
SQL Serverشروع کار با 

ایجاد پایگاه داده و جدول: درس اول

سید کاوه احمدی
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ایجاد سیستم مدیریت اخبار: یادآوری

هر خبر دارای یک عنوان و یک متن است.

هر خبر می تواند دارای یک موضوع باشد.

.هر موضوع شامل خبرهای مختلفی است–

هر خبر دارای یک نویسنده است.

.هر نویسنده می تواند خبرهای مختلفی منتشر کند–

.ه استاطالعات مربوط به نحوه تماس با نویسنده و ورود او به سیستم در پایگاه ذخیره شد–

بازدیدکنندگان می توانند پیرامون خبرها نظر خود را بیان کنند.
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پایگاه داده سیستم مدیریت اخبار: یادآوری

نویسندهایمیل نویسنده موضوع متن خبر خبرعنوان

ali@?!.com علی سیاسی 1متن خبر 1خبر

ali@?!.com علی سیاسی 2متن خبر 2خبر

ahmad@?!.com احمد ورزشی 3متن خبر 3خبر

mohammad@?!.com محمد اجتماعی 4متن خبر 4خبر

ali@?!.com علی ورز شی 5متن خبر 5خبر

ali@?!.com علی هنری 6متن خبر 6خبر
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اشکاالت پایگاه داده ایجاد شده: یادآوری

افزونگی

برهااز دست رفتن اطالعات مربوط به دسته ها و نویسندگان با حذف یا ویرایش خ
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داده سیستم مدیریت اخبارپایگاه : یادآوری
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ایجاد پایگاده داده جدید
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ایجاد پایگاده داده جدید

News_Database

وارد کردن نام مورد نظر برای 
ه با توجه به سیستمی ک)پایگاه 

(می خواهیم ایجاد کنیم
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ایجاد پایگاده داده جدید

News_Database

مشخص کردن محل ذخیره 
سازی فیزیکی پایگاه داده
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ایجاد پایگاده داده جدید

News_Database
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ایجاد پایگاده داده جدید

 Considerations for the "autogrow" and 

"autoshrink" settings in SQL Server 

– https://support.microsoft.com/en-us/kb/315512

https://support.microsoft.com/en-us/kb/315512
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جدول

طیلی یک قالب مرتبی از اطالعات ، که بصورت سطری و ستونی در یک فرم مست
.شکل می باشد
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ایجاد جدول

News_Database
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Newsجدول ایجاد 
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SQL Serverداده در انواع 
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SQL Serverداده در انواع 

2محدودیت 1محدودیت نوعنام داده

bit و  1صحیح/ عددی 0 

TinyInt 0255صحیح/ عددی

SmallInt صحیح/ عددی- 32768+32767

Int حدود مثبت دومیلیاردحدود منفی دو میلیاردصحیح/ عددی

BigInt رقمی مثبت18حدود عدد رقمی منفی18حدود عدد صحیح/ عددی

Decimal
یا

Numeric

اعشاری / عددی 
1038-با طول ثابت + 1+1038 - 1

Float1,79+× 10308 1,79-×10308عدد اعشاری بااعشار شناور 

Real
عدد اعشاری بااعشار 

شناور
1038×-3,4 1038 ×+3,4 
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SQL Serverداده در انواع 

مالحظات1محدودیت نوعنام داده

Char8000رشته ای باطول ثابتByte

VarChar8000رشته ای باطول متغیرByte
مناسب برای رشته های 

انگلیسی

Text2رشته ای باطول متغیرGB
مناسب برای رشته های 

انگلیسی

nChar

رشته ای باطول ثابت 
*
ucبا 

4000Byte

nVarChar رشته ای باطول متغیر باuc4000Byte
برای فیلدهای مناسب 
فارسی

nText
با رشته ای باطول متغیر

uc
1GB

برای  متن های مناسب 
فارسی مثل متن نامه
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انواع داده

مالحظات2محدودیت 1محدودیت نوعدادهنام 

Binary8000باینری باطول ثابتByte

یر جهت ذخیره سازی فایل های باینری نظ
ی مناسب است ول... عکس ، فیلم ، متن، 

Varbinaryفضای بیشتری نسبت به 

.اشغال خواهد کرد

Varbinary8000باینری باطول متغیرByte

مناسب جهت ذخیره سازی فایل های 
binaryنظیرفرمتPower Point , 

Excel Word تصاویرگرافیکی ،Tiff , 

Bmp ,Gif , …

Image2باینری با طول متغیرGB
ولی با حجم خیلی Varbinaryمشابه 

مناسب تر

Table--- ،برای تبادل بین توابعSPها مناسب است

Time Stampعددی--
یک عدد منحصر به فرد در هر پایگاه که

توسط پایگاه داده ایجاد می گردد

UniqueIde 

ntifier
--عددی

ر یک عدد منحصر به فرد در جدول که بطو
اتوماتیک تولید می گردد 

(به شکل سریالی ) 
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مشخص کردن کلید اصلی
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کلید اصلی خود افزایشی
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SQLایجاد پایگاه داده با 

CREATE DATABASE NewsSystem
GO

CREATE DATABASE NewsSystem
CONTAINMENT = NONE
ON PRIMARY(

NAME = N'NewsSystem', FILENAME = N'C:\DATA\NewsSystem.mdf',
SIZE = 4096KB,
MAXSIZE = UNLIMITED,
FILEGROWTH = 1024KB

)
LOG ON(

NAME = N'NewsSystem_log',
FILENAME = N'C:\DATA\NewsSystem_log.ldf',
SIZE = 1024KB,
MAXSIZE = 2048GB,
FILEGROWTH = 10%

)
GO
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SQLایجاد جدول با 

USE NewsSystem
GO

CREATE TABLE News(
ID int IDENTITY(1,1),
Title nvarchar(150),
Body ntext,
Date datetime,
CategoryID int,
AuthorID int,

)
GO
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تغییر دادن جدول ها

USE NewsSystem

GO

افزودن یک ستون به جدول
ALTER TABLE News ADD CommentCount int NULL

حذف یک ستون
ALTER TABLE News DROP COLUMN CommentCount

ویرایش یک ستون
ALTER TABLE News ALTER COLUMN CategoryID int NOT NULL
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قیدها

 در ( متا قواعد و کاربری)هدف از ایجاد قیدها یا محدودیت ها، رعایت قواعد جامعیت

.سطح پایگاه داده است

رای قیدهای ایجاد شده روی جدول ها حتما باید دابرای امکان دسترسی بعدی به آنها، –

.یک نام یکتا باشند

خود یک نام SQL Serverدر حالتی که هنگام ایجاد جدول قیدها را تعریف می کنیم، –

.یکتا به قیدها می دهد
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قیدها

 روال ذخیره شده سیستمی برای مشاهده قیدهای ایجاد شده روی جدول ها، می توانید
sp_helpconstraintرا فراخوانی کنید:

USE NewsSystem
GO

sp_helpconstraint News

SELECT * FROM sys.default_constraints
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انواع قید

 PRIMERY KEY

 UNIQUE 

 DEFAULT

 CHECK

 FOREIGN KEY
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PRIMERY KEYقید 

تعریف کلید اصلی

(:با تغییر آن)پس از تعریف جدول –

ALTER TABLE [dbo].[News] ADD CONSTRAINT [PK_News] PRIMARY KEY(ID)

هنگام تعریف جدول–

CREATE TABLE News(
ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
Title nvarchar(150) NULL,
Body ntext NOT NULL,
Date datetime NOT NULL,
CategoryID NULL,
AuthorID NOT NULL,

)
GO

(Constraint)قید 
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UNIQUEقید 

تعریف فیلد با مقادیر یکتا

(:با تغییر آن)پس از تعریف جدول –

ALTER TABLE Authors ADD CONSTRAINT [uq_email] UNIQUE(Email)

هنگام تعریف جدول–

CREATE TABLE Authors(
ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
Name nvarchar(50) NOT NULL,
Email varchar(25) UNIQUE NULL,
City nvarchar(30) NULL,
[Address] nvarchar(60) NULL

)
GO

(Constraint)قید 
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DEFAULTقید 

مشخص کردن مقدار پیش فرض یک فیلد

در صورت درج توسط کاربر، مقدار مورد نظر کاربر درج می شود و در غیر اینصورت، مقدار–

.پیش فرش

(:با تغییر آن)پس از تعریف جدول –

ALTER TABLE [dbo].[News] ADD CONSTRAINT [DF_News_date] DEFAULT (getdate()) FOR [Date]

هنگام تعریف جدول–

(Constraint)قید 

CREATE TABLE News(
ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
Title nvarchar(150) NULL,
Body ntext NOT NULL,
Date datetime NOT NULL DEFAULT (getdate()),
CategoryID int,
AuthorID int NOT NULL,

)
GO
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CHECKقید 

بررسی مقادیر و محدوده های مجاز برای مقادیر قابل درج در جداول

.می خواهیم مطمئن باشیم تاریخ هر خبر مربوط به قبل یا هنگام درج خبر باشد–

ALTER TABLE News ADD CONSTRAINT ck_date CHECK ([Date] <= getdate())

ت؟ آیا رعایت آیا بررسی فوق باید در سطح پایگاه داده باشد یا یک قید کسب و کاری اس: سوال–

نشدن این قید جامعیت پایگاه داده را از بین می برد؟
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CHECKقید 

عدم رعایت قیدهای زیر می تواند جامعیت پایگاه داده را از بین ببرد.

CREATE TABLE EventDate(
ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
StartDay smallint NOT NULL,
EndDay smallint NOT NULL,

)
GO

ALTER TABLE EventDate
ADD CONSTRAINT ck_StartDay
CHECK (StartDay BETWEEN 1 AND 31)

ALTER TABLE EventDate
ADD CONSTRAINT ck_EndDay
CHECK ((EndDay BETWEEN 1 AND 31) AND (EndDay > StartDay))
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FOREGIN KEYقید 

تعریف کلید خارجی

(:با تغییر آن)پس از تعریف جدول –
ALTER TABLE [dbo].[News] ADD CONSTRAINT [FK_News_Authors] FOREIGN KEY([AuthorID])
REFERENCES [dbo].[Authors] ([ID])

هنگام تعریف جدول–
CREATE TABLE News(

ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
Title nvarchar(150) NULL,
Body ntext NOT NULL,
Date datetime NOT NULL DEFAULT (getdate()),
CategoryID int NULL FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Categories,
AuthorID int NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Authors,

)
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حذف یک قید

ALTER TABLE EventDate DROP CONSTRAINT ck_EndDay
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نکته

CREATE TABLE [dbo].[News](
[ID] [int] NULL,
[Title] [nvarchar](150) NULL,
[Body] [ntext] NULL,
[Date] [datetime] NULL,
[CategoryID] [int] NULL,
[AuthorID] [int] NULL,
[CommentCount] [int] NULL
)
GO

ALTER TABLE [dbo].[News] ADD CONSTRAINT [PK_News] PRIMARY KEY(ID)
GO

ALTER TABLE [dbo].[News] ADD CONSTRAINT [DF_News_date] DEFAULT (getdate()) FOR [Date]
GO

ALTER TABLE [dbo].[News] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_News_Authors] FOREIGN KEY([AuthorID])
REFERENCES [dbo].[Authors] ([ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[News] CHECK CONSTRAINT [FK_News_Authors]
GO

ALTER TABLE [dbo].[News] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_News_Category] FOREIGN KEY([CategoryID])
REFERENCES [dbo].[Categories] ([ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[News] CHECK CONSTRAINT [FK_News_Category]
GO

جزا از برای خوانایی بیشتر بهتر است قیدها کال م
:دستور ایجاد جدول نوشته شوند

?

?


