 

 
 

جدول پایگاه داده  7موجود در پایگاه داده شما را لیست کرده است. در اینجا تمامی شود تمامی جداول ای که ظاهر میپس از نصب اولین پنجره

 فرض انتخاب کنید.را برای ایجاد یک نمودار پیش

 
 



 قرار دهید. %50سایز آنها را روی حالت  Sizeتوانید با استفاده از ابزار کنید میاگر تمامی جداول اضافه شده را مشاهده نمی

 

 
 صورت زیر است:نمودار به 

 

 نوار ابزار ایجاد نمودار

 نوار ابزار زیر با انتخاب قسمت ایجاد نمودار ظاهر شد.

 

  ابزار اول، ابزار ایجاد جدول جدید است.

 را بزنید. add tableبعد از ایجاد نمودار در صورتی که بخواهید جدول جدیدی به نمودار اضافه کنید ابزار 

 کند. جداولی که با جدول خاصی ارتباط دارند را به نمودار اضافه می add related tableابزار 

 کند.یک جدول را از پایگاه داده حذف می delete from databaseابزار 

 کند.یک جدول را از نمودار حذف می remove from diagramابزار 

 استفاده کرد. new text annotationتوان از ابزار برای اضافه کردن توضیح به هر قسمتی از جدول می



 کند.نمودار را تنظیم میهای متفاوت نمایش جداول در روش table viewابزار 

 توانید روی ارتباط برچسب قرار دهید. می show relationship lablesبا استفاده از ابزار 

 شود.در چاپ جداول روی کاغذ استفاده می recalculate page breaksو  view page breaksابزارهای 

 شود. برای تنظیم سایز جدول به طور اتوماتیک استفاده می autosize tablesابزار 

برای تنظیم مکان کل جداول نمودار استفاده  arrange tablesبرای تنظیم مکان جداول انتخابی و ابزار  Arrange selectionابزار 

 شود.می

 manage indexesو  relationshipتوانید از دو ابزار بعدی در نوار ابزار یعنی های جداول میاطات و کلیدها و شاخصبرای مدیریت ارتب

and keys .استفاده کنید 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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 جلسه ششم
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  SQL Serverامنیت در 
 Windowsاعمال نمود: از طریق خود با استفاده از  SQL Serverنیت را می توان در بسیاری از زمینه ها توسط ام

authentication از طریق محدود کردن دسترسی کاربران به اطالعات حساس از طریق ،viewها، یا به طور خاص توسط 
 ها که سطوح صریحی از دسترسی را دارا هستند.ها، و نقشloginایجاد کاربران، 
 شویم.آشنا می roleو  login ،userهای در ابتدا با واژه

 
Loginها 

 SQLاست. این به آن معنا نیست که هر کاربری که قصد اتصال به  loginاز طریق  SQL Serverتنها راه اتصال به 

Server  را دارد بایدlogin  مجزایی داشته باشد بلکه در صورتی که ازwindows authentication  استفاده شود و کاربر
 دسترسی داشته باشد. SQL Serverتواند از آن طریق به عضوی از گروهی در ویندوز باشد، می

توان در داده برخوردار است. میدر زمان ایجاد یک پایگاه داده در ابتدا فقط مالک پایگاه داده از حقوق کامل کار با پایگاه
windows های مجزایی ایجاد کرد و سپس در هر گروه تعدادی گروهuser account توان ایجاد کرد. به عنوان مثال می

 برای هر ساختمان یک گروه ایجاد نمود. 
شدیم. یعنی شما عضوی از متصل می SQL Serverبه  adiministrator accoutتا کنون ما با استفاده از حساب مدیریتی 

باشد، های کاربران ویندوز میaccountکه گروهی برای کامپیوتر محلی است و شامل  BUILTIN/Administratorsگروه 
 هستید.  

 

 ایجاد گروه

 بروید. Control Panel ➤ Administrative Tools ➤ Computer Managementبه قسمت  -1

 بروید. Local Users and Groups ➤ Groupsبه قسمت  -2
 



 

 
 را بزنید.  new groupراست کلیک کنید و  groupروی  -3

 

 
 

 به آن کاربر اضافه کنید. Addرا اضافه کنید و با زدن دکمه  Apree_Product_Controllersگروه  -4

 



 
 

 است. computer managementهای اکنون گروه اضافه شده در لیست گروه -5

 
 

به قسمت  object explorerرا باز کنید و در  SSMSاضافه کنیم.  SQL Serverحال باید این گروه را به  -6

Security/Logins  روید. رویlogins  راست کلیک کنید وnew logins  را بزنید. دکمهsearch  را بزنید. به طور

را  Advancedرا انتخاب کنید.  groupsرا بزنید و  object typeشود پس دکمه اتوماتیک جستجو در گروه ها انجام نمی

 تا گروه مورد نظر شما پیدا شود.  find nowبزنید و سپس 

 



 
 

 
 

 



 
 را بزنید okرا انتخاب کنید و  Apree_Product_Controllersگروه  -7

 
 روید و پایگاه داده مورد نظر خود را انتخاب کنید. user mapsبه سربرگ  -8



 
 صورت زیر است:ایم به تنظیماتی که تا کنون انجام داده SQLکدهای  -9

USE [master] 
GO 
CREATE LOGIN [XP-PRO\Apress_Product_Controllers] 
FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE=[master] 
GO 
USE [ApressFinancial] 
GO 
CREATE USER [XP-PRO\Apress_Product_Controllers] 
FOR LOGIN [XP-PRO\Apress_Product_Controllers] 
GO 

را از طریق   SQL Serverرا مشاهده کنید. در اینجا می توان دسترسی به  statusروید و سربرگ  SSMSبه  – 10

windows  و یاSQL .کنترل کرد 

 

 

Loginدادههای سرور و کاربران پایگاه 

 loginداده. در سطح سرور شود شامل سطح سرور و سطح پایگاهدر چند سطح اعطا میها دسترسی SQL Serverدر 

داده به این صورت کنند. دسترسی در سطح پایگاهها خصوصیات سرور را مدیریت میloginگردد و این جدیدی ایجاد می



سرور  loginشود. یک است که مثال به کاربری اجازه خواندن جداول و به کاربر دیگری اجازه به روز رسانی جداول داده می

 ه متفاوت نسبت داده شود. های دادتواند به چندین کاربر در پایگاهمی

 

 Rolesها نقش

 سه نوع متفاوت نقش وجود دارد:  SQL Serverدر 

fixed server roles 
database roles 

Application roles 

 

fixed server roles 
دهند ای وجود دارد که اجازه انجام وظایف خاصی را به کابران خود میهای خاص از پیش تعیین شدهنقش SQL Serverدر 

-توانند این نقشها را دارند، مانند مدیران، میکنند. اشخاصی که اجازه دادن این نقشو از انجام وظایف دیگر آنها را منع می

 کاربر خاص و یا به یک گروه که شامل تعداد کاربر است نسبت دهند.  IDها را به 

 
 ها عبارتند از:این نقش

 

 



ها به کدامیک از سرورها نسبت داده شده است کافی است روی آن راست کدام از این نقشنکته: برای اینکه ببینید هر  

 روید. propertiesکلیک کنید و به قسمت 

 

Database Roles 

نصب  SQL Serverهای سطح پایگاه داده که روی های سطح پایگاه داده هستند. نقشها در ارتباط با دسترسیاین نقش

 اند عبارتند از:شده

 

  
 

 ای ایجاد کنید.دادههای سروری و پایگاهتوانید خودتان نقشنکته: می

 گنجند.کاربردی در بحث درس نمیهای سطح برنامهنکته: نقش

 

 جدید. database roleکار کالسی: ایجاد یک 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 
 
 
 
 
 
 

 
 دستورکار آزمایشگاه پایگاه داده

 هفتمجلسه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهیه و تنظیم: دکتر  شهره آجودانیان
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 دادهگیری از پایگاهپشتیبان
خود را انتخاب کنید به عنوان مثال هر چند وقت یکبار این کار  backupگیری شما در ابتدا باید استراتژی در مورد پشتیبان

باشد یعنی در زمان پشتیبان گیری از  Full database backupsباید انجام گیرد و این که آیا پشتیبان گیری به صورت 
ه از آخرین هایی کباشد یعنی فقط داده differential backupها یک کپی تهیه شود و یا اینکه به صورت کل داده

  گیری حضور دارند.اند در پشتیبانپشتیبان گیری تغییر کرده
 

 offlineپشتیبان گیری 

خواهید آن را به صورت ها باشد. اما اگر میتواند به صورت آنالین یعنی در زمان استفاده کاربر از دادهپشتیبان گیری می
offline  انجام دهید از دستور زیر برایoffline  کردنDB :استفاده کنید 

USE master 
GO 
ALTER DATABASE ApressFinancial 
SET OFFLINE 

 است. offlineداده شود تا یادآوری کند که پایگاهها کلیک کنید پیام زیر ظاهر میtableدر این حالت اگر روی 
 

 
   

 را دوباره آنالین کنید. DBبا استفاده از کد زیر 
USE master 
go 
ALTER DATABASE ApressFinancial 
SET ONLINE 

 

 مراحل پشتیبان گیری
دهید و مورد دیگر حالتی است دو نوع پشتیبان گیری وجود دارد. یکی زمانی که شما خود حضور دارید و این کار را انجام می

کنیم تا در زمان خاصی این کار را انجام را تنظیم می SQL Serverکنیم و زمانی است که که در بخش بعدی بررسی می
 دهد. 

 بروید. … back upو به قسمت  tasksروی پایگاه داده مورد نظر راست کلیک کنید و به قسمت  -1



 
 

 transaction logو یا  full ،differentialتواند یکی از انواع کنید. نوع پشتیبان گیری مینام پایگاه داده را انتخاب می -2
 باشد.
 شدن و ... تنظیم شود.  expireزمان 

را هم  optionsانتخاب کرده اید حتما موارد موجود در سربرگ  differentialدر صورتی که نوع پشتیبان گیری را  -3
 تنظیم کنید.



 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 
 
 
 
 
 
 

 

 دستورکار آزمایشگاه پایگاه داده

 

 جلسه هشتم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهیه و تنظیم: دکتر  شهره آجودانیان
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 بازیابی پایگاه داده

ید. مثال یک برای اینکه بتوانید نتیجه بازیابی را مشاهده کنید، بهتر است در ابتدا تغییری در پایگاه داده بعد از آنکه از آن پشتیبان گرفتید بده

 اضافه کنید sharesستون جدید به جدول 

USE ApressFinancial 

GO 

ALTER TABLE  Shares 

ADD   DummyColumn   varchar(30) 

 ➤ Tasksراست کلیک کنید و به قسمت  objectexplorerدر  ApressFinancialروی پایگاه داده  پایگاه داده را بازیابی می کنیم.حال 

Restore ➤ Database .روید  

 

نام پایگاه داده ای که قصد بازیابی اطالعات روی آن را دارید را مشخص می کند. این نام می تواند یک نام جدید  to databaseقسمت 

 را انتخاب کنید. aباشد. مثال نام 

Ok .را بزنید 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 
 
 
 
 
 
 

 

 دستورکار آزمایشگاه پایگاه داده

 

 جلسه نهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهیه و تنظیم: دکتر  شهره آجودانیان
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 کار با داده

 در این بخش طریقه درج داده در جداول را کار خواهیم کرد. 

 برای درج داده در جدول: insertشکل کلی دستور 

INSERT [INTO] 
{table_name|view_name} 
[{(column_name,column_name,...)}] 
{VALUES (expression, expression, ...)} 

 sharesدرج داده در جدول  مثال:

1- query editor .را باز کنید و دستور زیر را در آن تایپ کنید 

INSERT INTO [Shares] 
([ShareDesc],[ShareTickerId],[CurrentPrice]) 
VALUES('ACME''S HOMEBAKE COOKIES INC','AHCI',2.34125) 

 شود.استفاده می ‘دقت شود که برای درج رشته از عملگر 

 گیرد.دیگر قرار می ‘وجود داشته باشد قبل آن یک  ‘در صورتی که در رشته عالمت 

 کد را اجرا کنید. -2

روید و سطر درج شده را مشاهده  return 1000 top rowsراست کلیک کنید و به قسمت  sharesتوانید روی جدول دیدن نتیجه میبرای  -3

 کنید.

 

 Defaultفرض مقادیر پیش

که برای پر کردن مقدار  dateAddedستون بود.  defaultستونی داشتیم که دارای مقدار  customersدر صورتی که یادتان باشد ما در جدول 

 SQLگیرد و به استفاده شد. این تابع تاریخ و زمان را از سیستم عامل می SQL Serverدر  ()GETDATEفرض در آن از تابع پیش ساخته پیش

Server گرداند.برمی 

 

 NULLاستفاده از مقادیر 

 shareticketidشود. ستون است که به طور اتوماتیک پر می identityروید. ستون اول از نوع  shareجدول  designیک بار دیگر به قسمت 

 توان به صورت زیر سطر دوم را وارد کرد:باشد پس می NULLتواند دارای مقدار می

 

 
 

INSERT INTO [Shares] 
([ShareDesc],[CurrentPrice]) 
VALUES('ACME''S HOMEBAKE COOKIES INC',2.34125) 



 SSMSدرج داده در جدول از طریق 

 روید.  open tableیا  Edittop 200 rowsراست کلیک کنید و به قسمت  customersروی جدول 

 
دهد که ما اکنون روی کدام سطر هستیم. وقتی این ستاره تبدیل به یک مداد شود به نشانه به ستاره سمت چپ دقت کنید. این ستاره نشان می

 آن است که در حال نوشتن داده روی آن سطر هستیم. 

در آن  1شوید چرا که نوع داده این ستون عدد صحیح است. مقدار را وارد کنید با خطا رو به رو می Mrمقدار  CustomerTitleIdاگر در ستون 

 ارد کنید.و

باید پر شود. مقادیر زیر را وارد  customerFirstnameشویم چرا که مثال مقدار ستون اگر بخواهیم به سطر بعدی برویم با خطا رو به رو می

 کنید و به سطر بعدی روید.

 
 روید و نتیجه را مشاهده کنید. select top 1000 rowsحال به قسمت 

 

DBCC CHECKIDENT 

توان مطابق تعریف افزوده نشده است و در بعضی جاها پریده است میتعریف شده است  identityاگر مشاهده کردید که مقدار ستونی که از نوع 

 از دستور زیر برای مقداردهی مجدد آن از ابتدا استفاده کرد.

DBCC CHECKIDENT ('table_name'[,{NORESEED |{RESEED[,new_reseed_value]}}]) 
گرداند. مقدار را برمی identityبرای  SQL Serverمقدار مورد عالقه  NORESEEDدهید. مقدار ها قرار مینام جدول را در ابتدا در تک کوتیشن

RESEED توان گزینه مورد نظر ما است. با این قسمت میSQL SERVER  را مجبور کرد که مقدارSeed   ا ابتدا مرتب کند و یا حتی از اینجرا از

 اید شروع کنید.ی که شما به آن دادهseedبه بعد با مقدار 

DBCC CHECKIDENT('Customers',RESEED, 0) 

 افزودن قید به جدول

 .را باز کنید customerproductsجدول  object explorerدر 

 را به عنوان کلید اصلی انتخاب کنید. CustomerFinancialProductIdستون 

 را بزنید.  new constraintsو  راست کلیک کنید constraintsروی بخش  

 AmountToCollect > 0بروید و مقدار آن را روی  expressionبگذارید. و به قسمت  CK_CustProds_AmtCheckنام این قید جدید را 
 شود بزرگتر از صفر باشد.بگذارید. یعنی تمام مقداری که در این ستون وارد می

Save  را بزنید و جدول راrefresh .کنید و نتیجه را ببینید 
باشد. نام این قید را  LastCollection>=LastCollectedگذاریم این است که یک قید دیگر که روی ستون های این جدول می

CK_CustProds_LastColl .بگذارید 
 



 
 

 کار کرد. selectتوان با دستور اکنون که نحوه درج داده در جدول توضیح داده شد می

SELECT [ ALL | DISTINCT ] { column_name { 

FROM  table_name | view_name  
WHERE filter_criteria 
ORDER BY ordering_criteri 

Group by  column_name 
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