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 مقدمه:

افزار سیستم مدیریت بانک اطالعاتی است که توسط رمن SQL Server خوش آمدید،   SQLبه دنیای زیبای 

زیادی را به طرف خود جذب کرده است،  افزار کارآمد که کاربرانشرکت مایکروسافت ارائه شده است، یک نرم

 توان به این موارد اشاره کرد:های این نرم افزار میاز ویژگی 

 توانند به اطالعات بانک اطالعاتی دسترسی داشته باشند.چندین هزار کاربر می 

 های اطالعاتی با چندین ترابایت حجم.ایجاد بانک 

 در سیستم. قابلیت به کارگیری از حداکثر سخت افزار موجود 

  درصد موارد. 99قابلیت پشتیبانگیری پیشرفته و آنالین بودن در 

  امنیت باال و دسترسی کاربران ویندوز با همان نام کاربری بهSQL . 

 ...و چندین و چند ویژگی دیگر 

ویری افزار را به صورت کامالً ساده و تصایم تا این نرمی دانش خود را به کار گرفتهدر کتاب پیش رو، همه

 آموزش دهیم، انشا اهلل که این کتاب مورد پسند شما واقع شود.
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 افزار مورد نیاز:افزار و نرمسخت

افزاری داریم تا بتوانیم از این افزاری و نرمنیازهای سختنیاز به پیش SQL 2016افزار اندای نرمبرای نصب و راه

 های بعمل آمده این نتایج بدست آمده است:نرم افزار بیشترین بهره را ببریم، طبق بررسی

 افزار مورد نیاز:سخت

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

 

ای دو هسته CPUد سعی کنید از یک ار کند و سرویس خوبی را ارائه دهبه درستی ک SQLافزار برای اینکه نرم

گیگابایت باشد، البته  4نید حداقل گیرید سعی کگیگاهرتز استفاده کنید، رمی که برای این سرور در نظر می 2.4

باید مقداری رم برای خود ویندوز هم در نظر بگیرید، در این کتاب از ویندوز هم توجه کنید که به این نکته 

در نظر  SQLگیگ را برای نرم افزار  4گیگ را برای ویندوز و  4استفاده خواهد شد که به نظر من  2016سرور 

 گیگ در نظر بگیرید. 8را  بگیرید که کالً رم سرور خود

و چیزی بیشتر از گیگابایت در نظر بگیرید، البته سعی کنید مقدار فضای درای  6را  SQL 2016حداقل فضا برای 

 گیگابایت باشد تا در ادامه با مشکل کمبود فضا مواجه نشویم. 6
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 نصب و راه اندازی سرور :

استفاده شده است، برای دانلود این  SQL Server 2016دازی انبرای راه 2016در این کتاب از ویندوز سرور 

 توانید از لینک زیر استفاده کنید:ویندوز می

-server-windows-us/evalcenter/evaluate-https://www.microsoft.com/en

preview-technical 

با استفاده از کنید استفاده می ESXiساده است، سعی کنید اگر از سرور  2016نصب و راه اندازی ویندوز سرور 

 اندازی کنید تا سرعت و امنیت کار افزایش پیدا کند.یک ماشین مجازی آن را راه
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 : SQL Server 2016 پیش نیازنصب 

افزار را نصب کنیم چون این نرم Net Framework 3.5افزار نرم 2016در ویندوز سرور  قبل از هر کاری باید

 است، برای این کار به صورت زیر عمل کنید: SQL 2016پیش نیاز نصب 

DVD  را درون سیستم قرار دهید و وارد آدرس زیر شوید: 2016مربوط به ویندوز سرور 

دهید این اولین کاری که انجام می

فایل مورد نظر در آدرس  است که

در جایی از هارد خود روبرو را 

 DVDکنید، البته از روی کپی می

 هم میشه استفاده کرد.

 

را به  Server Managerشوید و سرویس  2016بعد از دریافت فایل وارد سرور 

 مانند شکل روبرو اجرا کنید.

 

 

 

 

 

 Add rolesدر این شکل بر روی  

And Features د.کلیک کنی 
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 Installations Typeدر قسمت 

 Nextگزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

کلیک کنید تا به قسمت  Nextبر روی 

Features  برسید، در شکل مقابل از لیست

 NET.ی مورد نظر تیک گزینه

Framework 3.5  را انتخاب کنید  و بر

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

رس همان فایلی که در در این صفحه باید آد

DVD  بود را به سرویس بدهیم، برای این

 Specify an alternateکار بر روی 

source path  کلیک کنید تا شکل بعد

 ظاهر شود.
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باید آدرس  Pathدر این صفحه و در قسمت 

ی فایلی که در سیستم خود کپی کردید را پوشه

 ای باشد کهبدهید، یعنی فایل باید داخل پوشه

کنید بعد از این کار  بر آدرس آن را اینجا وارد می

کلیک کنید  Nextکلیک و بعد بر روی  okروی 

 تا کار نصب آغاز شود.

 

 

 

کنید که سرویس مورد نظر به مراجعه کنید مشاهده می  Server Managerدوباره به قسمت  ،اگر بعد از نصب

 درستی نصب شده است.
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 :  SQL Server 2016نصب 

آماده است که با هم این کار را انجام  SQL 2016همه چیز برای نصب  NET Framework 3.5د از نصب بع

 دهیم.می

 را دانلود کنید: SQL Server 216افزار برای شروع کار از لینک زیر نرم

http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/5/9/0/590BC4F2-0CF2-44A7-

B770-EE420477014E/SQLServer2016CTP3.2-x64-ENU.iso 

 کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود: Setup.exeشوید و بر روی  SQL 2016برنامه  DVDوارد 

 

 New SQL Serverی کلیک کنید و بعد بر روی گزینه Installationشکل باال از سمت چپ بر روی در 

stand-alone installation … . کلیک کنید 
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مایکروسافت را قبول  دادنامهدر این صفحه اگر قرار

ی مورد نظر را انتخاب و بر روی دارید تیک گزینه

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

افزار شما آخرین خواهید نرمگر میدر این صفحه ا

ها را از سایت مایکروسافت دانلود کند تیک آپدیت

را انتخاب و بر روی  …Use Microsoftی گزینه

Next .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Nextدر صفحه بعد هم بر روی 

 

 

شود در این صفحه، سرور شما بررسی می

که اگر مشکلی در این قسمت وجود داشته 

د و حتماً باید شما خطا خواهد دا باشد به

آن را بررسی کنید، اگر مشکلی نبود بر روی 

Next .کلیک کنید 
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 SQLی در این صفحه گزینه

Server Feature 

Installation  را انتخاب و بر

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

 

 SQLهای در این صفحه باید ابزار

را انتخاب کنید، برای  2016

های ست ابزارشروع کار بهتر ا

ابتدایی را انتخاب کنیم و در ادامه 

در صورت نیاز به سرویس خاص 

آن را از این قسمت دوباره فعال 

کنیم، در این صفحه تیک دو می

ی مورد نظر را انتخاب کنید، گزینه

تواند آدرس در آخر صفحه هم می

 ذخیره اطالعات را تغییر دهید .

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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 Instanceصفحه باید در این 

خود را مشخص کنید،  SQLافزار نرم

 چیست؟ Instanceآیا میدانید 

باید گفت که  Instanceبرای درک 

را یک جعبه در نظر  Instanceهر 

های آن بگیرید که اطالعات و داده

مختص به خود آن است و اگر 

Instance  دیگری هم در یکSQL 

ایجاد کنید این دو ارتباطی با هم 

 دارند.ن

را انتخاب کنید و نام دلخواه خود را  Named Instanceی جدید گزینه Instanceدر شکل باال برای تعریف 

 کلیک کنید. Nextوارد و بر روی 

باید در دو قسمت مورد در این صفحه 

نظر نام کاربری و رمز عبور کاربر 

admin  را وارد کنید که در اینجا

صلی کاربر ا Administratorکاربر 

باشد که وارد شده است، البته به می

این نکته توجه کنید که اگر سرور شما 

تحت دومین است نام کاربری را به 

 Domainname\userصورت 

 وارد کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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در این قسمت باید کاربری را برای 

 SQLورود و دسترسی به اطالعات 

که بهتر است در حال  ؛مشخص کنید

 Add Current Userبر روی  حاضر

کلیک کنید تا همین کاربری که در حال 

افزار است به لیست اضافه نصب نرم

ی دو گزینهشود. در این صفحه 

مختلف برای ورود کاربران وجود دارد 

 Windowsکه یکی 

Authentication  است و دیگری

Mixed  که ترکیبی ازSQL Server Authentication   وWindows Authentication  است که در این

 ی اول را انتخاب کردیم.قسمت گزینه

 Installی آخر هم بر روی در صفحه

افزار آغاز نصب نرم کلیک کنید تا کار

 شود.

بعد از چند دقیقه نرم افزار بر روی 

سرور نصب خواهد شد، که بعد از 

 کنید. Restartنصب لطفاً سرور را 

 

 

 

 

 

www.SourceSara.com سایت سورس سرا - آموزش برنامه نویسی و سورس کدهاي آماده



SQL Server 2016 – Farshid babajani-3isco.ir 

 SQL Server Management Studioوارد جستجو شوید و  SQLدوباره سرور بعد از نصب و اجرا کردن 

 را اجرا کنید.

کنید، شکل روبرو افزار مشاهده میای که در بدو ورود به نرمصفحه

باید نام سرویس مورد نظر  Service Typeباشد که در قسمت می

خود را که در ادامه روی آنها به طور مفصل بحث خواهیم کرد را 

باید نام سرور و نام  Server Nameتخاب کنید، در قسمت ان

Instance  داخلی را وارد کنید، مانند شکل روبرو کهSQL2016 

است که  Instanceنام دوم  SQL2016اول نام سرور ما است و 

 با هم آن را فعال  کردیم.

 Windowsی باید نوع امنیت را مشخص کنید که اگر گزینه Authenticationدر قسمت 

Authentication  همان نام کاربری که توانید در حال حاضر با را انتخاب کنید میSQL  را نصب کردید وارد

وجود دارد که در ادامه روی آن کار خواهیم کرد  SQL Authenticationی دیگری با نام سرور شوید، گزینه

در  و کاربر مورد نظر آن را ایجاد خواهیم کرد.

 کلیک کنید. Options شکل باال بر روی

های مختلفی گزینه Optionsبا کلیک بر روی 

 Connect toدر قسمت  کنید،را مشاهده می

database ر خود توانید، دیتابیس مورد نظمی

 را از لیست یا از طریق شبکه انتخاب کنید.

توانید نوع پروتکل می Networkدر قسمت 

اب ارتباطی و اندازه بسته های ارسالی را انتخ

 کنید.

توانید مقدار هم می Connectionدر قسمت 

زمان اتصال به دیتابیس را مشخص کنید، یعنی 

 تااین زمان فرصت دارد به دیتابیس متصل شود.
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شود که صفحه اول نرم افزار را به شما نشان کلیک کردید شکل باال ظاهر می Connectبعد از اینکه بر روی 

 دهد.می

 کنیم:کنید که با هم آنها را بررسی میهای مختلفی را مشاهده میدر باالی صفحه منو

 :  Fileمنوی 

به دیتابیس  Connect Object Explorerتوانید با کلیک بر روی در این منو می

ارتباط را قطع کنید،  Disconnect یجدید خود متصل شوید و یا با انتخاب گزینه

 باشد.یا باز کردن پروژه های قبلی می های دیگر برای ایجاد پروژه جدید وگزینه
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 : Editمنوی 

 توانید اطالعات را جستجو، کپی، حذف و... کنید.در این منو هم می

 

 

 

 

 : Viewمنوی 

، هادیتابیس کلی ابزاری برای نمایش Object Explorerی گزینه

ر این ایزاافزار توجه کنید در سمت چپ، است که اگر به نرمها و... سرویس

 توانید ببینید.را می

ابزاری است زیر مجموعه ابزار  Object Explorer Details  یگزینه

Object Explorer دهد.که اطالعات داخلی آن را نمایش می 

، ابزاری که در سمت راست برنامه ظاهر Solution Explorerی گزینه

ها پروژهی شما ایجاد شده است این هشود و برای نمایش اطالعات پروژمی

 شما باشد. Visual studioای در تواند پروژهمی

، این ابزار مفید برای ایجاد Bookmark Windowی گزینه

Bookmark هایی در کد است که شما را سریع به کد مورد نظر در پروژه

 رساند.می

آنها در داخل سازمان و  ها و نظارت کلی بر روی، ابزاری برای مدیریت پایگاه داده Utility Explorerی گزینه

 هایی در فواصل دورتر از آن است، درباره این سرویس در ادامه کتاب بیشتر بحث خواهیم کرد.یا سازمان

 های دیگری هم وجود دارد که در ادامه روی آنها کار خواهیم کرد.گزنه
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 : Debugمنوی 

زدایی این منو برای کنترل پروژه است و برای بررسی و اشکال

 ه کاربر دارد که در خالل کار بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.پروژ

 

 

 

 : Tools منوی

های Logتوانیم تمام می SQL Server Profilerبا استفاده از 

ر مشخصی ذخیره کنیم تا بتوانیم در یمربوط به پروژه را در مس

 صورت دریافت مشکل آنها را بررسی کنیم.

به عنوان  Database Engine Tuning Advisorی گزنه

 کند.هایی را در هدف بهبود کار معرفی میمشاور کاری راه حل

 های دیگر را در ادامه بررسی خواهیم کرد.گزینه

افزار آن را دانلود و نصب صحبت کردیم و بعد نرم SQL 2016خوب تا این قسمت کتاب در مورد ویژگی های 

 های جدیدتری تمکز خواهیم کرد.روی بحثکردیم و منو های آن را توضیح دادیم. در ادامه 

توانید کلیک کنید می Optionsاگر در منوی فایل بر روی 

 را مشاهده و آنها را تغییر دهید. SQLافزار تنظیمات کلی نرم
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 : SQL Server 2016طراحی و ایجاد پایگاه داده در 

دیم، همانطور که در مقدمه خدمت شما عزیزان یعنی پایگاه داده رسی SQL Serverهای به یکی از مهمترین بخش

برای خود پایگاه  SQLتوانید برای کارهای شخصی و کوچک یا کارهای بسیار بزرگ در عرض کردم، شما می

 ها را به چند یا هزاران کاربر تخصیص دهید.داده ایجاد و آن

 باشد:تواند شامل اشیاء زیر کنید میداده را ایجاد می زمانی که یک پایگاه

 تعاریف جدول 

 دهد.ل مییها که بخشی از جدول را تشکستون در جدول 

 هابرنامه (T-SQL)دهند.و ایجاد پرسوجو در آنها را میها ها به کاربر اجازه دستکاری داده، این برنامه 

 سازی اطالعت، برای سرعت بخشیدن به اطالعات پایگاه داده.شاخص 

 ای در ادهها، هر پایگاه داستفاده از جدولSQL  باید دارای حداقل یک جدول با سطر و ستون مشخص

ها دقیقاً شبیه به جداول اکسس هستند با این تفاوت که حجم داده های بسیار بزرگ را باشد، این جدول

 کنند.قبول می

 .ستون هم جزء یک جدول در پایگاه داده است 

 ...و 

دیتایس از پیش ایجاد شده کنید، چند را اجرا می SQLافزار که نرمزمانی 

، Master  ،Model  هایها با نامرا مشاهده خواهید کرد! این دیتابیس

MSDB ،Tempdb افزار ایجاد شده است.که به صورت خودکار در نرم 

ها نداشته باشید و تغییراتی را روی آنها تذکر: لطفاً کاری با این دیتابیس

 جه نشود.افزار با مشکل موااعمال نکنید، تا نرم
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 : Master پایگاه داده

 سست برود با مشکل مواجه خواهید شد، دیتابیاست و اگر از د SQLبه عنوان قلب تپنده  Master پایگاه داده

Master :شامل اطالعات حیاتی زیر است 

 کنید زمانی که یک کاربر ایجاد میID گیرد.آن در این دیتابیس قرار می 

  تمام رویدادها یا همانLog گیرد.ها در این دیتابیس قرار می 

 .نام و اطالعات مربوط به پایگاه داده ها 

 دهی اولیه مقدارSQL Server . 

 های موجود در سرور.سیستم و تمام پیامخطاهای 

 .پایگاه داده های محلی 

 .جدول های خاص پایگاه داده ها 

 ...و 

اه داده مهم پشتیبان تهیه کنید که این کار را در ادامه نکته مهم در این بخش این است که به طور منظم از این پایگ

 کتاب توضیح خواهم داد.

 : tempdbپایگاه داده 

را اجرا  SQL Server  2016همانطور که از اسم آن مشخص است، یک پایگاه داده موقت است، زمانی که شما 

سیستم  RAMتوان زد مانند این رابطه می گیرد، مثالی که درکنید، اطالعات موقت در این پایگاه داده قرار میمی

گیرد و بعد از بستن کنید اطالعات به صورت موقت در این حافظه قرار میافزاری را اجرا میشما که زمانی نرم

 شوند.افزار اطالعات هم در حافظه پاک مینرم

ر این پایگاه داده قرار کنید، اطالعات این دستور به صورت موقت داجرا می SQLزمانی که یک دستور را در 

 گردد.شود و طول عمر آن به کار کاربر مورد نظر برمیپردازش میگیرد و می
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 : Modelپایگاه داده 

هایی در آن تعریف شده شود یعنی اینکه یک سری استاندارداین پایگاه داده به عنوان یک الگو در نظر گرفته می

. مجموعه های از پیش تایین شده در این پایگاه وجود دارد کنندمیپیروی  ها از آن استاندارد ایگاه دادهکه همه پ

 ها و ....رود مانند حجم پایگاه داده ها، اندازه جدولکه برای ساخت پایگاه داده های دیگر به کار می

 :msdbپایگاه داده 

وان پشتیبانگیری  و یا بازگردانی تدر این پایگاه داده یکی سری کارهای از پیش تعیین شده قرار دارد این کارها می

 شود.اطالعات باشد که این کار بدون دخالت کسی و به صورت خودکار انجام می

 : SQL Serverایجاد دیتابس در 

را  SQL Server Management Studioافزار نرم ؛برای ایجاد دیتابیس

 Object Explorerاز سمت چپ در قسمت اجرا کنید و به مانند شکل روبرو 

را  New Databaseی کلیک راست کنید و گزینه Databasesبر روی 

 انتخاب کنید.

 

 

وارد کنید، و در قسمت  Database Nameدر این قسمت شما باید نام دیتنابیس مورد نظر خود را در قسمت 

Owner  دسترسی به باید یک کاربر را به عنوان صاحب این دیتابیس انتخاب کنید که در مورد ایجاد کاربر و

 Databaseهای آینده به طور مفصل بحث خواهیم کرد. بعد از وارد کردن نام در قسمت دیتابیس در بخش
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name گزینه با نام دیتابیس شما ایجاد می دو( شود که اولیDB1( نام دینابیس و دومی )DB1_Log دیتابیسی )

 است. Log   برای ثبت

کلیک کنید تا دیتابیس مورد نظر شما ایجاد شود، زمانی که دیتابیس  Okبعد از وارد کردن نام دیتابیس بر روی 

 گیرند:در مسیر زیر قرار می DB1_Logو  DB1ایجاد شد دو دیتابیس  

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\ 

 دوکنید شکل روبرو مشاهده می درهمانطور که 

در  ،نظر ایجاد شده استدیتابیس در آدرس مورد 

های دیگری را هم که در ها دیتابیسکنار این دیتابیس

کنید، شما قسمت قبل توضیح دادم مشاهده می

 توانستید مسیر دیتابیس را تغییر دهید.می

خواهید : سعی کنید در اول کار زمانی که می نکته مهم

دیتابیس خود را ایجاد کنید، آدرس آن را در یک 

و با حجم باال قرار دهید تا در آینده با  مکان مطمئن

 اضافه شدن داده حجم و اطالعات شما حفظ شود.

ها برای کنیم و شاید این بحثهای ابتدایی را با هم بررسی میدوستان توجه کنید در اول کار این کتاب بحث

ای کار کردند ساده باشد ولی مجبور به این کار دوستانی که به صورت حرفه

 ای برسند.تا افراد مبتدی بتوانند به سطح دوستان حرفههستیم 

 : SQL Serverدیتابس در  حذف

رسد، برای بعد از اینکه توانستیم یک دیتابیس را ایجاد کنیم نوبت به حذف آن می

مورد نظر کلیک  سحذف دیتابیس کافی است به مانند شکل روبرو بر روی دیتابی

 خاب کنید.را انت Deleteی راست کنید و گزینه
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در  DB1در این صفحه نام دیتابیس 

لیست مشخص شده است و اگر بر روی 

Delete  کلیک کنید، دیتابیس حذف

خواهد شد، اما دو گزینه در زیر این 

 صفحه جود دارد.

 Delete backup andی گزینه

restore history information 

for databases:  این گزینه به :

است و تاریخ صورت پیش فرض فعال 

و اطالعات این دیتابیس را از دیتابیس 

MSDB کند.حذف می 

 :  Close existing connectionsی گزینه

کند و اگر آن را فعال کنید، قبل از حذف دیتابیس، اول بررسی می این گزینه به صورت پیش فرض فعال نیست

بندد و بعد اقدام به حذف ست، اول آن ارتباط را میکه این دیتابیس در جایی دیگر باز شده و یا در حال استفاده ا

کند، سعی کنید این گزینه را فعال نکنید تا حداقل در زمان حذف مشخص شود که در جایی دیگر باز شده می

 است.

کلیک کنید تا دیتابیس مورد نظر  OKها نیست و فقط کافی است بر روی در کل نیازی به دست زدن به این گزینه

 حذف شود.

 : T-SQLایجاد دیتابیس از طریق دستور پرس و جو یا 

مختلفی را انجام دهیم، یکی از این کارها ایجاد و حذف دیتابیس  توانیم با استقاده از دستورات کارهایمی SQLدر 

 کنیم.است که با هم در این قسمت آن را بررسی می

 م کرد، پس نگران چیزی نباشید.افزار با تمام دستورات کار خواهینکته: در خالل کار با نرم

 برای این کار استفاده کنیم. Scriptبرای استفاده از دستورات باید از 
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  وارد منوی Scriptبرای ایجاد 

File  شوید و از قسمتNew 

 Query withی گزینه

Current Connection  را

انتخاب کنید و یا اینکه از کلید 

 استفاده کنید. CTRL +Nترکیبی 

شروع دستوری را برای ایجاد  برای 

 کنیم:وارد می DB1 دیتابیس

CREATE DATABASE DB1; 

 CREATEدر دستور باال دستور 

 DATABASEبرای ایجاد و دستور 

همان دیتابیس است که در این 

شود، می دایجا DB1دستور دیتابیس 

آخر هر  SQLتوجه داشته باشید در 

را فشار دهید تا تغییرات به مانند شکل زیر انجام  F5توانید کلید را میبرای اج( قرار دهید.;دستور سیمیکالون )

 شود:

کنید با همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

دستور با موفقیت اجرا شده و  F5فشار کلید 

برای ما ایجاد شده است، برای  DB1دیتابیس 

فقط کافی است در نوار ابزار  سمشاهده دیتابی

 ک کنید.کلی Refreshبر روی 
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 : T-SQLدیتابیس از طریق دستور پرس و جو یا  حذف

 DB1برای اینکه بتوانید دیتابیس قبلی را با نام 

 توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:حذف کنیم، می

DROP DATABASE DB1; 

 SQLبه  DROPدر دستور باال با استفاده از دستور 

را حذف  DB1با نام  DATABASEگوییم که می

کل ربرو شاین کار به مانند  F5د، با فشار کلید کن

 شود.انجام می

 

 توانیم از دستورات زیر استفاده کنیم:های مختلف ایجاد کنیم میبرای اینکه یک دیتابیس با گزینه

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 
); 

 DB2قصد ایجاد دیتابیسی با نام  CREATE DATABASE DB2 ON PRIMARYور باال با استفاده از در دست

خواهید دیتابیس را ایجاد کنید باید وارد شود، همیشه برای اولین باری که می ON PRIMARYداریم که دستور 

 بعد از آن باید دو مرحله را تکمیل کنید:

 صلی دیتابیس است که شامل :ی اول دستورات اصلی و یا بدنه امرحله

ON PRIMARY 
( 
NAME = 'DB2', 
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQL2016\MSSQL\DATA\DB2.mdf', 
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SIZE = 10MB, 
MAXSIZE = UNLIMITED, 
FILEGROWTH = 50% 
) 

به   FILENAMEشده است، دستور  وارد DB2به نام دیتابیس ما اشاره دارد که در اینجا  Nameکه دستور 

مربوط به حداقل حجم دیتابیس است  SIZE، دستور آدرس محل ذخیره سازی فایل نیاز دارد که آن را وارد کردیم

حداکثر اندازه دیتابیس است که در اینجا مربوط  MAXSIZEمگابایت وارد شده است، دستور  10که در اینجا 

باشد رشد دیتابیس می که مربوط به FILEGROWTH، دستور ده استوارد ش UNLIMITEDنامحدود و یا همان 

 درصد وارد شده است. 50که 

 باشد:است که دستورات آن به صورت زیر می Logها و یا همان ی دوم مربوط به دستورات رویدادمرحله

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 
); 

کنیم، بقیه های دیتابیس است را ایجاد میقسمت دوم فایل که مربوط به رویداد LOG ONدر باال با دستور 

 د کنید.ها را به درستی وارنام Filenameو  NAEMدستورات به مانند قبل است فقط در قسمت 

 

همانطور که در شکل روبرو 

کنید دستورات مشاهده می

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.
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 :SQL Server 2016 ت در امنی

است که اگر درست به آن توجه نکنیم  SQLهایی که باید به آن توجه کرد امنیت در یکی از مهمترین بخش

 های عظیمی شود.تواند باعث دردسرمی

کنید، امنیت زیادی نخواهد داشت و اگر روش ایجاد امنیت بر روی دیتابیس میزمانی که یک دیتابیس را ایجاد 

 نید، شاید تمام اطالعت خود را از دست بدهید.را ندا

شود، فقط کاربری که آن را ایجاد کرده است توانایی وارد کردن اطالعات هنگامی که یک پایگاه داده ایجاد می

ساخت جدول و... را دارا است، برای اینکه بتوانیم یک گروه ایجاد کنیم تا بتوانند بر روی یک پایگاه داده کار 

 های دسترسی دهیم، که در این قسمت با هم این کار را انجام خواهیم داد.خود مجوز گروهبه کنند باید 

 سرور: SQLبه گروهی از کاربران در  دادن دسترسی

خواهید به چندین کاربر دسترسی دهید تا بتوانند روی این پایگاه داده مثالً شما یک پایگاه داده ایجاد کردید و می

کنیم و همه کاربران خود را عضو گروه مورد نظر کنیم و بعد  دکار بهتر است یک گروه ایجاکار کنند، برای این 

 دسترسی دهیم. SQLبه این گروه را در 

 را وارد کنید تا شکل بعد ظاهر شود. MMCی وارد جستجو شوید و کلمه

 

 

 

 

کلیک  Add/Remove Snap-inشوید و بر روی  Fileدر شکل روبرو وارد منوی 

 کنید.
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در این تصویر از لیست سمت چپ 

 Local Users and Groupsی گزینه

کلیک کنید و  Addرا انتخاب و بر روی 

کلیک  Finishدر شکل باز شده بر روی 

 کنید. okکنید و بعد 

 

 

 

در این تصویر از سمت چپ بر روی 

Groups ی کلیک راست کنید و گزینه

New Group .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

وارد کنید و  Group nameن قسمت نام گروه خود را در قسمت در ای

به لیست اضافه کنید و بعد بر  Addکاربران خود را با کلیک بر روی 

 کلیک کنید. Createروی 

کلیک کنید  Createتوانید بر روی البته اگر کاربری را ایجاد نکردید می

ضو این گروه کاربر مورد نظر خود را ایجاد و ع Usersو بعد در قسمت 

 ایجاد شده است. T2و  T1در این قسمت دو کاربر با نام  کنید.
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-بعد از ایجاد گروه و عضو کردن چند کاربر در آن، وارد نرم

شوید و از سمت  SQL Management Studioافزار 

 Loginsشوید و بر روی  Securityچپ وارد قسمت 

یک کل New Login  یکلیک راست کنید و بر روی گزینه

 کنید.

 

 

 

در این صفحه برای اینکه گروه یا کاربر مورد نظر 

 Search  خود را به لیست اضافه کنیم بر روی

 کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

 

 

 

در این قسمت برای اینکه بتوانیم گروه را جستجو کنیم 

 Groupکلیک کنید و تیک  Object Typesبر روی 

حه روبرو بر روی را انتخاب و بعد در پایین صف

Advanced .کلیک کنید 
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کلیک کنید تا لیست  Find Nowدر این صفحه بر روی 

ها و کاربران مشخص شود و از لیست موجود گروه گروه

 کلیک کنید. OKمورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

کنید گروه مورد همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

 کلیک کنید. OKشده است و بر روی  نظر به لیست اضافه

 

 

اضافه شده است و کاربرانی  Loginدر شکل روبرو گروه مورد نظر به لیست 

 شوند.  SQLتوانند وارد که در لیست این گروه قرار دارند می

کنیم بر روی گروه مورد نظر کلیک  بیشتر بررسی برای اینکه دسترسی ها را

 را انتخاب کنید. Propertiesی راست کنید و گزینه
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را که در قسمت قبل  Generalقسمت 

بررسی کردیم، در این قسمت از سمت 

کلیک  Server Rolesچپ بر روی 

کنید، تا شکل روبرو ظاهر شود. در این 

 Server rolesقسمت شما در لیست 

کنید که های مختلفی را مشاهده میگزینه

با انتخاب هر کدام از آنها یک سری 

های مورد نظر ه کاربران و گروهدسترسی ب

 داده خواهد شد.

 کنیم.ها را بررسی میبا هم این گزینه

 

1- bulkadmin –  اینRole های بزرگ به کار میاد.برای انتقال دیتابیس 

2- dbcreator   این :Role ای اگر به گروه و یا کاربری اعطا شود، آنها این قابلیت را دارند که پایگاه داده

 Recoveryا رتوانند آنها را جاد کنند، حذف کنند، تغییرات را در آن اعمال کنندو هم میبرای خود ای

 کنند.

3- diskadmin هایی را که مربوط به توانند فایلها میکاربر و یا گروه این گزینه : باانتخابSQL  است و

 شود را مدیریت کنند.بر روی دیسک ذخیره می

4- processadmin های کنند که پردازشها این توانایی را پیدا میتم کاربر و یا گروه: با انتخاب این آی

 جو را در هر زمان ببندند.وو یا همان پرس T-SQLبرنامه های 

5- Public های دسترسی ها فعال است ومجوزبه صورت پیش فرض برای همه کاربران و گروه : این گزینه

عی کنید این مجوز را برای همه ا و... ولی سبررسی آنهدهد، مانند مشاهده پایگاه داده کمی به آنها می

 ها در خطر قرار خواهند گرفت.کاربران فعال نکنید، چون از طریق همین مجوز عمومی پایگاه داده

6- securityadmin دهد که بتوان رمز عبور کاربران را در این قابلیت را می : این گزینهSQL  مدیریت

 کرد.
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7- serveradmin  ی برای مدیریت کردن کامل سرور مانند خاموش و روشن کردن آن و ایجاد ا: گزینه

 تغییران در تنظیمات آن.

8- setupadmin   اگر بخواهیم به :SQL باید از  و یا حذف کنیم خود چنیدین سرور مختلف اضافه کنیم

 تواند انتخاب خوبی باشد.می serveradminدر کنار  Roleاستفاده کرد، این  Roleاین 

9- sysadmin فرض بر روی گروه به طور پیش : این گزینهAdministrators  داخلی 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.

مربوط  Propertiesاگر به 

 administratorبه کاربر 

مربوط به  Roleنگاه کنید، 

Sysadmin  فعال شده است

به خاطر اینکه این کاربر عضو 

 administratorگروه 

 است.

 

دوباره بر روی گروهی که یا هم 

ایجاد کردیم کلیک راست کنید و 

را انتخاب  Propertiesی گزینه

کنید تا شکل روبرو ظاهر شود، از 

 Userسمت چپ بر روی 

Mapping  کلیک کنید تا

مورد نظر ظاهر شود که  هایگزینه

ها را بررسی با هم این گزینه

 کنیم.می
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هایی است که داده و پایین آن مربوط به مجوز در شکل صفحه قبل دو قسمت وجود دارد، باالیی مربوط به پایگاه

 کنیم:ها را بررسی میشود، در زیر این مجوزها اعطا شده است و یا میبه این پایگاه داده

1- db_accessadmin   با انتخاب این گزینه مجوز دسترسی برای ورود به این پایگاه داده، به کاربر :

 مورد نظر داده خواهد شد.

2- b_backupoperator   به کاربر و گروه مورد نظر توانایی گرفتن :Backup دهد.را می 

3- db_datareader جداول کاربران در کل پایگاه داده. : توانایی خواندن تمامی 

4- db_datawriter .توانایی خواندن از تمامی جداول را دارا است : 

5- db_ddladmin  ایجاد اطالعات با زبان :DDL .و توانایی ایجاد جدول 

6- db_denydatareader برعکس گزینه  : این گزینهdb_datareader  است و کاربر مورد نظر

 توانایی خواندن جدول را نخواهد داشت.

7- db_denydatawriter برعکس گزینه  نه: این گزیdb_datawriter  است و کاربر مورد نظر

 توانایی نوشتن بر روی جدول مورد نظر در پایگاه داده را نخواهد داشت.

8- db_securityadmin های مربوط به پایگاه داده مورد نظر توانید مجوز: با انتخاب این گزینه می

 را مدیریت کرد.

9- Public ت پیش فرض به همه کاربران داده خواهد شد و کاربران ی عمومی است که به صور: گزینه

 باشند.توانایی دیدن پایگاه داده مورد نظر را دارا می

 

ها خواهیم بعضی از این مجوزبررسی کردیم، حاال می SQLرا در  SQL Serverهایی مربوط به بعد از اینکه مجوز

 .را بررسی کنیم

افزار خواهیم نرمشویم و میمی SQLکردیم وارد سرور  SQL-Project1برای شروع با یک کاربر که عضو گروه 

SQL Management Studio را و با این کاربر وارد آن شویم.را اج 
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 Remoteبه مانند شکل روبرو از طریق  T1از کاربر  استفادهبا 

شویم، البته اگر در زمینه شبکه اطالعاتی می SQLوارد سرور 

 بنده را مطالعه کنید. MCSE 2012توانید کتاب ندارید می

 SQL Managementبعد از ورود وارد جستجو شوید و برنامه 

Studio .را اجرا کنید 

 

 

 Usernameدر قسمت  SQL Serverافزار در نرم

وارد شده است، اگر االن بر روی  T1همان کاربر 

Connect افزار خواهید شد. کلیک کنید وارد نرم

خاطر این مجوز ورود به این توجه داشته باشید به 

کاربر داده شده است که این کاربر را قباًل در گروه 

SQL-Project1 را وارد  قرار دادیم و بعد این گروه

 کردیم. SQLمربوط به  Loginقسمت 

افزار بعد از ورود به نرم

 DB2اگر بر روی دیتابیس

ایجاد  که در اوایل کتاب

 کردیم دو بار کلیک کنید با

مواجه وبرو خطای ر

 خواهید شد.

در این خطا به شما خسته 

نباشید گفته شده و اعالم 

 دسترسی ندارید. DB1اه داده به پایگ T1که شما یعنی کاربر  کندمی
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 SQL Serverوارد  Administratorم باید با همان کاربر یهی الزم به این پایگاه داده را بدبرای اینکه دسترس

 در آن قرار دارند بدهیم. T2و  T1گروهی که کاربران  شویم و دسترسی الزم را به

بعد از ورود با کاربر  

administrator  از سمت چپ بر

روی گروهی که ایجاد کردیم کلیک 

را  Propertiesراست کنید و گزینه 

انتخاب کنید تا پنجره باالیی در شکل 

مقابل ظاهر شود.در این قسمت که در 

دو های قبلی صحبت کردیم، قسمت

 Userو  Server Roleقسمت 

Mapping  قرار دارد که به نظر بنده

 Userی به مانند شکل گزینهبرای اینکه روی فقط یک پایگاه داده به کاربران دسترسی دهیم بهتر است 

Mapping   را انتخاب کنید و از قسمت باالیی پایگاه داده مورد نظر خود را که در اینجاDB2  است را انتخاب

 db-ownerی و در قسمت پایین صفحه باید یک مجوز دسترسی را انتخاب کنیم، که در این قسمت گزینهکنید 

عضو  T2و  T1که کاربران  SQL-Project1کنیم. با این کار گروه کلیک می okکنیم و بر روی را انتخاب می

 داده مورد نظر خواهند داشت.اه واهند شد و دسترسی کاملی به پایگآن هستند صاحب آن پایگاه داده شناخته خ

 T1بعد از اینکه دسترسی الزم به پایگاه داده مورد نظر داده شد، با کاربر 

 شویم.می SQLوارد 

برای این  DB2کنید، پایگاه داده همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

تواند جداول کاربر به راحتی باز شده است و این کاربر به راحتی می

 .اد ، مدیریت و حذف کند مختلفی را ایج

 db1تواند به پایگاه داده به این نکته توجه کنید که همین کاربر نمی

داده شده  DB2دسترسی داشته باشد چون فقط دسترسی به پایگاه داده 

 است.
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دسترسی داشته باشد، برای  SQL Serverحاال چه کنیم که کاربر و یا گروه مورد نظر به تمام پایگاه داده های 

به مانند شکل روبرو بر روی  این کار

گروه و یا کاربر مورد نظر کلیک راست 

را  Propertiesی کنید و گزینه

ی روبرو انتخاب کنید، در شکل باز شده

کلیک کنید تا  Server Rolesبر روی 

مورد نظر ظاهر شود، در این  لیست

را انتخاب  sysadminی زینهلیست گ

، با این کلیک کنید okکنید و بر روی 

کار کاربر و یا گروه مورد نظر توانایی 

مدیریت تمام پایگاه داده ها را خواهد 

  داشت.

را دارد پس چرا این گزینه را ومدیریت  توانایی ایجاد dbcreatorشاید پیش خود بگویید که اگر در این لیست 

ای را دارد توانایی کار بر روی پایگاه دادهانتخاب نکردیم؟ اگر این گزینه را انتخاب کنید، کاربر با گروه مورد نظر 

 که آن را خودش ایجاد کرده است و نه کسی دیگر.

استفاده کنید، آنها  Sysadminیعنی مورد نظر  Roleهای خود از این : اگر برای کاربران و گروهتذکر مهم

 دسترسی به آنها دقت کنید. توانند به راحتی تمام جداول و یا خود پایگاه داده را حذف کنند، پس در دادنمی

استفاده  dbcreatorخواهد برای خود یک پایگاه داده ایجاد کند بهتر است که از دسترسی اگر کاربر مورد نظر می

ای شود که خودش ایجاد کرده است با این کار کاربر و یا گروه مورد نظر هکنید تا دسترسی مختص به پایگاه داد

ه خودش را که صاحب آن است تواند پایگاه دادای را نخواهد داشت و حتی نمیتوانایی حذف هیچ پایگاه داده

 د.حذف کن

 بیشتر با بحث امنیتی آشنا خواهیم شد.در خالل کار 
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 : SQL Serverدسترسی از طریق شبکه به 

این سرور شما متصل شوند و  SQLشاید شما در سازمان خود احتیاج داشته باشید که همزمان چنیدن کاربر به 

 است. SQLکار نیاز به فعال کردن دسترسی از طریق شبکه به 

خود را عضو شبکه دومین خود کنید و به کاربرانی که نیاز به دسترسی به پایگاه داده  SQLتوانید سرور ما میش

 را دارند، دسترسی دهید.

اگر  و نیاز به آموزش ندارد خود را عضو دومین کنید، که انجام این کار ساده بوده SQLی اول سرور در مرحله

 توانید از کتاب های بنده در سایت استفاده  کنید.هم نیاز به آموزش داشتید می

ی خود شوید و گزینه SQLی دوم باید وارد سرور در مرحله

Configuration  در جستجو وارد کنید و ابزار راSQL Server 

2016 Configuration Manager .را اجرا کنید 

 

 

 

 

ر این صفحه، از سمت چپ وارد د

SQL Server network 

Configuration  شوید و بر

 دی مورد نظر کلیک کنیروی گزینه

 تا لیست آن باز شود.

در لیست مورد نظر بر روی 

TCP/IP .دو بار کلیک کنید 
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 Yesرا در حالت  Enabledی گزینه Protocolدر تب 

 .شوید IP Addressesقرار دهید و وارد تب 

 

 

 

 

 

 

 

سرور شما  IPو در قسمتی که   IP addressesدر تب 

 Yesی اول را در حالت مشخص شده است باید دو گزینه

 1433ی پورت شماره TCP Portقرار دهید و در قسمت 

ن را کنید باید آمی ده این پورت را واررا وارد کنید، زمانی ک

نند از طریق سیستم خود باز کنید تا کاربران بتوا Firewallدر 

 دسترسی داشته باشند. SQLشبکه به 

اید دیگر نیاز به این البته اگر فایروال خود را خاموش کرده

 موارد نیست.
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جدید  SQLبرای اینکه کاربران بتوانند به 

تصل شوند باید شده است م Shareکه 

آنها نصب  روی کالینت SQLافزار نرم

که در د ، آن را اجرا کنیشود، بعد از نصب

 SQL Serverشکل روبرو هم یک 

خواهیم کنید که میرا مشاهده می 2012

 SQL 2016افزار به از طرف این نرم

 Server nameمتصل شویم، در قسمت 

سرور را وارد کنیم  IPباید نام یا آدرس 

را وارد  Instanceو. بعد از آن باید نام 

سرور را وارد  IPنام یا آدرس  ست که به جای آن بایدوارد شده ا 172.16.1.109کنیم، که در اینجا آدرس 

شود که شما باید هم به صورت پیش فرض نام کاربری کاربر وارد می Authenticationکنید، در قسمت 

های قبلی توضیحات الزم داده شده است، بدهید که در قسمت SQL 2016دسترسی الزم به کاربر مورد نظر در 

 د تا به سرور مورد نظر متصل شوید.کلیک کنی Connectبر روی 

 

کنید با موفقیت همانطور که مشاهده می

   توانستیم به سرور مورد نظر متصل شویم.
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داشته باشید و به همه آنها از طریق شبکه  SQLشاید در سازمان خود چندین سرور 

آنها را  شوید، برای راحتی کار خود بهتر است یک گروه ایجاد کنید و همهمتصل می

 در گروه مورد نظر خود قرار دهید.

شوید  Viewوارد منوی   SQL Management Studioافزار برای این کار در نرم

 کلیک کنید. Registered Serversی و بر روی گزینه

 

کلیک  Local Server Groupsدر این قسمت بر روی 

را انتخاب  New Server Groupی راست کنید و گزینه

 کنید.

 

 

 

در این قسمت نام گروه و توضیحات مربوط به آن را وارد و بر 

 کلیک کنید. OKروی 

 

 

بعد از ایجاد گروه مورد نظر بر روی آن کلیک راست کنید و 

 را انتخاب کنید. New Server Registrationی گزینه
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 Server Nameدر این صفحه و در قسمت 

ود را سرور تحت شبکه خ Instanceآدرس و نام 

د برای شما ته اگر از قبل وارد شده باشوارد کنید الب

لیست خواهد کرد، در قسمت پایین صفحه هم نام 

نمایشی سرور خود را در گروه مورد نظر وارد و بر 

 کلیک کنید. Saveروی 

 

 

 

 

 

 

 

کنید سرور مورد انطور که در شکل روبرو مشاهده میمه

ر کلیک بر روی نظر به لیست اضافه شده است و با دوبا

 آن اطالعات آن به نمایش گذاشته شده است.
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 ایجاد جدول در پایگاه داده:

خواهیم جداول را در امنیتی را در آن بررسی کردیم، در این قسمت میبعد از اینکه پایگاه داده را ایجاد و مسائل 

برای  ها است،هم روی جدول SQLار واطالعت خود را در جداول وارد کنیم که اصل ک پایگاه داده ایجاد کنیم،

 کار هر دو روش گرافیکی و دستوری را بررسی خواهیم کرد.این

 ها در جداول:نوع داده

جدید در جدول مانند نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و... ایجاد کنیم باید  Filedخواهیم یک زمانی که می

استفاده کنید و به  Char/ncharرای نوشته مانند نام باید از نوع داده ای استفاده کنیم، مثالً باز انواع مختلف داده

 کنیم:ها را بررسی میتوان استفاده کرد، در زیر این نوع دادهاز انواع مختلف دیگر می همین ترتیب

 ایهای رشتهانواع داده

 توضیحات اندازه داده نوع داده

CHAR(size)  باشد.ده ثابت میطول دا کاراکتر 8000حداکثر اندازه 

VARCHAR(size) or 

VARCHAR(max) 

کاراکتر با  8000حداکثر اندازه 

 افزایش حجم.

طول داده متغییر است و توانایی افزایش 

 گیگابایت را دارا است. 2حجم تا 

TEXT  های غیر یونیک با طول متغییر.داده گیگابایت 2حداکثر اندازه 

NCHAR(size)  های غیر یونیک با طول ثابت.داده اراکترک 4000حداکثر اندازه 

NVARCHAR(size) 

or 

NVARCHAR(max) 

کاراکتر با  4000حداکثر اندازه 

 افزایش حجم.

طول داده متغییر است و توانایی افزایش 

 گیگابایت را دارا است. 2حجم تا 
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NTEXT 
 1,073,741,823حداکثر اندازه 

bytes .است 
 غییر.های غیر یونیک با طول متداده

BINARY(size)  باشد.طول داده ثابت می کاراکتر. 8000حداکثر اندازه 

VARBINARY(size) 

or 

VARBINARY(max) 

کاراکتر با  8000حداکثر اندازه 

 افزایش حجم.

طول داده متغییر است و توانایی افزایش 

 گیگابایت را دارا است. 2حجم تا 

IMAGE  غیر یونیک با طول متغییر. هایداده گیگابایت 2حداکثر اندازه 

 

 های عددیانواع داده

 توضیحات حداکثر اندازه نوع داده عددی

BIT 
 1یا  0عدد صحیح است که می تواند 

 باشد. NULLیا 
  

TINYINT  255تا  0از   

SMALLINT 32767تا  32768-از   

INT 
تا  2,147,483,648-از

2,147,483,647 
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BIGINT 

-از 

9,223,372,036,854,775,808 
تا 

9,223,372,036,854,775,807 

  

DECIMAL(m,d) 

M  اگر مشخص نشده باشد به

در نظر گرفته  18صورت پیش فرض 

تعداد  dتعداد ارقام و  M شود.می

اگر مشخص نشده باشد، به  d ارقام اعشار بعد از ممیز.

در نظر گرفته  0صورتپیش فرض 

 شود.می

DEC(m,d) 

M باشد به  اگر مشخص نشده

در نظر گرفته  18صورت پیش فرض 

 شود.می
M  تعداد ارقام وd  تعداد

 ارقام اعشار بعد از ممیز.
d  اگر مشخص نشده باشد، به

در نظر گرفته  0صورتپیش فرض 

 شود.می

NUMERIC(m,d) 

M  اگر مشخص نشده باشد به

در نظر گرفته  18صورت پیش فرض 

عداد ت dتعداد ارقام و  M شود.می

اگر مشخص نشده باشد، به  d ارقام اعشار بعد از ممیز.

در نظر گرفته  0صورتپیش فرض 

 شود.می

FLOAT(n) اعداد شناور 
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N  در نظر  53به صورت پیش فرض

 گرفته خواهد شد.

تعداد تعداد بیت  nکه در آن 

برای ذخیره به صورت نماد 

 علمی است.

SMALLMONEY 
تا  214,748.3648 -از 

214,748.3647 
  

MONEY 

-از 

922,337,203,685,477.5808 
تا 

922,337,203,685,477.5807 

  

 

 زمان و تاریخهای انواع داده

 

 توضیحات حداکثر اندازه کاراکتر نوع داده

DATE تا  '01-01-0001' دامنه اعداد از

'9999-12-31'. 

 'YYYY-MM-DD'فرمت نمایش  

DATETIME   01-01-1753'دامنه اعداد از 

 31-12-9999' تا '00:00:00

23:59:59'. 

 YYYY-MM-DD' فرمت نمایش

hh:mm:ss[.mmm]' 

تا  '00:00:00'زمان از  دامنه

'23:59:59:997' 

DATETIME2(fractional 
seconds precision) 

تا  '01-01-0001'  دامنه تاریخ از

'9999-12-31'. 

 YYYY-MM-DD' فرمت نمایش

hh:mm:ss[.fractional 
seconds]' 

www.SourceSara.com سایت سورس سرا - آموزش برنامه نویسی و سورس کدهاي آماده



SQL Server 2016 – Farshid babajani-3isco.ir 

 تا '00:00:00'  زمان از دامنه

'23:59:59:9999999'. 

SMALLDATETIME تا  '01-01-1900' دامنه تاریخ از

'2079-06-06'. 

 YYYY-MM-DD' فرمت نمایش

hh:mm:ss' 

تا  '00:00:00'زمان از  دامنه

'23:59:59'. 

TIME   دامنه زمان

 تا '00:00:00.0000000'از

'23:59:59.9999999' 

 YYYY-MM-DD' فرمت نمایش

hh:mm:ss[.nnnnnnn]' 

DATETIMEOFFSET(fractional 
seconds precision) 

تا  '01-01-0001' دامنه تاریخ از

'9999-12-31'. 

 YYYY-MM-DD' فرمت نمایش

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

 تا '00:00:00'دامنه زمان از  

'23:59:59:9999999'. 

 .14:00تا + 14:00-دامنه منطقه از  

 

ای، عددی، زمان و تاریخ تعریف شده است و توضیحات مربوط های رشتهدر جداول باال تمام داده 

 تعریف SQLبه آن داده شده است، که زیاد هم به آن توجه نکنید تا سردرگم شوید، در ادامه جداول را در 

 کنیم:می
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 : SQLافزار ل از طریق نرمایجاد جدو

ای شوید شوید و بعد وارد پایگاه داده SQLبرای شروع وارد 

که قبالً آن را ایجاد کردیم، به مانند شکل روبرو بر روی 

Tables  کلیک راست کنید و از قسمتNew  ی گزینه

Table .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

در این صفحه سه ستون وجود 

دارد که باید در قسمت 

Column Name  نام فیلد مورد

نظر خود را وارد کنید، در قسمت 

Data Type  باید نوع داده را که

در قسمت قبل بررسی کردیم را 

وارد کنید، مثالً در این مثال برای 

Name ای با نوع تهیک داده رش

Nchar  در نظر گرفته شده

در آن دقت  10است.اگر به عدد 

نیاز  nameن فیلد یا طول آن در نظر گرفته شده است، چون برای فیلدی با نام ی ایکنید این عدد به عنوان اندازه

 20گیریم در نظر می nchar(20)یا همان نام خانوادگی  Fnameکاراکتر باشد، برای فیلد  10نیست بیشتر از 

ود و سرعت هم حداکثر طول فیلد است. سعی کنید همیشه طول مجاز را رعایت کنید تا پایگاه داده شما بهینه ش

 دسترسی به آن باالتر رود.
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تواند فیلد مورد نظر را خالی اگر تیک آن را انتخاب کنید، یعنی اینکه کاربر می Allow Nullsستون آخر یعنی 

 ن را تکمیل کند.د، یعنی اینکه کاربر باید حتماً آن را برداریرد و اگر تیک آبگذا

ه ذخیره بعد از تکمیل جدول باید آن را در پایگاه داد

 CTRL + Sکنیم، برای این کار از کلید ترکیبی 

کنیم، تا شکل روبرو ظاهر شود، نام استفاده می

کلیک  okجدول خود را به دلخواه وارد و بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

همانطور که در شکل روبرو مشاهده 

کنید جدول مورد نظر به همراه می

 DB2های آن در پایگاه داده فیلد

 ت.ایجاد شده اس
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اطالعات وارد در جدولی که ایجاد کردیم  رای اینکه بتوانیمب

روی نام جدول خود کلیک  د شکل روبرو بربه مانن کنیم،

را انتخاب  Edit Top 200 Rowsی و گزینه راست کنید

 کنید.

 

 

 

 

-همانطور که در شکل روبرو مشاهده می

د مورد نظر نام، نام کنید، در سه فیل

ای را وارد کردیم، اگر مارهخانوادگی و ش

به قسمتی که با مستطیل مشخص کردیم 

دقت کنید تو قسمت اول خالی گذاشته 

پر شده  Numberشده است و فقط فیلد 

است و آن هم به خاطر انتخاب تیک 

Allow Nulls  است که در صفحه قبل

 توضیح دادیم.

سطر زیر مستطیل را توجه کنید، دو فیلد 

خالی قرار داده شود  ندارد کهاول مشکلی 

 Numberولی زمانی که فیلد آخر یعنی 

فشار  Tabرا خالی بگذاریم و بر روی 

دهیم با پیغام خطای روبرو مواجه خواهید 

 آن را برداشتیم. Allow Nullsکند که این قسمت نباید خالی باشد چون تیک شد که به شما اعالم می
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 را فشار دهید تا اطالعات ذخیره شود. CTRL + Sد بعد از اینکه جدول را با هم پر کردید کلی

برای نمایش اطالعت جدول باید روی آن کلیک راست 

را انتخاب  Select Top 1000 Rowsی کنید و گزینه

 کنید.

 

 

 

 

در تصویر روبرو تمام اطالعات جدول برای ما به نمایش 

مشخص  Resultsگذاشته شد که این اطالعات در قسمت 

بینید که با استفاده به باالی تصویر نگاه کنید می شده است، اگر

که در کد  اقدام به نمایش جدول کرد T-SQLاز دستورات 

سطر را به صورت پیش فرض به ما نمایش  1000روبرو 

 دهد.می

توانید روی آن کلیک راست کنید و برای حذف جدول هم می

 خاب کنید.ترا ان Deleteی گزینه
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 : T-SQLیق خط فرمان یا ایجاد جدول از طر

توانستیم با موفقیت جدول مورد نظر خود  SQL Management Studioافزار در قسمت قبل با استفاده از نرم

اقدام به  T-SQLخواهیم با استفاده از دستورات و تغییراتی را روی آن ایجاد کنیم ولی در این قسمت میرا ایجاد 

 ایجاد و مدیریت جداول کنیم.

شویم،  Queryروع کار باید وارد قسمت برای ش

برای همین بر روی نام پایگاه داده خود کلیک راست 

 را انتخاب کنید. New Queryی کنید و گزینه

 

 

 

 

 

 

کنیم، با هم این کد را خط به رای ایجاد جدول استفاده میاز کد روبرو ب

 کنیم:خط بررسی می

گویم می SQLکه به استفاده کردیم  USE DB2در خط اول از دستور 

که برای  GOنویسیم و در خط بعد می "DB2استفاده کن از پایگاه داده "

با استفاده از دستور ، در خط سوم کنیمن استفاده میشروع کار از آ

CREATE TABLE T5 ایجاد کن یک جدول با نام "گوییم میT5 "  که

ی آن است که نوع داده Nameشود با نام ایجاد میشود، اولین ستونی که مشخص می ()جزئیات آن با باز کردن 

 Not NULLدر نظر گرفته شده است و درآخر از دستور  15ن حداکثر است که طول کاراکتر آ ncharاز نوع 

ها برای جدا سازی ستون ,خالی باشد، در آخر هم از یک عالمت  Nameدهد تا فیلد استفاده شده که اجازه نمی

 ها هم به این صورت هستند.ستوناستفاده کنید، بقیه 

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 
) 
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کنید، دستور هده میهمانطور که در تصویر روبرو مشا

وارد و با کلیک بر روی کلید  Queryمورد نظر در 

F5 .با موفقیت اجرا شده است 

های مشخص شده در یک جدول با فیلد ،بعد از اجرا

 شود.ایجاد می DB2پایگاه داده 

. 
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 : SQL Serverدر  Restoreو  Backupایجاد 

است، ایجاد پشتیبان از پایگاه داده شما را  Backupایجاد  SQLهای به نظر بنده، حیاتی ترین کار در سرور

 دور کند.عات تواند از خطرات از دست دادن اطالمی

فایل سرور  یا همان Fsسرور این است که یک  SQL Serverها در گیری از پایگاه دادهبهترین روش پشتیبان

انتقال دهید تا امکان حفظ اطالعات با از دست دادن  FSبه سرور  SQLجداگانه ایجاد کنید و اطالعات را از 

 وجود داشته باشد. SQLسرور 

کنیم بعد از آن به صورت پیشرفته تری روی گرفتن را بررسی می Backupی در اوایل کار به صورت ساده نحوه

 آن کار خواهیم کرد.

 SQLافزار شروع به پشتیبانگیری در نرم برای

Management Studio  روی نام پایگاه

ی خود کلیک راست کنید و از قسمت داده

Task ی یا همان وظایف گزینهBack up  را

 انتخاب کنید.

 

باید  1ی در این تصویر، در قسمت شماره

خواهید از آن ای که مینام پایگاه داده

Backup تخاب کنید، در تهیه کنید راان

را مشخص  Backupقسمت دوم باید نوع 

را انتخاب  Fullکنید که برای بار اول باید 

 Differentialکرد و در مراحل بعدی باید 

را انتخاب  Fullرا انتخاب کرد، زمانی که 

از کل پایگاه داده  Backupکنیم یک می

شود و در مرحله بعد دیگر نیاز گرفته می
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را انتخاب کنیم تا فقط از  Differentialی تهیه کنیم فقط کافی است گزینه Backupداده  نیست از کل پایگاه

 .تهیه شود Backup تغییرات

توانید در را انتخاب کنید می Diskی را وارد کنید، اگر گزینه Backupسازی ی سوم باید محل ذخیرهدر گزینه

خواهید در یک آدرسی در اینترنت خص کنید، اگر میکلیک کنید و محل مورد نظر را مش Addبر روی  4قسمت 

 URL Prefixرا انتخاب کنید و آدرس مورد نظر خود را در قسمت  URLی گزینه Diskذخیره کنید باید به جای 

 وارد کنید.

در قسمت بعدی وارد تب 

Media Options  شوید، به

مانند شکل روبرو در قسمت 

باید مشخص کنید که  1شماره 

Backup شود با نام که اجرا می

دیگری اضافه شود و یا اینکه با 

اضافه شود، مثالً اگر  همان نام 

را انتخاب  Appendی گزینه

کنید با یک اسم جدید ذخیره 

شود و اگر گزینه می

OwerRight حاب کنید با ترا ان

 شود.اسم ذخیره می نهما

را انتخاب کنید، بعد از اینکه  …Verifyی گزینهکنیم، اگر را بررسی می  Reliabilityدر قسمت دوم یعنی 

Backup شود تا مشکلی نداشته باشد، گزینه انجام شد فایل نهایی تست میPerform checksum…  برای

شود و در قسمت آخر تایید می Backupها قبل از که صحت داده Backupقبل از انجام  Checksumبررسی 

خطا با وجود داشتن  Backup گر انتخاب کنید، یعنی اینکه عملیاترا ا Continue on Errorی یعنی گزینه

 به کار خود ادامه خواهد داد.

 

www.SourceSara.com سایت سورس سرا - آموزش برنامه نویسی و سورس کدهاي آماده



SQL Server 2016 – Farshid babajani-3isco.ir 

 Backup Optionsدر قسمت 

به مانند شکل روبرو در قسمت 

نام و توضیحات  1ی شماره

خود را  Backupمربوط به 

، در قسمت دوم باید وارد کنید

 Backupمشخص کنید که این 

نقضاء شود که فعالً تا چه زمانی ا

بر روی همان پیش فرض قرار 

توانید دهید و در قسمت سوم می

را فعال  Backupفشرده سازی 

این روش برای زمانی کنید 

را در فضای اینترنت ذخیره کنید و نیاز به حجم کمتری برای فایل  Backupکاربرد بهتری دارد که بخواهید 

Backup  ًرا  بر روی پیش فرض قرار دهید و بر روی  این قسمتمورد نظر دارید، فعالok  کلیک کنید تا

Backup .در مسیر مشخص شده انجام شود 

اگر به مسیری که در 

Backup  مشخص

شده است مراجعه 

کنید فایلی با پسوند 

bak را مشاهده می-

کنید که همان فایل 

Backup .شما است 

یسیم، بهترین و سریعترین روش این است که از قسمت را بنو Backupبرای اینکه بتوانیم دستورات مربوط به 

Script .در همین تنظیمات استفاده کنیم، برای درک بیشتر موضوع به صفحه بعد توجه کنید 
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بهترین کار این است که تنظیمات 

به مانند  Backupخود را برای 

قبل که توضیح دادم را آماده کنید 

به مانند   Scriptبعد بر روی 

 رو کلیک کنید.شکل روب

 

 

همانطور که در شکل روبرو 

مورد  Scriptکنید مشاهده می

شما به  Backupنظر برای 

صورت خودکار ایجاد شده است 

کار  F5و با فشار دادن کلید 

Backup .انجام خواهد شد 

همانطور که در شکل روبرو 

با  Backupکنید این مشاهده می

 موفقیت انجام شده است.

ر نیاز به نوشتن کد با این کار دیگ

توانید در نیست و از این کد می

 جای دیگر استفاده کنید.
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ای که برای اینکه بتوانیم از پایگاه داده

Backup  گرفتیم عملیاتRestore 

را انجام دهیم و داده ها را به تاریخی 

باید بر گرفتیم برگردانیم،  Backupکه 

روی پایگاه داده خود کلیک راست 

بعد  Taskقسمت  کنید و از

Restore ی گزینهDatabase  را

 انتخاب کنید.

 

 

باید نام  ،1ی ، شماره Generalدر قسمت 

پایگاه داده خود را از لیست کشویی انتخاب 

کنید، بعد از انتخاب، اگر از قبل از آن 

Backup  تهیه کرده باشید در قسمت دوم

نوع  و تعداد و قسمت سوم  Backupزمان 

دهد، اگر به قسمت سوم یش میآن را نما

وجود دارد که  Backupتوجه کنید دو نوع 

 است. Differentialو دیگری   Fullاولی 

خواهید در زمان در قسمت فایل اگر می

Restore  را به مکان دیگری پایگاه داده

 Relocateی توانید تیک گزینهانتقال دهید می

را انتخاب کنید، و آدرس خود را مشخص 

خواهید در همان مسیر قبلی د، اگر هم میکنی

Restore ای دست نزنید.شود به گزینه 
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های گزینه optionsدر قسمت 

مختلفی وجود دارد، در قسمت 

ی انتخابی وجود سه گزینه 1شماره 

ی اول نوشتن روی دارد که گزینه

ی دوم برای گزینهاصلی است، فایل

است و  Restoreحفظ تنظیمات 

م محدود کردن دسترسی ی سوگزینه

کردن پایگاه داده  Restoreبه 

هم مربوط به  2ی ت شمارهقسم

 3 است ، قسمت شماره Logمسیر 

هم مربوط به ایجاد اخطار  4ی و شماره  ات پایگاه داده قطع خواهد شدکه با انتخاب تیک مورد نظر تمام ارتباط

 پایگاه داده انجام شود. Restoreکلیک کنید تا کار  okاست. بر روی  Restoreقبل از 

برای دسترسی به کد این 

تنظیمات مانند قسمت 

Backup  بر رویScript 

کلیک کنید تا کد مورد نظر به 

مانند شکل روبرو ظاهر شود 

توانید می F5و با فشار کلید 

را انجام  Restoreعملیات 

 دهید.
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 : SQL Server 2016در  Database Maintenanceکار با 

 Database Maintenance باشد، مثالً برای گیری از عملکرد آن میکنترل کار و گزارش ابزاری برای

Backup  وRestore توانیم یک طرح ای را پیاده سازی نکردیم ولی در این قسمت میاز قبل هیچ طرح و نقشه

را هم برای ما ارسال کند، گرفته و یکسری گزارشاتی به صورت زمانبندی  Backupایجاد کنیم که از اطالعات 

 کنیم.توان در این قسمت انجام داد که با هم آنها را بررسی میکارهای مختلف دیگری هم می

 Maintenanceدر  Ruleبرای شروع کار و ایجاد یک 

شوید و از سمت  SQL Management Studioوارد 

شوید و بر روی  Managementچپ وارد 

Maintenance Plans ی کنید و گزینه کلیک راست

Maintenance Plans wizard  .را انتخاب کنید 

 

 

 

کلیک کردید با پیغام خطای زیر مواجه خواهید شد که  Maintenance Plans wizardبعد از اینکه بر روی 

 فعال نیست و لطفاً فعال کنید. Agentکند که سرویس به شما اعالم می
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کلیک  SQL Agentبه مانند شکل روبرو بر روی سرویس 

کنید و در صفحه باز شده  Startراست کنید و سرویس را 

 کلیک کنید تا سرویس شروع به کار کند. Yesبر روی 

 

 

 

 

کلیک راست  Maintenance Plansدوباره بر روی 

را  Maintenance Plans wizardی کنید و گزینه

 انتخاب کنید.

 

 

 

 در این تصویر نام مورد نظر خود را در قسمت

Name  وارد کنید و در قسمت پایین صفحه

ی اول انتخاب کنید تا بندی را گزینهنوع زمان

 Nextدر ادامه آن را تنظیم کنیم، بر روی 

 کلیک کنید.
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 Backupی در این صفحه از لیست مورد نظر گزینه

Database (Full)  را انتخاب و بر رویNext  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی

 

 

 

 

مورد نظر  در این صفحه در قسمت شماره یک، باید پایگاه داده

ی همه All Databaseتوانید با انتخاب خود را انتخاب کنید، می

و یا اگر ها را انتخاب کنید پایگاه داده

هایی که خودتان خواهید از پایگاه دادهمی

تهیه کنید  Backupاید ایجاد کرده

 All Userی گزینه توانیدمی

Database با انتخاب را انتخاب کنید ،

توانید پایگاه داده مورد نظر خود را انتخاب ی آخر هم میگزینه
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ی دیسک توانید نوع محل ذخیره سازی را مشخص کنید، که در این شکل گزینهی دو میدر قسمت شماره کنید.

 انتخاب شده است.

 کلیک کنید.  Changeی سه بر روی در قسمت شماره

در این صفحه نام مورد نظر خود را برای 

ی یک زمانبندی کار وارد کنید، در قسمت شماره

نوع زمانبندی را انتخاب کنید که به صورت 

انتخاب شده  Recumingی فرض گزینهپیش

ی اول را انتخاب کنید زمانی که است، اگر گزینه

هم  Backupکار  اجرا شد Agentسرویس 

ی دوم را انتخاب کنید، زینهشود، واگر گآغاز می

در  CPUشود که زمانی شروع می Backupکار 

هم طبق  Recuming حالت بیکار باشد، گزینه

 کند.آخر هم بعد از ایجاد شروع به کار می یتنظیم شما انجام خواهد شد و گزینه

هفتگی در  در این قسمت به صورت باید سال، ماه، هفته، و روز را مشخص نماییم، که 2ی در قسمت شماره

  شود.های جمعه انجام میروز

فرض برای همان تاریخی که آن را باشد که به صورت پیشمی Ruleی سه هم مربوط به زمان اجرای این شماره

 occurs everyی کنید قرار دارد که اگر بخواهید این زمان را به تاریخی دیگر موکول کنید باید گزینهایجاد می

 را انتخاب و تاریخ مورد نظر خود را مشخص کنید.

فرض این را مشخص کنید که به صورت پیش Ruleتوانید تاریخ اتمام این ی چهار هم میدر قسمت شماره

 تاریخ نامحدود است. 
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شدیم و  Destinationدر این قسمت وارد تب 

را مشخص کنیم،  Backupباید مسیر ذخیره سازی 

شما  Backupخواهید فایل ر میدر قسمت اول اگ

توانید در چندین مسیر مختلف کپی شود می

 ADDی اول را انتخاب کنید و بعد بر روی گزینه

کلیک کنید و چندین مسیر را به آن معرفی کنید، در 

کنید ی دو یک مسیر را مشخص میقسمت شماره

ی سه تا فایل در آن ذخیره شود و در قسمت شماره

را تغییر دهید که در  Backupپسوند توانید نوع می

 وارد شده است. bakاینجا 

 

های مختلفی وجود هم گزینه Optionsدر تب 

توانید مشخص ی یک میدارد در قسمت شماره

بعد از چند روز انقضاء شود  Backupکنید که این 

دهد که و این موضوع این امکان را به ما می

Backup یل قبلی جدید دوباره بر روی همان فا

بازنویسی شود که این کار باعث صرفه جویی در 

توانید در قسمت دوم هم می شود.هارد دیسک می

ها را نهیکی یا چند ابزار را انتخاب کنید که این گزی

 کلیک کنید. Nextوی با هم بررسی کردیم. بر ر

 کلیک کنید. Finishی بعد بر روی در صفحه
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ت تایید و ایجاد ت با موفقیادر این قسمت اطالع

 کلیک کنید. Closeشد بر روی 

 Backupبا این کار توانستیم یک زمانبندی برای 

ی هر هفته در ایجاد کنیم که در روزهای جمعه

 Backupی بامداد شروع به گرفتن دقیقه 1ساعت 

Full کند.میگیرد و در مسیر مورد نظر کپی می 

 

 

نظر مورد  Backupبرای اینکه بتوانید خودتان 

را در همان لحظه اجرا کنید به مانند شکل روبرو 

مورد نظر خود کلیک راست کنید  Ruleبر روی 

 را اجرا کنید. Executeی و گزینه

 

 

 

 

کنید عملیات با موفقیت اجرا همانطور که مشاهده می

 شده است.
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 : Backupتر بر برای پیشرفته Database Maintenanceایجاد 

ها را در موقع مورد نظر ایجاد کنیم و اطالعات پایگاه داده Backupبرای  Ruleنستیم یک در قسمت قبل توا

Backup ت دیگری را ااطالعخواهیم در این قسمت بگیریم که این کار به صورت خودکار انجام شد، حاال می

در هر بار اجرا پاک کنیم را  Backupهای اضافه مربوط به هر توانیم فایلاضافه کنیم، مثالً می Ruleهم به این 

 و...

 را بررسی کنیم. Shrinkقبل از هر چیز سرویس 

Shrink  چیست؟ دیتابیس 

 کرده حذف را دیتابیس اضافی فضاهای Shrink .است کردن منقبض یا و کردن کوچک معنی به shrink لغت

 .میشود دیتابیس حجم افزایش باعث و

  تواند می فایل این. شود آزاد استفاده قابل غیر فضای تا داد جمح کاهش توان می را فایلی هر دیتابیس، داخل

DateFile یا و LogFile اما کرد خواهند اقدام فضاها از مجدد استفاده به داده پایگاه موتورهای اگرچه. باشد 

 است ممکن فایل شرینک اینجا در که کرده اشغال را زیادی فضای ندارد زیادی حجم خیلی که فایلی یک گاهی

 .باشد الزم

 تواندمی جداگانه یا و گروهی دیتابیس های فایل حجم. شوند داده حجم کاهش تواند می الگ های فایل و دیتا

 نسبت مشخص زمانی های بازه در اتوماتیک صورت به تواند می دیتابیس اینکه یا و یابد کاهش دستی صورت به

 .کند اقدام خالی فضاهای حذف به

Shrink  آن حجم کردن شیرینک با و باشد گیگ ۵ ما فایل اگر مثال برای. شودمی شروع انتها از شههمی ها فایل 

 گرفته قرار بخشی در صفحه اگر. کرد خواهند آزاد انتها از را گیگ یک فضای دیتابیس موتورهای شود، گیگ ۴

 .داد خواهند اختصاص آن به را خالی فضای اولین دیتابیس موتور باشد

 کنیم.پایگاه داده فعال می Backupبرای  Database Maintenanceس را در با هم این سروی
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کنیم لیک راست میک Maintenance Plansدوباره بر روی 

 کنیم.ی مورد نظر را به مانند شکل روبرو انتخاب میو گزینه

 

 

 

 

در این صفحه نام مورد نظر خود را وارد و در 

یک کل Changeقسمت پایین صفحه بر روی 

 Nextکنید و زمانبندی خود را ایجاد و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

در این قسمت، سه سرویس مورد نظر که در شکل 

مشخص شده است را انتخاب کنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Nextی بعد بر روی در صفحه
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است که در قسمت  Shrinkاین صفحه مربوط به 

یگاه داده مورد نظر خود را انتخاب ی یک باید پاشماره

ی دو باید مشخص کنید که کنید، در قسمت شماره

چه زمانی اجرا شود، زمانی که حجم  Shrinkسرویس 

مگابایت رسید این سرویس اجرا  500پایگاه داده به 

توانید مشخص کنید که ی سه میشود، در قسمت شماره

اد باقی آز Shrinkچقدر از فضای پایگاه داده بعد از 

ی درصد وارد شده است، در قسمت شماره 10بماند که 

شود چهار هم مشخص شده است که فضایی که آزاد می

 کلیک کنید. Nextسیستم عامل بازگردد، بر روی به 

توانید مشخص کنید چه اطالعت میدر این صفحه 

حذف شود که هر سه گزینه  Backupای از این اضافه

گیریم، با این هفته در نظر می 1را انتخاب و مدت آن را 

هفته اخیر حذف خواهد  1های بی مورد در کار فایل

 شد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

ی خود را انتخاب کنید دراین صفحه باید پایگاه داده

 که این صفحه را در موضوع قبلی توضیح دادم.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

خر هم ی آو در صفحه Nextدر صفحه بعد بر روی 

مورد نظر ایجاد  Ruleکلیک کنید تا  Finishبر روی 

 شود.
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مورد نظر ایجاد شده است که شامل سه سرویس است، بعد از  ruleکنید همانطور که در تصویر باال مشاهده می

 500کند اگر به حجم آن به شود و پایگاه داده را بررسی میاجرا می Shrinkاجرا شود اول  Ruleاینکه این 

های اضافه در صورت وجود رود که فایلشود وگرنه به مرحله بعد میانجام می Shrinkابایت رسید عملیات مگ

 د شد.هانجام خوا Backupد شد و در آخر هم هحذف خوا

 

ما در زمان مقرر اجرا  Ruleتوجه شویم که برای اینکه م

مورد نظر خود  Ruleشده است یا نه، باید بر روی 

را  View Historyی و گزینهکلیک راست کنید 

 انتخاب کنید.
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 : Differential Backupاستفاده از 

تهیه کنیم، مثالً شما در  Backupآید که بخواهیم فقط از تغییرات پایگاه داده این گزینه زمانی به کار ما می

شتیبان تهیه کرده است، پها یک را اجرا کردید و این گزینه از تمام پایگاه داده Full Backupهای قبل قسمت

فزاری و از دست دادن اولی اگر بخواهیم در هر روز این کار را انجام دهیم این کار باعث درگیر شدن منابع سخت

از تغییرات  Backupیا همان گرفتن  Differential Backupشود، برای حل این مشکل بهتر است از زمان می

 استفاده کنیم.

را اجرا  Maintenance Plans Wizardی به مانند شکل گزینه

 کنید.

 

 

 

در این قسمت نام مورد نظر خود را وارد کنید و در قسمت 

 کلیک کنید. Changeپایین آن بر روی 

 

 

 

را انتخاب کردیم تا این  Dailyی در این صفحه گزینه

Backup  بامداد انجام شود، بر روی  1هر روز در ساعت

OK ر روی کلیک کنید و در صفحه قبل بNext .کلیک کنید 
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ی در این قسمت از لیست موجود گزینه

Differential  را انتخاب کنید و بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

ای باید پایگاه داده Generalدر این قسمت و در تب 

تهیه کنید را انتخاب و  Backupخواهید که از آن می

را باید محل ذخیره سازی  Destinationبعد در تب 

 مشخص کنید.

نکته مهم: همیشه برای اینکه پشتیبانگیری 

Differential سازی درست کار کند باید محل ذخیره

در  Backup Fullآن را محلی قرار دهیم که از قبل 

آن ذخیره شده است، پس باید به این نکته توجه کنید 

 Backupیک  Differentialکه باید قبل از ایجاد 

Full نید و بعد باید ایجاد و اجرا کDifferential  را

 فعال کنید تا مشکلی پیش نیاید.

قرار دهید تا با از دست  اصلی را در محلی بجزء سیستم Backupنکته: همیشه سعی کنید محل ذخیره سازی 

 دادن سیستم اطالعات از دست نرود.

 کلیک کنید. Nextبر روی  
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 :  SQL Server 2016فه کردن پایگاه داده به ااض

این جدید خود وارد کنید،  SQLک سرور دیگر است به خواهیم یک پایگاه داده را که در یر این قسمت مید

آید که بخواهید سرور خود را به مکانی دیگر در درون سازمان یا بیرون سازمان خود مورد زمانی به کار شما می

 کنید: آید، برای انجام این کار به مانند زیر عملانتقال دهید به کار می

 SQLراحت ترین راه برای اضافه کردن یک پایگاه داده به 

Server   این است که به مانند شکل روبرو بر روی

Database ی کلیک راست کنید و گزینهAttach  را

 انتخاب کنید.

 

 

 

 

کلیک کنید  Addدر این صفحه بر روی 

و پایگاه داده مورد نظر خود را به لیست 

کلیک کنید، با  okی اضافه کنید و بر رو

افزار این کار پایگاه داده مورد نظر به نرم

SQL شود.اضافه می 
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 :SQLانتقال پایگاه داده از یک درایو به یک درایو دیگر در 

رایو شما که پایگاه داده شما آید که اطالعات دبه کار شما می به این قسمت خوب توجه کنید؛ این امکان زمانی

توانید اطالعات جدیدی در آن وارد کنید و بهترین راه پر شده باشد و با این مشکل دیگر نمیدر آن وجود دارد 

 حل این است که آن را به یک درایو جدید و یا یک هارد دیسک جدید انتقال دهید.

کل دوستان زیادی در این مورد مشکل داشتند، مثالً در سرور شیرپوینت که حجم اطالعات باالیی دارد اگر این مش

توانند در شیرپوینت اطالعاتی وارد کنند و با خطا مواجه خواهند شد که برای حل پیش بیاید، کاربران دیگر نمی

 آن باید کارهای زیر را انجام دهید:

تهیه کنید تا با مشکلی  Backup Fullنکته مهم: قبل از انجام این کار، لطفاً از پایگاه داده مورد نظر خود یک 

 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 

 را انتخاب کنید. Propertiesکنید و 

 

 

 

 

کلیک کنید در  Filesاگر از سمت چپ بر روی 

توانید می Patchی باز شده و در قسمت صفحه

آدرس پایگاه داده را مشاهده کنید، این آدرس را 

 در ذهن خود داشته باشید.
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بعد از انجام کار قبلی دوباره بر روی پایگاه 

داده خود کلیک راست کنید  و از قسمت 

Task ی گزینهTake Offline  را انتخاب

کنید، با این کار تمام اتصاالت قطع و پایگاه 

 گیرد.قرار میداده در حالت آفالین 

 

 

 

 

 

بعد از اینکه پایگاه داده را آفالین 

کردید دوباره بر روی آن کلیک راست 

ی گزینه Tasksکنید و از قسمت 

Detach  را انتخاب کنید، با این کار

 SQLپایگاه داده مورد نظر از لیست 

شما حذف خواهد شد ولی اصل 

پایگاه داده در همان مسیر قرار دارد، 

که این کار را انجام دادید بعد از این 

به آدرسی که پایگاه داده قرار دارد 

مراجعه کنید  SQL Management studioمراجعه کنید و آن را به یک مسیر جدید انتقال دهید و دوباره به 

 اضافه کنیم. Databaseتا آن را دوباره به لیست 

استفاده   Detach یکافی است فقط از گزینهبا خطا مواجه شدید،  Take Offlineنکته: اگر با کلیک بر روی 

 کلیک کنید. okرا انتخاب و بر روی  Dropی شود گزینهکه باز میکنید که در شکلی 
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 Attachی کلیک راست کنید و گزینه Databaseدوباره بر روی  

 را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

کلیک کنید و  Addبه مانند شکل بر روی 

ید کپی کردید مسیرجدای را که در پایگاه داده

کلیک کنید تا به  OKرا انتخاب و بر روی 

 لیست اضافه شود.

 

 

 

 

 

پایگاه  Propertiesاگر دوباره وارد 

 Filesداده شوید و  بعد وارد قسمت 

توانید آدرس جدید را مشاهده شوید می

 کنید.
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 :و تغییرات به ایمیلارسال رویدادها 

خود با خبر شود،  SQLهمیشه نیاز دارید که از حال و روز سرور  SQLبان شما به عنوان مدیر شبکه  یا پشتی

توانید از اطالعات سرور خود وجود دارد که شما با معرفی یک ایمیل سرور به آن می SQLبرای همین امکانی در 

 با خبر شوید.

 SQLبه مانند شکل روبرو وارد 

Management studio  شوید

بر  Managementو از قسمت 

کلیک  Database Mailی رو

 Configureی راست و گزینه

Database Mail .را اجرا کنید 

 

 

 

 

ی اول را انتخاب و بر روی در این صفحه گزینه

Next .کلیک کنید 
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ی یک نام و در این صفحه و در قسمت شماره

توضیحات مورد نظر خود را وارد کنید و برای 

ی ت شمارهبرای ایمیل در قسم Accountایجاد 

ی کلیک و در قسمت شماره Addدو بر روی 

 کلیک کنید. New Accountسه بر روی 

 

 

ی یک نام در این صفحه و در قسمت شماره

و توضیحات مورد نظر خود را وارد کنید، در 

آدرس ایمیل خود را به ی دو قسمت شماره

 Replyن وارد کنید و در قسمت همراه نام آ

e-mail اره وارد کنید، در قسمت ایمیل را دوب

باید  Server nameی سه یعنی شماره

سرور ایمیل خود را وارد کنید  SMTPآدرس 

توانید آن را که بایک جستجو در گوگل می

اگر سرویس  PORTپیدا کنید ودر قسمت 

ی ایمیل شما به صورت امن یا همان دهنده

SSL را وارد  587کند، باید پورت کار می

و را استفاده را که به صورت پیش فرض وارد شده است  25یازی به این پورت نبود باید پورت ، اگر هم نکنید

 کلیک کنید. Nextکلیک کنید و در صفحه بعد بر روی  OKبر روی 
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ی خود را ایجاد شده Profileدر این صفحه 

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 

 

 

 

 

 

 

جمی ایمیل توانید اندازه حدر این قسمت می

خود را تغییر دهید، مثالً در شکل روبرو نوشته 

که حداکثر حجم یک ایمیل را  1000000

مگابایت در نظر گرفته است، که  1نزدیک به 

، در توانید این مقدار را تغییر دهیدشما می

توانید پسوند فایل می Prohibitedقسمت 

 خود را مشخص کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

ویندوز  Searchانجام کار باال وارد بعد از 

 را اجرا کنید. Servicesسرور شوید و 
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 SQLها به دنبال در لیست سرویس

Server Agent  دوبار بر روی بگردید و

کل باز شده سرویس آن کلیک کنید و در ش

قرار دهید و  Automaticآن را بر روی 

Start  کنید، البته این سرویس را در

 بررسی کردیم.های قبلی درس

 

 

 

برروی  SQL Management studioبعد از اجرای سرویس در 

 Newکلیک راست کنید و از قسمت  SQL Server Agentسرویس 

 را انتخاب کنید. Operatorی گزینه

 

 

ی یک نام مورد نظر خود را در قسمت شماره

 ی دو آدرس ایمیلیوارد کنید و در قسمت شماره

ت به آن آدرس ارسال شود خواهید اطالعاکه می

ی سه زمان ارسال را وارد کنید و در قسمت شماره

کلیک کنید  okایمیل را مشخص کنید و بر روی 

 تا کار به اتمام برسد.
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   Maintenanceداده شد باید این اطالعات را  Agentبعد از اینکه آدرس ایمیل آماده شد و به سرویس 

Plans  رای گرفتن که قبالً ب مورد نظر خودBackup  فعال کنیم، برای این کار به مانند زیر عمل ایجاد کردیم

 کنید:

بر روی همان    Maintenance Plansدر

Maintenance  که برایBackup Full  ایجاد کردیم

 را انتخاب کنید.  Modifyی کلیک راست کنید و گزینه

 

 

 

در صفحه باز شده در نوار باالیی بر روی 

که در تصویر روبرو  Reportingی گزینه

 مشخص شده است کلیک کنید.

 

 

ی مشخص شده در تصویر در این صفحه تیک گزینه

 Agent Operatorروبرو را انتخاب کنید و از قسمت 

که از قبل ایجاد کردیم را انتخاب و بر  Profileهمان 

کار اگر عملیاتی روی این  کلیک کنید، با این okروی 

Rule طالعات آن در زمان مقرر ایمیل انجام شود، ا

 خواهد شد.
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 کند یا نه به صورت زیر عمل کنید:برای تست اینکه ایمیل سرور شما به درستی کار می

 Sendی کلیک راست کنید و گزینه Database Mailبر روی نام 

Test Email .را انتخاب کنید 

 

 

مورد نظر خود را انتخاب  Profileی یک در قسمت شماره

ی دو آدرس ایمیلی که قرار است نید و در قسمت شمارهک

یک ایمیل تستی ارسال شود را وارد و اطالعات مورد نظر 

-Send Test Eوارد و بر روی  Bodyخود را در قسمت 

Mail .کلیک کنید 

 

 

کلیک کنید تا ایمیل مورد نظر  okدر این صفحه بر روی 

 ارسال شود.
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 :  SQL Server 2016در  Reportingکار با سرویس 

را به شما معرفی کنیم، این  SQL Server Reportingخواهییم سرویس بسیار مفید و کارآمد در این قسمت می

های مختلف کاربرد دارد، این سرویس بیشتر در های پایگاه دادهگیری از وضعیت دادهسرویس برای گزارش

توانیم از این سرویس رود، در ساده ترین حالت میکار می جاهایی که با حساب و محاسبات سرو کار دارند به

 های مختلف استفاده کنیم.رد دانشجویان در درسها برای گزارشگیری از عملکدر دانشگاه

 .آموزشمخود نصب و کار با آن را می SQLبا هم این سرویس را روی سرور 

مربوط به  DVDشوید و  SQLوارد سرور 

SQL  ید و از سمت چپ بر سرور را اجرا کن

کلیک کنید و در صفحه  Installationروی 

را  …New SQL Serverباز شده بر روی 

 اجرا کنید.

 

 

کلیک  Nextی باز شده بر روی در صفحه

 Installation Typeکنید تا به قسمت 

برسید، در همین صفحه باید همان 

Instance  که در اوایل کتاب با هم نصب

 Nextیدد و بر روی کردیم را انتخاب کن

 کلیک کنید.
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های Featureدر این صفحه از لیست 

 Reporting Servicesی موجود گزینه

–Native  را انتخاب و بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

در این صفحه برای سرویس مورد نظر نام 

کاربری و رمز عبور کاربر 

Administrator  خود را وارد کنید تا

های در موقع اجرا مجوزسرویس مورد نظر 

 الزم را داشته باشد.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 Reportingکلیک کنید تا سرویس  Installکلیک کنید و در صفحه آخر بر روی  Nextدر صفحه بعدی بر روی 

 نصب شود.  SQLبر روی سرور 
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 Reportingبعد از نصب سرویس، وارد جستجو شوید و سرویس 

 روبرو اجرا کنید. را به مانند شکل

 

 

 

 

 

 

کنید در قسمت و مشاهده میهمانطور که در شکل روبر

server name    نام سرور شما وارد شده و در قسمت

Instance   نامInstance  شما وارد شده است، بر روی

connect کلیک کنید. 

 

ها را با هم در این صفحه تک تک گزینه

ه کنیم، در این صفحبررسی و تنظیم می

 Service Accountکه مربوط به 

است که در زمان نصب سرویس نام 

کاربری را وارد کردیم، این نام کاربری 

 باید دسترسی الزم را داشته باشد.
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توانید آدرس دسترسی در این صفحه می

را مشخص  Reportingبه سرویس 

توانید ی یک، میکنید، در قسمت شماره

انتخاب  های موجود یکی رااز بین آدرس

ی اول را انتخاب کنید، که بهتر است گزینه

 ها انتخاب شوند.کنید تا همه آدرس

دو باید شماره پورت ی در قسمت شماره

را مشخص کنید، که اگر با پورت دیگری 

باشد و برای اجرای سرویس می Webکند کاری با آن نداشته باشید، این پورت مربوط به اختالل ایجاد نمی

Reporting ی سه آدرسی سرویس گیرد. در قسمت شمارهمورد استفاده قرار میReporting  است که از طریق

Web عد از تنظیم بر روی توانیم به آن متصل شویم، بمیApply درس یک کنید تا تنظیمات اعمال شود و آکل

 وب فعال شود.

باید یک پایگاه  Databaseدر قسمت 

ایجاد  Reportingداده برای سرویس 

کنیم تا تمام اطالعات در این پایگاه داده 

 ذخیره شود.

برای ایجاد پایگاه داده بر روی 

Change Database .کلیک کنید 
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خواهید پایگاه داده جدید ایجاد در این صفحه اگر می

ی اول را انتخاب کنید و یا اگر از قبل کنید گزینه

م ی دومورد نظر ایجاد شده باشید گزینه پایگاه داده

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب و بر روی 

 

 

 

نام  Server Nameدر این صفحه و در قسمت 

مورد نظر وارد  Instanceسرور خود را به همراه نام 

  بر روی  SQLکنید و برای تست متصل شدن به 

Test Connection  کلیک کنید، در صورت متصل

 کلیک کنید. Nextبودن بر روی 

 

 

 

 Nextداده خود را وارد و بر روی در این صفحه نام 

 کلیک کنید.
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 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

کلیک کنید تا کار  Nextدر صفحه بعد هم بر روی 

انجام  Reportingایجاد پایگاه داده برای سرویس 

 شود.

 

 

کنید پایگاه میهمانطور که در شکل روبرو مشاهده 

 داده مورد نظر ایجاد شده است.

 

 

 

 

 

کلیک  Applyدر این صفحه، بر روی 

کنید تا کار به اتمام برسد و دایرکتوری 

مورد نظر ایجاد و بعد از آن سرویس 

اجرا شودکه این موضوع را در شکل 

 کنید.روبرو مشاهده می

ی بر روی آدرس مورد نظر در صفحه

 روبرو کلیک کنید.
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 مراجعه کنید. 3isco.irهای آموزشی شبکه، به سایت برای دریافت کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب آموزشی مدیر شبکه

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

 اندازی سرورنصب و راه ESXi 

 نصب ESXI بر روی سرور HP 

 میکروتیک  اندازی سرورنصب و راه  

 ایجاد ماشین مجازی بر روی سرور ESXi  

 نحوه اضافه کردن ماشین مجازی به سرور ESXi  

 اندازینصب و راه VCenter  

 اندازینصب و راه VCenter  Operations Manager 

 تعیین مقدار مصرف کاربر از اینترنت در میکروتیک 

 دسترسی از راه دور به شبکه داخلی در میکروتیک 

 شدقطع کردن خودکار اینترنت کاربران بعد از مصرف حجم مشخص. 

 برای دریافت کتاب کلیک کنید.
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 Exchange 2016 & Skype For Business 2015کتاب آموزشی 

 باشدفهرست این کتاب به صورت زیر می: 

 

  ٢٠١٦افزار مورد نیاز برای نصب ویندوز سرور سخت

  ٢٠١٦اندازی ویندوز سرور نصب و راه

 ٢٠١٦ی ویندوز سرور تنظیمات اوّلیه

  Active Directory سرویس

  Active Directory users and computers کار با سرویس

  Organization unit  ایجاد واحد سازمانی

 های سازمانیحذف واحد

 Active Directory در User ایجاد

 Active Directory Users and Computersایجاد گروه در 

 ی کامل به تمامی منابع برای کاربردسترس

 سرور DNS تنظیم

 Active Directory Certificateاندازی سرویس نصب و راه

  ٢٠١٦ Exchange اندازی سرورنصب و راه
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  IPV٦ غیر فعّال کردن

  ٢٠١٦ Exchangeهای سرور نصب نیازمندی

 ٢٠١٦ Exchange ی سرورتنظیمات اوّلیه

  Exchange سرور در  Certificateسازیفعّال

  DNS تنظیم سرویس

 Exchangeمعرّفی کاربر در 

 ٢٠١٦ Exchange به سرور Outlook متّصل کردن

 به کاربران در شبکه Certificate معرّفی دستی

  Outlook افزاری مبحث کار با نرمادامه

  Exchange کار با ایمیل تحت وب برای کاربران در

 تحت وب  Outlook تغییر روش ورود کاربران به

 ٢٠١٦ Exchange  ایجاد گروه در

 شده-های حذفبرگشت دادن ایمیل

Share کردن فایل و پوشه 

 گذاری فایل به صورت مخفیبه اشتراک

   Exchange از سرور Backup گرفتن

 به مکان جدید Exchange انتقال دیتابیس سرور

  database availability groups بررسی قابلیّت

 دوم Exchange سرور نصب –وّل ی امرحله 

 گرفتن یک نسخه پشتیبان از دیتابیس -ی دوم مرحله

  File Server نصب –ی سوم مرحله

 ارسال ایمیل به خارج از شبکه )اینترنت( 

  ٢٠١٦ Exchange در Forwarding ایمیل

 خارجی ایمیل تعریف –ی اوّل مرحله 

 رجیخا به داخلی ایمیل کردن متّصل –ی دوم مرحله

  ٢٠١٦ Exchangeدر  Address Book ایجاد

  ٢٠١٦ Exchange در Outlook Web App Policy بررسی

  ٢٠١٦ Exchange در user roles بررسی

  ٢٠١٦ Exchange برای Monitoringافزار بررسی نرم

 به صورت کلّی Mailbox اضافه کردن کاربران به

  Add-Ins هایبررسی افزونه

  ٢٠١٦ Exchange در public folder mailboxes بررسی

  HTTPs به Http انتقال آدرس

  Exchange افزارحذف نرم

 ADSI اطاّلعات سرویس حذف  –ی اوّل مرحله

 رجیستری از اطاّلعات حذف –ی دوم مرحله

  IIS سرویس از سایت حذف –ی سوم مرحله

   Active directory سرویس از اطاّلعات کردن پاک –ی چهارم مرحله
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  ٢٠١٦ Exchange Server پوشه حذف –ی پنجم مرحله

 ٢٠١٥ Skype for Businessآموزش 

 شروع کار

 : ٢٠١٤ SQL سرور اندازی¬نصب و راه

 افزار مورد نیازافزار و نرمسخت - ٢٠١٥ Skype نصب

  Skype اندازی سرورنصب و راه

 به سرور دومین Skype متّصل شدن سرور -ی اوّل مرحله 

  Skype افزارنرم  هاینیازپیش نصب –ی دوم مرحله

 در سرور دومین DNS سرویس تنظیم –ی سوم مرحله

 Skype For Business افزارنرم نصب –ی چهارم مرحله

  Skype For Business افزارشروع نصب نرم

  Skype شده برای Share ایجاد فایل

  Skype اضافه کردن کاربر به لیست

 از طریق سیستم خارج از شبکه Skype ورود کاربران به

  Skype برای کاربران در Archive سازی سرویسفعّال

  Web از طریق Skype اجرای قسمت مدیریّتی

 از طریق موبایل Skype سازی دسترسی بهفعّال

  Skypeقرار دادن عکس توسط کاربران در 

 ٢٠١٥ Skype در Chat نصب و کانفیگ سرویس

    Message Queuing با عنوان Features نصب –قدم اوّل  

 Chatبرای سرویس  Pool ایجاد –قدم دوم 

 Chatدر سرور  Skype ی¬برنامه هایابزار نصب –قدم سوم 

 Skypeدر سرور  Chat سرویس برای تنظیمات ایجاد –قدم چهارم 

 Skype در سرور Chat سرویس

  Skype For Business ایجاد اتاق چت در

 برای ایجاد گروه چت PowerShell وراتدست –روش اوّل  

 گرافیکی صورت به گروه ایجاد –روش دوم 

  ٢٠١٥ Skype به ٢٠١٣ Lync آپگرید کردن

  Skype با Exchange OWAارتباط 

 

 برای دریافت کتاب کلیک کنید.
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 MCSE 2012 –کتاب آموزشی مهندسی مایکروسافت 

 :آموزش بخش های کلیدی دوره مهندسی مایکروسافت که شامل بخش های زیر است
 

 اندازینصب و راه Active Directory ٢٠١٢ 

 بررسی سرویس Active Directory Administrative Center  

 کار با سرویس DHCP 

 تقسیم بندی در سرویس Disk Management  

 کار باقابلیت Shadow Copy در درایوها 

 کار با سرویس Windows Deployment (نصب ویندوز از طریق شبکه) 

 اندازی سرویسنصب و راه Windows Server update Service (WSUS) 

 کار با  (IIS) 

 نصب و پیکربندی VPN 

 ٢٠١٢به  ٢٠٠٣ی اکتیو دایرکتوری ارتقا 

 

 برای دریافت کتاب کلیک کنید.
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 ٢٠١٣آموزش کامالً تصویری شیرپوینت 

 :بخش هایی از آن شامل موارد زیر است -کتاب آموزشی شیرپوینت را قورت دهید 

 نصب و راه اندازی SQL Server ٢٠١٢ 

 نصب و راه اندازی SharePoint Server ٢٠١٣  

 اتصال آفیس تحت وب به Share Point 

 متصل کردن SharePoint به ٢٠١٣ Exchange ٢٠١٣ 

 کار با Backup  در SharePoint   

 Backupگرفتن از طریق Power Shell 

 دسترسی به سایت از طریق پروتکل SSL  

 نحوه ارتباط CRM با ٢٠١٣ SharePoint ٢٠١٣ 

 نصب و راه اندازی Lync Server ٢٠١٣ 

 نصب و پیکربندی Project Server ٢٠١٣ 

 برای دریافت کتاب کلیک کنید.
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 Ubuntu 2015کتاب آموزشی 

 

 برای دریافت کتاب کلیک کنید.

 
 ارتباط با ما:
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