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http://ktbr.ir/b29674 http://ketabesabz.com/dl/51049 

http://daneshnegar.com/bo درس و کنکور پایگاه داده پیشرفته

ok_392578.html 

http://ktbr.ir/b29644 http://ketabesabz.com/dl/52102 

http://daneshnegar.com/bo فیزیک الکتریسیته

ok_379161.html 

http://ktbr.ir/b29680  

http://daneshnegar.com/bo تجارت الکترونیکی

ok_379188.html 

http://ktbr.ir/b29619  

 راهنمای کاربردی کاربری

OPNET  برای شبکه های

 شبیه سازی کامپیوتر

http://daneshnegar.com/bo

ok_392583.html 

http://ktbr.ir/b28504  

درس و کنکور سیستم عامل 

 پیشرفته

http://daneshnegar.com/bo

ok_392580.html 

http://ktbr.ir/b28505 http://ketabesabz.com/dl/52180 

شبکه های کامپیوتری با رویکرد 

کاربردی، آزمایشگاه شبیه سازی 

http://daneshnegar.com/bo

ok_392254.html 

http://ktbr.ir/b28528  

http://daneshnegar.com/book_380238.html
http://daneshnegar.com/book_380238.html
http://ktbr.ir/b30588
http://ketabesabz.com/dl/52319
http://daneshnegar.com/book_371137.html
http://daneshnegar.com/book_371137.html
http://ktbr.ir/b30327
http://daneshnegar.com/book_371655.html
http://daneshnegar.com/book_371655.html
http://ktbr.ir/b29943
http://ketabesabz.com/dl/52155
http://daneshnegar.com/book_392582.html
http://daneshnegar.com/book_392582.html
http://ktbr.ir/b29984
http://ketabesabz.com/dl/52181
http://daneshnegar.com/book_392262.html
http://daneshnegar.com/book_392262.html
http://ktbr.ir/b29982
http://daneshnegar.com/book_369388.html
http://daneshnegar.com/book_369388.html
http://ktbr.ir/b28451
http://daneshnegar.com/book_379094.html
http://daneshnegar.com/book_379094.html
http://ktbr.ir/b29676
http://ketabesabz.com/dl/52156
http://daneshnegar.com/book_374658.html
http://daneshnegar.com/book_374658.html
http://ktbr.ir/b29621
http://ketabesabz.com/dl/52126
http://daneshnegar.com/book_374659.html
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 شبکه

آزمایشگاه پایگاه 

 SQLداده با 

Server 2012 

http://daneshnegar.com/bo

ok_377301.html 

http://ktbr.ir/b28503  

کاربرد رایانه در 

مدیریت و 

 حسابداری

http://daneshnegar.com/bo

ok_375892.html 

http://ktbr.ir/b28450  

گام  به آموزش گام

نویسی بانک  برنامه

اطالعاتی با ویژوال 

 نت بیسیک

http://daneshnegar.com/bo

ok_368929.html 

http://ktbr.ir/b28449  

گام  به آموزش گام

نویسی به  برنامه

 C++زبان 

http://daneshnegar.com/bo

ok_380238.html 

http://ktbr.ir/b28452  

دانلود کتاب آموزش 

گام  به گام

بانک  نویسی برنامه

 C#اطالعاتی با 

http://daneshnegar.com/bo

ok_368486.html 

http://ktbr.ir/b28448  

  http://ktbr.ir/b28398  حل مسائل پاسکال

C http://daneshnegar.com/bo++مسائل حل 

ok_392262.html 

http://ktbr.ir/b28401 http://ketabesabz.com/dl/51048 

دانلود کتاب حل 

 C#مسائل 

http://daneshnegar.com/bo

ok_374657.html 

http://ktbr.ir/b28399 http://ketabesabz.com/dl/51011 

دانلود کتاب حل 

 C  مسائل

 http://ktbr.ir/b28397  
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 فصل

1 
 نت ویژوال بیسیکآشنایی با زبان 


 

 
افزارهاای   نارم يکای از پرکااربردترين   . کنناد   استفاده مای  یها از بانک اطالعات ها برای نگهداری داده سازمان

تواناد نیازهاای    از طرف ديگر، بانک اطالعات به تنهاايی نمای  . اس  SQL Serverهای اطالعات،  بانکمديري  

 ،سازی بايد بتوان به بانک اطالعات متصل شده های برنامه به همین دلیل با يکی از زبان. ها را برطرف کند سازمان

آنهاا   سازی وجاود دارناد کاه از طرياق     امروزه صدها زبان برنامه. های آن را ويرايش، حذف و اضافه نمود داده

تارين و پرکااربردترين    يکای از مهام  . های آن را دستکاری نماود  توان به بانک اطالعات متصل گرديد و داده می

وياژواب  به همین دلیل در اين فصل به طاور خالصاه زباان    . باشد می ويژواب بیسیک ن سازی،  های برنامه زبان

 .آموزيم را می ن  بیسیک

 ویژوال بیسیک نتزبان . 1-1

و  ۴از فناوری شایء  ن  ويژواب بیسیکزبان . افزار ويژواب استوديون  ارائه شده اس  به همراه نرم اين زبان

مثال ماردم،   . شاود  نامیده مای  شیءهر دیزی که در دنیای واقعی وجود دارد، . کند استفاده می ۸گرايی مفهوم شی

مانناد انادازه، رناو، وزن و     یصوفاتء از هر شی. ها، کامپیوترها و غیره ها، گیاهان، اتومبیل ها، کارخانه ساختمان

دهناد،   د و رفتارهايی از خودشان نشاان مای  نکن تشکیل شده اس  که شکل ظاهری آن را تعیین می ديگر صفات

 .نمايد و غیره کند، ترمز می خندد، اتومبیل حرک  می کند، می خوابد، گريه می مانند انسان می

نمايد، امکاناتی در ايان زباان اضاافه     گرايی استفاده می از فناوری شی ويژواب بیسیک ن از آنجايی که زبان 

گرايای را   شای  ويژواب بیسایک نا   برای اين که . سازی کنید توانید اشیای دنیای واقعی را مدب شده اس  که می

س شامل هر کال. رود ، برای ايجاد انواع جديد به کار میکالس. کند استفاده می ۳کالسسازی کند از مفهوم  پیاده

باا  . نمايناد  هايی را برای مشاتريان فاراهم مای    کنند و سرويس ها را دستکاری می ها و متدهايی اس  که داده داده

 .سازی آنها در ادامه بیشتر آشنا خواهیم شد مفهوم کالس و دگونگی پیاده

                                                 
1- Object                      2- Object Oriented                       3- Class 

 
 
 

 



 

 فضای نام. 2-1

. کند استفاده می نويسی برای برنامه از کالس ويژواب بیسیک ن نويسی  طور که بیان گرديد، زبان برنامه همان

 :شوند که عبارتند از ها به دو دسته تقسیم می کالس

وياژواب اساتوديون  وجاود     FCLاناد و در کتابخاناه    ها از قبل نوشته شده اين کالس: آمادههایکالس.1

 .دارند

. نويسان از قبل وجود ندارناد  های مورد نیاز برنامه همه کالس :نویسدنویسمیهاییکهبرنامهکالس.8

 .ها آشنا خواهید شد در ادامه با اين کالس. دها را بنويس برخی از کالس ،نويس نیاز دارد بنابراين برنامه

ها  برخی از فضای نام. گیرند مختلف قرار می ۱فضاهایناموجود دارند، در  FCLهايی که در کتابخانه  کالس

اضاافه   ويژواب بیسیک نا  اين فضاهای نام به طور خودکار به برنامه . اس   آمده ۴-۴وظايف آنها در جدوب و 

. توانید آنها را به برنامه اضاافه کنیاد   عالوه بر اين فضاهای نام، فضاهای نام ديگری وجود دارند که می. شوند می

 :عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید به. استفاده نمايید Imports برای اين منظور بايد از دستور 

  Imports System.Data.SqlClient  

 Imports System.Convert  

بارای   که هايی کند تا بتوانید از کالس را به برنامه اضافه می System.Data.SqlClientدستور اوب، فضای نام 

با اين فضای نام در ادامه بیشتر )بهره بگیريد روند،  به کارمی Server    SQLاتصاب و دستکاری به بانک اطالعات

کند تا بتوانید از متدهايی کاه   می اضافهرا به برنامه  System.Convertو دستور دوم، فضای نام ( آشنا خواهید شد

 .روند، استفاده نمايید های مختلف به کار می برای تبديل انواع داده

.FCLبرخیازفضاهاینامموجوددر1-1جدول

هدففضاینام

System های پايه و انواع داده از قبیل  حاوی کالسdouble ،int ، char و غیره اس. 

System.Data شوند های بانک اطالعات استفاده می هايی اس  که برای دستیابی به داده دارای کالس. 

System.Io 
هاا باه    فايل ها مانند خروجی داده -هايی تشکیل شده اس  که برای ورودی از کالس

 .روند کار می

System.Drawing رود هايی تشکیل شده اس  که برای ترسیم اشکاب گرافیکی به کار می از کالس. 

System.Linq هايی تشکیل شده اس  که برای کار با  از کالسLINQ روند به کار می. 

                                                 
4- Namespaces 



 ها انواع داده. 3-1

تارين بخاش    هاا مهام   داده ،يعنی. استخراج نتايج سر و کار دارندها، پردازش و  ها با درياف  داده اکثر برنامه

دو نوع . نويسی وجود دارند، را بیاموزيم هايی که در زبان برنامه لذا، بايد انواع داده. نمايند نويسی را ايفا می برنامه

 :تعريف نمود که عبارتند از ويژواب بیسیک ن توان در زبان  داده را می

 های مرج  داده. ۸های مقدار داده. ۴

و  Objectهاای   بجاز داده )شاوند   هايی هستند که توسط انواع اولیه تعرياف مای   ، همان دادههایمقدارداده

String .) نويس تعرياف   ، تمام انواعی هستند که توسط برنامههایمرجعدادهاند و  آمده ۴-۸اين انواع در جدوب

 .ديدخواهید را کالس سازی  در ادامه پیاده. اند ه های هستند که از قبل تعريف شد شوند يا کالس می

 متغیرها. 4-1

 :باشند های زير می هستند که دارای ويژگی متغیرها نامی برای کلمات حافظه

 .شوند ها در آنها ذخیره می داده 

 .مقدار آنها در طوب اجرای برنامه ممکن اس  تغییر کند 

 .در يک لحظه خاص فقط يک مقدار را دارند 

 .آنها را تعیین کرد، نوع و مقدار برای استفاده از متغیرها بايد نام

 نامگذاری متغیرها. 1-4-1

اساتفاده  ( اا )توان از ترکیبی از حروف، ارقام و خط رباط   می ن  ويژواب بیسیکبرای نامگذاری متغیرها در 

د، نهايی برای متغیرها باش ند نامنتوا می sum ،count1 ،i_1به عنوان مثاب، . به طوری که اولین آنها رقم نباشد. کرد

شاروع شاد و در دوماین ناام      1زيرا، اولین نام با رقام   .توانند نام متغیرها باشند نمی hioh!bookو  1countولی 

 .باشند استفاده گرديد که کارکترهای مجاز نمی! کارکتر 

 اعالن متغیرها. 2-4-1

يعنی، بايد تعیین کنید متغیر ده نوع . بعد از اين که متغیرها را نامگذاری کرديد بايد نوع آنها را تعیین نمايید

 :گردند غیرها به صورت زير اعالن میمت. کند  ای را ذخیره می داده

 DimناممتغیرAsنوعداده



 

ناوع داده را در  . روناد   تعريف متغیر به کاار مای   باشند که برای  کلمه کلیدی می Asو   Dimدر اين ساختار

 . ديديد ۴-۸جدوب 

 :اکنون دستورات زير را ببینید

 Dim x As Integer 

Dim  d As Double 

Dim s1, s2 As String  
Dim obj As Object 

Dim y As Boolean 

و دستور ساوم،   doubleرا از نوع  dدستور دوم، متغیر  .کند را از نوع صحیح تعريف می xدستور اوب، متغیر 

کناد و   تعريف مای    Objectرا از نوع  objدستور دهارم،  .نمايد ای تعريف می را از نوع رشته s2و  s1متغیرهای 

 .نمايد معرفی می Booleanرا از نوع  yدستور پنجم 

 مقدار دادن به متغیرها. 3-4-1

 :های متعددی وجود دارد که عبارتند از برای مقداردهی به متغیرها روش

 )=(پس از تعريف نوع متغیر و با دستور انتساب . ۸        مقداردهی در زمان اعالن متغیر. ۴

 ورودیدستورات . ۳

 :به عنوان مثاب، دستورات زيرا را ببینید

 Dim x As Integer = 15  

Dim s As string = “good”  

را از ناوع   sای  کند و دستور دوم، متغیر رشاته  تعريف میInteger از نوع  15ر ارا با مقد xدستور اوب، متغیر 

String نمايد و رشته  تعريف می“good” اکنون دستورات زير را ببینید. دهد را به آن تخصیص می: 

 Dim x As Integer 

Dim  s As String 

x = 10  

s = “ویژوال بیسیک نت”  

دساتور ساوم،    .کنناد  تعريف می Stringو  Integerاز نوع به ترتیب  را sو  xاوب و دوم متغیرهای  اتدستور

 .کند تعیین می ن  ويژواب بیسیکرا رشته  sدهد و دستور دهارم، مقدار متغیر  قرار می ۴۶را برابر  xمقدار متغیر 

 .در ادامه با دگونگی مقداردهی متغیرها با دستورات ورودی آشنا خواهید شد



 ثوابت. 5-1

 constاز واژه  برای تعريف ثوابا  .  ، مقاديری هستند که در برنامه وجود دارند ولی قابل تغییر نیستندبثوا

 :شود به صورت زير استفاده می

constنام=مقدارثابت

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید

 const PI = 3.14  

const ch = ‘+’  

 

 فرم برنامه. 7-1

وياژواب  هار برناماه باناک اطالعاات در     . گیرند های برنامه در آن قرار می فرم برنامه، مکانی اس  که کنترب

لاذا در  . فرم بايد خواص، رويدادها و متادهای آن را بشناسایم   از برای استفاده. حداقل يک فرم دارد ن  بیسیک

 .پردازيم ادامه به اين موضوعات می

 خواص فرم. 1-7-1

از حوصله همه اين خواص  بیان .فرم خواص متعددی دارد. ندنک خواص فرم، شکل ظاهری فرم را تعیین می

برخی از خواص مهم فرم . پردازيم میهای ديگر  فرم و کنتربلذا، به تشريح خواص مهم . خارج اس اين کتاب 

را بزنیاد تاا    F4کلیاد   و ساپس  کلیک کنیاد  آن بر روی  ،فرم  برای نمايش خواص. آمده اس  ۴-8در جدوب 

 (:زيرشکل )خواص فرم را ببینید 

 



 

 رویدادهای فرم. 2-7-1

کاه توساط کااربر انتخااب      های ويژواب منتظر رخ دادن رويدادهايی هستند رنامهطور که بیان کرديم، ب همان

آن انتخااب  به رويدادی نوشته شده باشاد، در صاورت    گو يعنی، اگر برنامه پاسخ. تا به آنها پاسخ دهند شوند می

تارين آنهاا در    برخی از مهام . فرم دارای رويدادهای مختلفی اس . شود ، اين برنامه اجرا میتوسط کاربر رويداد

 .ندا آمده ۴-0جدوب 

 View/ Propertiesاکنون گزينه . آن کلیک کنید تا فرم انتخاب شود بر روی برای مشاهده رويدادهای فرم،

Window  تا پنجره  نمايید اجراراProperties در اين پنجره دکمه . ظاهر شودEvents   را کلیک کنید تا لیس

 (:زيرشکل )رويدادهای فرم را ببینید 

 

.خواصمهمفرم1-7جدول

هدفخاصیت

Name 
توانیاد آن را تغییار    اسا  کاه مای    Form1برای اولین فرم، نام فارم  . کند فرم را تعیین می نام 

 .دهید

ActiveForm کند فرم فعاب فعلی را تعیین می. 

Enabled  ت 

Font کند فون  فرم را تعیین می. 

ForeColor کند فرم را تعیین می روی های نوشته رنو. 

Language کند زبان مورد استفاده در فرم را تعیین می. 

MinimizeBox کند آيا دکمه کمینه در عنوان فرم ظاهر شود يا خیر تعیین می. 

RightToLeft  (.فارسی مفید اس  زبان   برای اين خاصی  )کند می را تعیین اطالعات نمايش جه 

Size کند اندازه فرم را تعیین می. 



Text کند که بايد در عنوان فرم نمايش داده شود متنی را تعیین می. 

Location کند محل قرار گرفتن فرم را تعیین می. 

Opacity کند سطح شفافی  فرم را تعیین می. 

MaximumBox کند آيا دکمه بیشینه نمايش داده شود يا خیر تعیین می. 

MinimumBox کند آيا دکمه کمینه نمايش داده شود يا خیر تعیین می. 

 

 

 متدهای فرم. 3-7-1

 .اند آمده ۴-۴۶برخی از متدهای مهم فرم در جدوب . دهند متدها، کارهای خاصی را بر روی فرم انجام می

.متدهایمهمفرم1-11جدول

هدفمتد

Active کند فرم را فعاب می. 

Close بندد فرم را می. 

Dispose برد فرم را حذف کرده از بین می. 

Focus کند نما را به فرم مورد نظر منتقل می مکان. 

Hide کند فرم را پنهان می. 

ResetText کند متن عنوان فرم را پاك می. 

Show  کند آشکار میفرم مخفی شده را. 

Refresh کند فرم را بازسازی کرده، اطالعات آن را دوباره رسم می. 

ToString نمايد محتويات فرم را به رشته تبديل می. 

Validate شود موجب اعتبارسنجی فرم می. 

 ها کنترل. 8-1

 هايی را بر روی فرم قرار دهیاد  بايد کنترب ن  ويژواب بیسیکها در  دانید برای نوشتن برنامه طور که می همان

گاو باه    خواص آنها را مقداردهی کارده، برناماه پاساخ   . (ها همان قطعات تشکیل دهنده برنامه هستند اين کنترب)



 

. دهناد  را تشاکیل مای   نا   وياژواب بیسایک  های  ها اجزا اصلی برنامه بنابراين، کنترب. رويدادهای آنها را بنويسید

لاذا، در  . گنجاد  بحث در مورد همه اينها در اين کتاب نمی. وجود دارند ن  ويژواب بیسیکدر های زيادی  کنترب

 9.کنیم های مهم را بررسی می اين کتاب برخی از کنترب

( )  Toolboxبرای اضافه کردن کنترب جديد بر روی فرم، دکماه  . را در ادامه خواهید ديدما اين کنترب 

در ايان جعباه   (. ۴-۴شاکل )شاود   اکنون جعبه ابزار ظاهر مای . های آماده را مشاهده کنید را کلیک کنید تا کنترب

ابزار، کنترب مورد نظر را کلیک مضاعف کنید تا به فرم اضافه گردد و آن را به مکان دلخواه از فرم انتقااب دهیاد   

 (:شکل زير)افه کردم و به مکان دلخواه انتقاب دادم را به فرم اض button1من دکمه (. با کشیدن و رها کردن)
 

 
 

. برای حذف کنترلی از فرم، آن را کلیک کارده تاا انتخااب شاود    

 .را فشار دهید تا کنترب از روی فرم حذف گردد Deleteاکنون دکمه 

 () Labelکنترل . 1-8-1

های غیرقابل ويرايش از قبیال عناوان    نمايش متناين کنترب برای 

اين کنترب نیز دارای خاواص  . رود های مورد نیاز به کار می پیام و فیلد

تارين آنهاا در زيار آماده      و رويدادهای زيادی اس  که برخی از مهم

 :اس 

کند آيا اندازه کنترب باا توجاه    تعیین می :AutoSizeخاصیت 

 . به طور خودکار تغییر کند يا خیر Textبه مقدار خاصی  

 Labelمکان قرار گرفتن متن در کنترب :TextAlignخاصیت 

 .به عنوان مثاب، دستور زير را ببینید. کند را تعیین می

 label1.TextAlign = ContextAlignMent.TopLeft  

 .دهد اين دستور، متن را در باال سم  دپ نمايش می

                                                 
اهلل  از انتشارات علوم رایانه، تألیف عین نت ویژوال بیسیکآموزش گام به گام کتاب به  نت ویژوال بیسیکبراي كسب اطالعات بیشتر در مورد  -1

 .نژاد مراجعه كنید جعفرنژادقمي و رمضان عباس
 پنجره ابزار ويژوال استوديونت    1-1شكل

 



دهاد کاه مقادار     وقتی رخ مای  :AutoSizeChangedرویداد 

 .تغییر کند AutoSizeخاصی  

مقادار  دهاد کاه    وقتی رخ می:TextAlignChangedرویداد 

 .تغییر يابد TextAlignخاصی  

.TextBoxخواص،رویدادهاومتدهایکنترل1-11جدول

هدفخاصیت

Lines های  رايه اس  که تعداد خطآای از نوع  رشتهTextBox کند را تعیین می. 

MaxLength 
را وارد  9۶به عنوان مثاب، اگر در اين خاصای   . کند حداکثر طوب متن را تعیین می

 .کاراکتر را وارد کند 9۶تواند  کنید، کاربر حداکثر می

MultiLines کند آيا  تعیین میTextBox تواند دند سطر اطالعات را بپذيرد يا خیر می. 

Readonly 
اگر اطالعاات  . فقط خواندنی باشد يا خیر TextBoxکند که آيا محتويات  تعیین می

TextBox  فقط خواندنی باشد، اين کنترب مانندLabel کند عمل می. 

PasswordChar 
آيا اطالعات به صورت کلمه  TextBoxکند در هنگام ورود اطالعات  در   تعیین می

 (.اطالعات اصلی مخفی گردند يا خیر)عبور ظاهر شوند 

هدفرویداد

MultiLinesChanged دهد که خاصی   زمانی رخ میMultiLines تغییر يابد. 

ReadonlyChanged دهد که خاصی   زمانی رخ میReadonly تغییر يابد. 

هدفمتد

Clear  محتوياتTextBox کند را پاك می. 

ClearUndo  اثر اجرای فرمانClear کند انجام شده را خنثی می. 

Copy  متن انتخاب شده درTextBox کند را در حافظه موق  کپی می. 

Cut  متن انتخاب شده درTextBox دهد را به حافظه موق  انتقاب می. 

Paste نمايد متن حافظه موق  را در مکان فعلی کپی می. 

Undo کند تأثیر آخرين فرمان انجام شده را خنثی می. 

Select  برای انتخاب متنTextBox رود به کار می. 



 

SelectAll  کل متنTextBox کند را انتخاب می. 

DeselectAll  کلیه متن انتخاب شدهTextBox کند را از حال  انتخاب خارج می. 

 () TextBoxکنترل . 2-8-1

عددی و  ،ای اطالعاتی از قبیل مقادير رشتهاين کنترب برای درياف   Memo ( طاوالنی ای  اطالعاات رشاته  ) 

. های ديگر دارای خواص، رويدادها و متادهای متعاددی اسا     اين کنترب نیز مانند کنترب. رود فیلدها به کار می

.اند آمده ۴-۴۴برخی از خواص، رويدادها و متدهای اين کنترب در جدوب   

 () Buttonکنترل . 3-8-1

اجرا خواهاد  ( دستورات خاصی)زيرا با کلیک آن فرمان خاصی . دکمه فرمان معروف هستند به ها اين کنترب

در اداماه بیشاتر باا ايان کنتارب آشانا       . های ديگر اس  خواص، رويدادها و متدهای اين کنترب مانند کنترب. شد

 .خواهید شد





 



 

 فصـل

2 
 SQL Serverمبانی بانک اطالعات 


 

به عناوان مثااب،   . ها سر و کار دارند ها با حجم عظیمی از داده ها، مؤسسات، ادارات و شرک  امروزه سازمان

به طوری . ها را نگهداری کنید فرض کنید بخواهید اطالعات مربوط به مکالمات شرک  مخابرات يکی از استان

نگهداری، پردازش و بازيابی اين حجم اطالعاات  . گردد آوری می میلیارد رکورد جم  ۴9يک ساب حدود که در 

، ايجااد  (هاا  افزونگای داده )هاا   ماورد داده  برای جلوگیری از تکرار بای . بر اس  های معمولی زمان از طريق فايل

العات به صاورت ياک ضارورت    جويی در میزان حافظه، به کارگیری بانک اط ها و صرفه سازگاری بین گزارش

توان اطالعات مربوط به مکالمات تلفن ثاب  يک استان  يعنی، بدون استفاده از بانک اطالعات نمی. درآمده اس 

هاا را در   ها سار و کاار دارناد، داده    های کاربردی که با داده از طرف ديگر، اکثر برنامه. را نگهداری و ذخیره کرد

 .کنند و از طريق بانک اطالعات آن را پردازش می نمايند بانک اطالعات ذخیره می

 و Access ،SQL Server ،Oracle ،DB2تاوان   های اطالعات متعددی وجاود دارناد کاه از جملاه مای      بانک

My SQL ها، بانک اطالعات  در بین اين بانک. های اطالعات کاربرد خاصی دارند هر يک از اين بانک. را نام برد

SQL Server  درصد از کاربران دنیا از اين بانک اطالعاات   3۶زيرا، حدود . از محبوبی  خاصی برخوردار اس

داليل استفاده از آن آشنا خاواهیم   و به همین خاطر، در اين فصل ابتدا با مفاهیم بانک اطالعات. کنند استفاده می

ين بانک اطالعات را ايجاد کرده، اعماب زنیم و در ادامه کتاب، ا سپس، يک بانک اطالعات نمونه را مثاب می. شد

 .دهیم مختلف را بر روی آن انجام می

 تعریف سیستم  مدیریت بانک اطالعات. 1-2

يعنی، بانک اطالعاات مخزنای بارای    . اس  ۰، مکانیزيم نگهداری رکوردهابانکاطالعات مديري   سیستم

 :بیلتوانند اعمالی از ق ها اس  که کاربران آن می نگهداری از داده

 افزودن جداوب خالی به بانک اطالعات .1

 افزودن رکوردهايی به جداوب بانک اطالعات .8

 تغییر ساختار جداوب  .4

                                                 
1- Records               2 - Query       



 حذف رکوردهای بانک اطالعات  .3

 های بانک اطالعات تغییر داده  .6

 بر روی جداوب 3وجو اجرای پرس .7

آن ذخیره و بازياابی  بانک اطالعات، سیستمی کامپیوتری اس  که هدف مديري  تر، سیستم  به عبارت ساده

 .نمايد تبديل کرده، آنها را بازيابی می به اطالعات ،بانک اطالعات داده را پردازش نموده. باشد ها می داده

 دالیل استفاده از بانک اطالعات. 1-1-2

شايد از خودتان بپرسید، بانک اطالعات ده مزايايی دارد؟ پاسخ به اين ساواب باه ماواردی از قبیال انادازه      

تر شاود و تعاداد کااربران بیشاتر      هرده اندازه سیستم بزرگ. م، تعداد کاربران سیستم و غیره بستگی داردسیست

برای بیان مزايای بانک اطالعات مثاب زيار را در  . د، ضرورت به کارگیری بانک اطالعات بیشتر خواهد شدنگرد

 :نظر بگیريد

اين باناک اطالعاات بسایار کوداک و     . کنید بانک اطالعات طراحی می ای فرض کنید، برای فروشگاه ساده

امّا همین بانک اطالعات را برای فروشاگاه  . ساده اس  و شايد امتیازات استفاده از بانک اطالعات به دشم نیايد

. کناد  ای بزرگ در نظر بگیريد که دارای انبارهای زيادی اس  و موجودی انبارها باه سارع  تغییار مای     زنجیره

شاوند، در   طالعات  نسب  به سیستم سنتی کاه رکوردهاا بار روی کاغاذ نگهاداری مای      امتیازات سیستم بانک ا

 :اند برخی از مزايای بانک اطالعات در زير آمده. آيند گونه موارد، بیشتر به دشم می اين

هاای متنای حجایم     های بانک اطالعات دارای ساختار هستند، نیاازی باه نگهاداری فايال     دون داده :فشردگی   

 .گردد می اطالعات سازی فشرده باعث بنابراين، .کند می جلوگیری (بدون ساختار) نامنظم های داده ورود از و نیس 

سیساتم  زماانی کاه   مخصوصاً . ها را بازيابی و به هنگام کند تر از انسان داده تواند سري  می سیستم  :سرعت 

تر  و موردی بسیار سري  سراسریای ه گويی به درخواس  ، پاسخ(ای مانند فروشگاه زنجیره)توزي  شده باشد 

 .گردد انجام می

ها به روش دستی و سنتی که به فضاای زياادی نیااز     ها در نگهداری فايل خیلی از يکنواختی :بودجهکمتر 

های بزرگ و کارمندان زيادی برای نگهداری و پاردازش   دارند، حذف خواهند شد و ديگر نیازی به ساختمان

 .باشد اطالعات نمی

                                                 
                                      



 

زيرا، اطالعات به صورت . گیرند در اختیار قرار می ،در هر زمان اطالعات دقیق و به هنگام شده :دسترسی 

 .شوند پارده نگهداری می مجتم  و يک

زيرا، اطالعات در يک نقطه . دنتوانند در مقابل دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز حفظ شو ها می داده :حفاظت 

توان از طريق فايرواب، تعريف حساب کاربری و کلماه عباور از ورود افاراد     یم ،بنابراين .گردند نگهداری می

 .غیرمجاز جلوگیری کرد

اما، يک . های اطالعات بزرگ و پیچیده باشند، دشمگیرتر اس  البته اين مزايا در محیط دند کاربره که بانک

شوودتواعواتموجوودمویسیستمبانکاطال: امتیاز ويژه در دنین محیطی وجود دارد و آن عبارت اس  از

ايان  (. ای برخاوردار اسا    اين موضوع از اهمی  وياژه )داشته باشد  کنترلمرکزیهايش  بر روی داده مؤسسه

در مؤسسات فاقاد باناک   . کنند، متفاوت اس  وضعی  با وضعیتی که در مؤسسات بدون بانک اطالعات کار می

باه   هاای مخصاوص   اهی نیز نوارها و ديسکدارند، گهای خاص خودشان را  اطالعات، هر برنامه کاربردی فايل

 .ها با روش سیستماتیک دشوار اس  اند و کنترب بر روی داده ها پراکنده بنابراين، داده. خود دارند

 طراحی بانک اطالعاتی .2-1-2

باناک  اطالعات در . ای اس  ترين آنها بانک اطالعات رابطه های اطالعاتی مختلفی وجود دارند که مهم بانک

يعنی، از . تر شود سازی و بازيابی اطالعات بهینه گردند تا ذخیره ای، بین جداوب مختلف توزي  می اطالعات رابطه

ايان  . های تهی را نیاز کااهش خواهاد داد    دهد و داده نظمی را کاهش می گردد، بی ها جلوگیری می افزونگی داده

بنابراين، هرده بانک اطالعات بهتار طراحای شاود،    . دافتد که بانک اطالعات خوب طراحی گرد زمانی اتفاق می

ولی دنانچه بانک اطالعات باد طراحای   . تجاری يا اداری اس  ،ابزار مهمی برای مديري  بر اطالعات شخصی

هاا صاورت گیارد،     پس، هرده وق  بیشتری برای طراحای و تحلیال داده  . گردد، ارزش دندانی نخواهد داش 

توان باناک اطالعاات را ايجااد     انی که طراحی کامل بررسی گرديد، به راحتی میزم. آيد نتیجه بهتری بدس  می

 .نمود

در ايان فرآيناد، ابتادا،    . گردد که برای بانک اطالعات نیاز داريم فرآيند طراحی با تحلیل کارهايی شروع می

. ها پی ببريد های آن هبا کاربران مصاحبه کرده تا به خواست. بايد مشخص کنید سیستم ده کاری را بايد انجام دهد

خواهند از سیستم جديد اساتفاده   وقتی کاربران می. توجه داشته باشید که فرآيند طراحی، فرآيندی تکراری اس 

وجوهاای خااص، و فیلادهای     هاا، پارس   هاای ورود داده  کنند، مثال فارم   های آن فکر می کنند، راج  به ويژگی

 .محاسباتی



در اين صاورت،  . ه خاتمه يابد و توسعه بانک اطالعات شروع گردداز طرف ديگر، طراحی بايد در يک نقط

فرآيند طراحی بانک اطالعات را . های بعدی سیستم منظور کنید توانید در نسخه های جديد سیستم را می خواسته

 :توان به مراحل زير تقسیم کرد که هر مرحله دارای هدف خاصی اس  می

شود تا  فرم کاربران بررسی می. گردد حله، با کاربران مصاحبه میدر اين مر:هایکاربرانتعیینخواسته .1

 .های آنها از بانک اطالعات مشخص گردد خواسته

زيارا،  . هاای جاداوب اسا     راحی توزيا  داده طهای  ترين بخش يکی از مهم:هادرجداولتوزیعداده .8

های تهی در جداوب جلاوگیری   نظمی و ورود داده مورد، بی دنانچه طراحی جداوب خوب باشد، از تکرار بی

 .بینید سازی را می افتد که در ادامه نرماب سازی جداوب اتفاق می اين کار با نرماب. کند می

 .فیلدهای هر رکورد را در هر جدوب مشخص نمايید  .4

کنید تا تضامین شاود کاه های  دو رکاورد يکساان        برای هر جدوب کلید اولیه و کلیدهای کانديد را تعیین  .3

 .نباشند

 .وجوها را از دند جدوب تهیه کنید ارتباط بین جداوب را تعیین کنید تا بتوانید پرس  .6

 را برطارف  کااربران  نیازهاای  شاده  طراحای  اطالعاات  باناک  شويد، را با کاربران مرور کنید تا مطمئن طراحی  .7

 .کند می

 .ها را در آنها وارد نمايید جداوب بانک اطالعات را ايجاد کرده داده  .8

تار   بانک اطالعات را تحلیل کنید و بانک اطالعات طراحی شده را بهینه نمايید تاا بتوانیاد ساري    کارايی  .7

  .وجوها را درياف  کنید نتايج پرس
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خواهیم  در اين فصل می. و بانک اطالعات آشنا شديم ن  ويژواب بیسیکبا مفاهیم اولیه  ۸و  ۴های  در فصل

قبال از ايان کاه    . ايجاد کرده، جداوب آن را ايجاد کنیم ن  ويژواب بیسیکيک بانک اطالعات را از طريق برنامه 

 :آموزيم بتوانیم بانک اطالعات را ايجاد کنیم بايد مفاهیم زير را بی

 SQL Serverايجاد بانک اطالعات و جداوب آن در . ۴

 ADO.NETمفهوم . ۸

 اتصاب به بانک اطالعات. ۳

 Commandآشنايی با شیء . ۱

بیان گرديد را  ۸که در فصل  یبا يک مثاب بانک اطالعات سپسآموزيم و  ابتدا اين مفاهیم را می ،در اين فصل

 .ايجاد کرده و جداوب را به آن اضافه خواهیم کرد ن  ويژواب بیسیکدر 

 اطالعات و جداول آنایجاد بانک . 1-3

قبل از اينکاه  . جداوب آن و ساختار آنها را مشاهده کرديد. در فصل دوم يک بانک اطالعات نمونه را ديديد

بخواهید کاری را بر روی بانک اطالعات انجام دهید، بايد آن را ايجاد نموده، جداوب آن را به آن اضافه کنید تاا  

 ،بنابراين. ه يا حذف کنیدکردهای موجود را ويرايش  داده. وارد نمايید آن ها را در دادههای بعدی بتوانید  در فصل

 .پردازيم در اين بخش به ايجاد، تغییر، حذف بانک اطالعات و جداوب آن می

 ایجاد بانک اطالعات. 1-1-3

تواناد دنادين باناک اطالعاات را باه طاور همزماان         مای  SQL Serverدهنده بانک اطالعات  يک سرويس

 باارای اياان منظااور از دسااتور . بنااابراين بايااد بتااوان بانااک اطالعااات جديااد ايجاااد کاارد  . نگهااداری کنااد

CREATE DATABASE شود به صورت زير استفاده می: 

 CREATE DATABASE database_name     [ ON  



[ PRIMARY ] [ <filespec> [ ,...n ]  

[ , <filegroup> [ ,...n ] ]  

[ LOG ON { <filespec> [ ,...n ] } ]  

]  

[ COLLATE collation_name ] 

[ WITH <external_access_option> ] ][;] 

To attach a database 

CREATE DATABASE database_name  

ON <filespec> [ ,...n ]  

FOR { ATTACH [ WITH <service_broker_option> ] 

| ATTACH_REBUILD_LOG } [;] 

<filespec> ::=   { 

( 

  NAME = logical_file_name , 

  FILENAME = 'os_file_name'  

    [ , SIZE = size [ KB | MB | GB | TB ] ]  

    [ , MAXSIZE = { max_size [ KB | MB | GB | TB ] | UNLIMITED } ]  

    [ , FILEGROWTH = growth_increment [ KB | MB | GB | TB | % ] ] 

) [ ,...n ]      } 

<filegroup> ::=    { 

FILEGROUP filegroup_name [ DEFAULT ] 

    <filespec> [ ,...n ]  } 

 . آمده اس  ۳-۴شرح پارامترهای اين دستور در جداوب 

.CREATE DATABASEهایدستورگزینه4-1جدول

هدفگزینه

database_name 

يکتاا  ( سارور )دهناده   کند که بايد در يک سرويس  نام بانک اطالعات را تعیین می

کناد و حاداکثر    گاذاری شناساه پیاروی مای     نام بانک اطالعات از قانون ناام . باشد

 .حرف باشد ۴۸۳تواند  می

ON 
 ، نااام فاياال داده و filespec. کنااد فاياال داده بانااک اطالعااات را تعیااین ماای   

filegroup کند های آنها را تعیین می های فايل کاربر و فايل لیستی از گروه. 

LOG ON 
اگر تعیین نگردد، يک فايل کارناماه باه طاور    . کند را تعیین می( Log)نامه فايل کار

 .درصد اندازه فايل داده اس  ۸9شود که اندازه آن  خودکار ايجاد می

FOR ATTACH 
 .رود هاای سیساتم عامال باه کاار مای       فايال برای ايجاد بانک اطالعاات از طرياق   

filespec نمايد نام فايل اصلی بانک اطالعات را تعیین می. 

COLLATE توان زبان بانک  با اين پارامتر می. کند فرض بانک اطالعات را تعیین می فون  پیش



 

 .اطالعات را نیز تعیین نمود

PRIMARY   لیسfilespecکند ريف میهای فايل اصلی بانک اطالعات را تع. 

NAME  = Logical_file 

name_ 
 .شناسد با اين نام منطقی آن را می SQL Serverکند که  نام منطقی فايل را تعیین می

FILENAME   = os_ 

file_name 
 .کند نام فايل بانک اطالعات را در سطح سیستم عامل تعیین می

SIZE  اندازه فايل اصلیfilespec کند را تعیین می. 

MAXSIZE  حداکثر اندازه فايلfilespec کند را تعیین می. 

FILEGROWTH  = 

Growth_increment 

( filespec)های اصلی فضای فايل پر شود، اين گزينه حداکثر رشد فايل که هنگامی

 .نمايد تا ديسک پر گردد اگر ذکر نشود، فايل آنقدر رشد می. کند را تعیین می

FILEGROUP  
Filegroup_name 

در  filespecnو ...  ،filespec1 ،filespec2های  کند که فايل نام گروهی را تعیین می

 .آن گروه قرار دارند

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید

 CREATE DATABASE Test 

 ON PRIMARY (NAME = Test_data, 

FILENAME = 'E:\Test\Test_data.MDF', 

SIZE = 40, 

MAXSIZE = 100) 

 LOG ON (NAME = Test_log, 

FILENAME = 'E:\Test\Test_log.LDF', 

SIZE = 40, 

MAXSIZE = 100) 

GO 

ايان باناک دارای   هاای   فايال . کناد  ايجااد مای   Testپوشه  Eرا در درايو  Testاين دستورات بانک اطالعات 

 .اس  100MBحداکثر اندازه و  40MBهايی از قبیل اندازه  ويژگی

 خواص بانک اطالعات موجودتغییر  . 2-1-3

عاات از  الگاهی نیاز اس  خواص باناک اط . نیددر بخش قبل آموختید که دگونه بانک اطالعات را ايجاد ک

توانید از دستور  برای اين منظور می. قبیل اندازه، حداکثر اندازه و غیره را پس از ايجاد بانک اطالعات تغییر دهید

ALTER DATABASE رود کار میه اين دستور به صورت زير ب. استفاده کنید: 

 ALTER DATABASE database_name  { 

<add_or_modify_files> 

  | <add_or_modify_filegroups> 



  | <set_database_options> 

  | MODIFY NAME = New_database_name  

  | COLLATE collation_name    } 

[;] 

<add_or_modify_files>::=  { 

    ADD FILE <filespec> [ ,...n ]  

        [ TO FILEGROUP { filegroup_name | DEFAULT } ] 

  | ADD LOG FILE <filespec> [ ,...n ]  

  | REMOVE FILE logical_file_name  

  | MODIFY FILE <filespec>   } 

<filespec>::=  ( 

    NAME = logical_file_name   

    [ , NEWNAME = New_logical_name ]  

    [ , FILENAME = 'os_file_name' ]  

    [ , SIZE = size [ KB | MB | GB | TB ] ]  

    [ , MAXSIZE = { max_size [ KB | MB | GB | TB ] | UNLIMITED } ]  

    [ , FILEGROWTH = growth_increment [ KB | MB | GB | TB| % ] ]  

    [ , OFFLINE ] )  

<add_or_modify_filegroups>::=  { 

    | ADD FILEGROUP filegroup_name  

    | REMOVE FILEGROUP filegroup_name  

    | MODIFY FILEGROUP filegroup_name 

        { <filegroup_updatability_option>  

        | DEFAULT 

        | NAME = New_filegroup_name  }    } 

 .آمده اس  ۳-۸در جدوب  ALTER DATABASEپارامترهای برخی از  :توضیح

 :به عنوان مثاب، دستور زير را در نظر بگیريد

 ALTER DATABASE Test 

 MODIFY FILE (NAME = Test_data, 

SIZE = 50, 

MAXSIZE = 110) 

GO 

 .دهد تغییر می 110MBو  50MBرا به  Testاين دستور اندازه و حداکثر اندازه بانک اطالعات 

.ALTER DATABASEهایدستورگزینه4-8جدول

هدفگزینه

database_name کند که بايد مشخصات آن تغییر کند نام بانک اطالعات را تعیین می. 

ADD FILE <filespec>… های  فايلfilespec1  تاfilespecn کند را به بانک اطالعات اضافه می. 

To FILEGROUP 

filegroup_name 
 .دهد قرار می filegroup_nameهای اضافه شده را در گروه  فايل



 

ADD LOG FILE filespec 

… 
 .کند را به بانک اطالعات اضافه می filespecnتا  filespec1های کارنامه  فايل

REMOVE FILE logical_ 

file_name 

ايان فايال قبال از    . کند ت حذف میرا از بانک اطالعا logical_file_nameفايل 

 .خالی شود EMPTYFILEحذف، بايد با دستور 

ADD FILEGROUP 

filegroup_name 
 .کند اضافه می filegroup_nameيک گروه جديدی به نام 

MODIFY FILE filespec  فايلfilespec کند را برای تغییراتی از قبیل نام، اندازه و غیره آماده می. 

MODIFY NAME= 

New_ dbname 
 .دهد تغییر می New_dbnameنام بانک اطالعات را به 

MODIFY FILEGROUP 

filegroup_name … 

ايان تغییارات شاامل فقاط     . کند که باياد تغییار ياباد    گروه فايل را مشخص می

 .اس ( READ WRITE)و خواندنی و نوشتنی ( READ ONLY)خواندنی 

WITH <termination 
برياد، ايان پاارامتر تعیاین      به حال  ديگر مای ( مدی)راکنش را از حالتی وقتی ت

 .کنند( Rollback)گرد  های ناقص ده موق  عقب کند تراکنش می

COLLATE 
<collation_name> 

 .دهد تغییر می collation_nameنام تلفیق بانک اطالعات را به 

 حذف بانک اطالعات. 3-1-3

های اطالعات اضافی را حاذف   بنابراين بايد بانک. کنند های اطالعات فضای روی ديسک را اشغاب می بانک

اگار باناک   . اساتفاده کنیاد   DROP DATABASEتوانید از دساتور   برای حذف بانک اطالعات موجود می. نمود

بنابراين، در هنگام استفاده . باشند اطالعات را حذف نمايید، کلیه اشیا آن حذف خواهند شد که قابل بازيابی نمی

 به DROP DATABASEدستور . های اطالعات مورد نیازتان را حذف نکنید از اين دستور دق  نمايید تا بانک

 :رود صورت زير به کار می

 DROP DATABASE { database_name } [ ,...n ] [;] 

database_name[ , .. , n]اگار باناک   . خواهید حاذف کنیاد   کنند که می های اطالعات را تعیین می ، نام بانک

 .اطالعات را حذف کنید کلیه جداوب و اشیا آن حذف خواهند شد

 .اکنون دستورات زير را اجرا کنید

 DROP DATABASE Test 

GO 

 .کنند را حذف می Testتورات بانک اطالعات اين دس



، اگار باناک اطالعاات کاه     DROP DATABASEو  ALTER DATABASEدر هنگام اجارای دساتورات    

ولی در هنگاام  . شود خواهیم خواص آن را تغییر دهیم يا آن را حذف کنیم، موجود نباشد، پیام خطا ظاهر می می

خواهید ايجاد کنید از قبل موجود باشاد،   طالعات که میدنانچه بانک ا CREATE DATABASEاجرای دستور 

 .پیام خطا ظاهر خواهد شد

 اشیای بانک اطالعات. 2-3

با ايجاد بانک اطالعات اهداف تجااری آن بارآورده    .بانک اطالعات برای اهداف تجاری طراحی شده اس 

برای اينکه اهداف تجاری بانک اطالعات برآورده شود، بايد اشیای باناک اطالعاات را باه آن اضاافه     . شود نمی

 برخی از . بانک اطالعات دارای اشیای متعددی اس  که هر يک از اشیا وظیفه خاصی را به عهده دارند. نمود

 :اند ات در زير آمدهاشیای بانک اطالع

ای باه کاار    برای ذخیره کردن ارتباط بین جداوب در بانک اطالعات رابطه :Database Diagramsشیء .1

 .ها جلوگیری کند تواند از افزونگی داده ارتباط بین جداوب می. رود می

هاای باناک    داده( نگهداری)ترين اشیای بانک اطالعات اس  که برای ذخیره  يکی از مهم:Tablesشیء.8

 .رود اطالعات به کار می

های مجازی ديگری را ايجاد کرد تاا بتاوان باا     توان جدوب از طريق يک يا دند جدوب می:Viewsشیء.4

به جداوب مجازی که در بانک اطالعات ايجااد  . توجه به نیاز کاربران، فیلدهای خاصی را در اختیار آنها قرار داد

 .رود اند، به کار می شیء برای نگهداری ديدهايی که از جداوب ايجاد شدهاين . گويند 8دیدکنید،  می

 .باشد نام ديگری برای هر يک از حوزه اشیا شما می:Synonymsشیء.3

هاای ذخیاره شاده و توابا  باه کاار        برای ذخیره کردن اشیايی از قبیل روياه  :Programmabilityشیء.6

های ذخیره شده بیشتر آشنا خواهید شد و دگونگی اساتفاده از     و رويههای بعد با مفهوم تواب در فصل. رود می

 .خواهید ديد ن  ويژواب بیسیکآنها را در 

 .کند بانک اطالعات را ذخیره می Brokerهای  سرويس:Service Brokersشیء.7

 .کند اشیای امنیتی بانک اطالعات را ذخیره می:Securityشیء.8

                                                 
1- View                             



 

وياژواب  در ادامه با نحوه ايجاد اشیا بانک اطالعات آشنا خواهید شد و دگاونگی باه کاارگیری آنهاا را در     

 .خواهید ديد ن  بیسیک

 SQLایجاد جدول با دستور . 1-2-3

ای از فیلدها  شود و رکورد نیز از مجموعه ای از رکوردها تشکیل می دانید جدوب از مجموعه همانطور که می

بنابراين قبل از اينکه به ايجاد جادوب بپاردازيم،   . و فیلدها نیز حاوی تعدادی از خواص هستند گردد تشکیل می

 :اند اين خواص در زير آمده. بايد خواص فیلدها را بررسی کنیم

هاا در باناک    گاذاری شناساه   اس  کاه از قاانون ناام    0هر فیلد در جدوب دارای يک نام يکتا :نامفیلد 

 .کند اطالعات پیروی می

تواناد ذخیاره کناد، ثانیااً تعاداد       ای را مای  برای هر فیلد بايد تعیین شود، اوالً ده نوع داده:نوعفیلد 

ها و مقدار فضايی کاه هار ياک از اناواع در      انواع داده. تواند ذخیره کند، دقدر اس  هايی که می باي 

 .آمده اس  ۳-۳نیاز دارند، در جدوب بانک اطالعات 

اسا   ( قیادهای )هايی  کند هر فیلد دارای ده محدودي  اين ويژگی تعیین می:هایفیلدمحدودیت 

 :اند ها در زير آمده که برخی از اين محدودي 

 :فیلدی کلیدی اولیه اس  که دارای شرايط زير باشد:11اولیهفیلدکلید.1

 .ردی از اين فیلد يکسان نباشددر يک جدوب مقدار هی  دو رکو 

 .اطالعات رکوردها براساس اين فیلد مرتب باشند 

 .باشد ۴۴تواند تهی مقدر اين فیلد نمی 

يعنی، با اساتفاده از کلیاد اولیاه ياک     . رود بین دو جدوب به کار می برای ارتباط:18فیلدکلیدخارجی.8

کلید خارجی در واق  کلید . را برقرار کرد  توان ارتباط بین اين دو جدوب جدوب و کلید خارجی جدوب ديگر می

 .اصلی جدوب ديگر در همان بانک اس 

وارد  ۴۳ر در فیلادی مقادار جاای خاالی    اگ. تواند تهی باشد کند که مقدار فیلد می تعیین می :مقدارتهی.4

 .کنید، مقدار آن فیلد تهی نیس 

                                                 
 
 
 

1- Unique          2- Primary Key         3- NULL             4- Foreign Key                5- Space 
 



 تواند تهی باشد، يعنای حتمااً باياد در فیلادهايی کاه محادودي        مقدار فیلد نمی :NOT NULLمقدار.3

NOT NULL دارند، مقدار وارد شود. 

کند مقدار فیلدی که دارای اين محدودي  اس ، در جادوب منحصار    تعیین می :UNIQUEمحدودیت.6

 .توان مقدار تکراری وارد نمود باشد و برای اين فیلد نمی به فرد می

کلید خارجی . رود  اين محدودي  برای ايجاد ارتباط بین دو جدوب به کار می :Referencesمحدودیت.7

کند، در جلوی اين واژه به همراه نام جدولی کاه کلیاد اولیاه در آن جادوب      که ارتباط بین جداوب را  برقرار می

 .گیرد وجود دارد،  قرار می

کند که اگر کاربر بارای فیلاد مقاداری را     اين محدودي  مقداری را تعیین می:DEFAULTمحدودیت.8

 .نمايد عیین میفرض فیلد را ت يعنی، مقدار پیش. گیرد وارد نکند، آن مقدار در اين  فیلد قرار می

در اکساس عمال    AutoNumberشود تا اين فیلد مانند يک فیلاد   موجب می:IDENTITYمحدودیت.7.

کنیم تا به عنوان فیلاد کلیاد    هايی که فیلد کلید وجود ندارد، معموالً فیلدی از اين نوع انتخاب می در جدوب. کند

 .عمل کند
 

 : برای ايجاد جدوب دو روش وجود دارد. توانیم به ايجاد جداوب بپردازيم اکنون می

 SQLايجاد جدوب با دستور . ۸ايجاد جدوب با روش طراحی           . ۴

ترين روش ايجاد جاداوب   اگر بخواهید از بانک اطالعات به صورت توزي  شده استفاده کنید، بهتر و راح 

جادوب را باا روش   ( فیلدهای)های  در اين روش، به جای اين که کاربر ستون. اس  SQLاستفاده از دستورات 

Enterprise     تغییر دهد، ياک اساکريپ( ای از دساتورات   مجموعاهSQL   اسا ) يساد و باه کااربران در    نو مای

توانیاد از دساتور    مای  SQLبرای ايجاد جادوب در  . های مختلف اجازه اجرای اين اسکريپ  را خواهد داد مکان

CREATE TABLE به صورت زير استفاده کنید: 

 CREATE TABLE  

[ database_name . [ schema_name ] .] table_name  

 ( { <column_definition> | <computed_column_definition> } 

[ <table_constraint> ] [ ,...n ] )  

[ ; ] 

<column_definition> ::=  column_name <data_type> 

  [ COLLATE collation_name ]  

  [ NULL | NOT NULL ] 

  [  

  [ CONSTRAINT constraint_name ] DEFAULT constant_expression ]  



 

   | [ IDENTITY [ ( seed ,increment ) ] 

 :روند در اين دستور پارامترهای زير به کار می

 database_name:گردد کند که جدوب در آن ايجاد می نام بانک اطالعات را تعیین می. 

 schema_name:شود کند که جدوب در آن ايجاد می نام شمای بانک اطالعات را تعیین می. 

 table_name: کند که بايد ايجاد شود تعیین مینام جدولی را. 

 column_definition:گیرد های جدوب قرار می تعريف ستون. 

 computed_column_definition:کند فیلدهای محاسباتی را تعیین می. 

 table_constraint: کند های جدوب را تعريف می محدودي. 

 column_name :کند های جدوب را تعیین می نام ستون. 

 data_type:نمايد های جدوب را مشخص می نوع ستون. 

 COLLATE:کند زبان درياف  اطالعات ستون جدوب را تعیین می. 

 NULL:تواند تهی باشد کند محتوای ستون جدوب می محدوديتی اس  که تعیین می. 

 NOT NULL:تواند تهی باشد نمايد محتوای ستون جدوب نمی محدوديتی اس  که تعیین می. 

 CONSTRAINT:کند محدودي  فیلد را تعیین می. 

 IDENTIIY:کند که  فیلدهای افزايشی را تعريف میseed    مقدار شروع فیلاد افزايشای وincrement 

 .کند مقدار افزايش را تعیین می

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید

 USE Test 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[T1] 

 ( 

[x] [numeric](18,0) PRIMARY KEY, 

[y] [numeric](18,0) NOT NULL, 

[Comment] [varchar](250) COLLATE Arabic_CI_AS NULL 

 ) ON [PRIMARY] 

GO 

 Commentو  yو  xفیلد  ۳کنند که دارای  ايجاد می Testدر بانک اطالعات  T1اين دستورات جدولی به نام 

 (.اس  xفیلد کلید اولیه )اس  



 Connectionهای  کالس. 3-3-3

( منبا  داده )اولین قدم در عملیات بانک اطالعاتی، برقراری ارتباط بین برنامه کااربردی و باناک اطالعااتی    

، برای ايجاد اتصاب برنامه کااربردی باا باناک اطالعااتی باه کاار       (Connectionهای  کالس)ها  اين کالس. اس 

. نمايناد  پاذير مای   را امکاان  13شروعتراکنشها عالوه بر برقراری اتصاب به بانک اطالعاتی،  اين کالس. روند می

، (محل بانک اطالعااتی )دهنده  توان نام سرويس دارای خواصی اس  که در آن خواص می  Conntectionکالس

ها در شبکه، نام کاربر، کلمه عبور کاربر، اطالعات احراز هوي  کاربر و اطالعات  انک اطالعاتی، اندازه بستهنام ب

از آنجايی که مناب  داده متعددی وجود دارناد، بناابراين   . ديگر را در  هنگام اتصاب به بانک اطالعاتی تعیین کرد

 :شدند که برخی از آنها عبارتند ازهای متفاوتی برای اتصاب به بانک اطالعاتی ارائه  کالس

 .رود به کار می DB2برای برقراری اتصاب با بانک اطالعاتی :DB2Connectionکالس 

 .رود به کار می ODBCبرای برقراری اتصاب با منب  داده :OdbcConnectionکالس 

را  OLEDBشاود کاه    ای اساتفاده مای   برای برقاراری اتصااب باا منااب  داده    :OleDbConnectionکالس 

 .کنند پشتیبانی می

و باالتر از آن مورد اساتفاده   3نسخه SQL Serverبرای اتصاب با بانک اطالعاتی :SqlConnectionکالس 

 .گیرد قرار می

 .رود کار می برای برقراری اتصاب با بانک اطالعاتی اوراکل به:OracleConnectionکالس 

 .رود به کار می SQL ServerCEبرای برقراری اتصاب با بانک اطالعاتی :SqlCeConnectionکالس 

گیرد، در اين بخش به توضیح  مورد بررسی قرار می SQL Serverکه در اين کتاب بانک اطالعاتی از آنجايی 

بنابراين، بارای  . قرار دارد System.Data.SqlClientاين کالس در فضای نام . پردازيم می SqlConnectionکالس 

 :کار با اين کالس بايد اعماب زير را انجام دهید

اساتفاده   SqlConnectionرا به برنامه اضافه کنید تا بتوانید از کالس  System.Data.SqlClientفضای نام  .1

 .اضافه کنید Importsبرای اين منظور، دستور زير را در بخش . کنید

 Imports System.Data.SqlClient 

برخای از خاواص و   . تعريف کرده، خواص و متدهای آن را مقداردهی کنید SqlConnectionيک شیء  .8

هااای  خااواص و متاادهای ديگاار کااالس. انااد آمااده ۳-8و  ۳-3در جااداوب  SqlConnectionمتاادهای کااالس 

                                                 
 



 

Connection  از قبیااالDB2Connection ،OledbConnection  خاااواص و متااادهای کاااالس و غیاااره مانناااد

SqlConnection باشند می. 

توانیاد   در اين خاصی  می. اس  ConnectionStringخاصی   SqlConnectionيکی از خواص مهم کالس 

 .دهنده، نام بانک اطالعاتی، نام کاربر، کلمه عبور و اطالعات ديگر را مشخص کنید نام سرويس

 رشته اتصال

اگر بخواهید اطالعات را بین برنامه کاربردی و بانک اطالعااتی انتقااب دهیاد باياد ياک اتصااب باه باناک         

 SqlConnectionشیء  ConnectionStringبرای برقراری اتصاب بايد پارامترهای خاصی  . اطالعاتی برقرار کنید

 :اند رين آنها در زير آمدهت اين خاصی  پارامترهای متعددی دارد که برخی از مهم. را تعیین نمايید

ای که بانک اطالعاتی بر روی آن نصب شده  دهنده اطالعاتی از قبیل نام و آدرس سرويس:Serverپارامتر 

از قبیال اکساس و    OLEDBکنناده   های اطالعاتی مبتنای بار تاأمین    اس  يا نام فايل بانک اطالعاتی برای بانک

: انااد از توانااد بپااذيرد، عبااارت کااه اياان پااارامتر ماایبرخاای از مقاااديری . کنااد پاارو را مشااخص ماای فاااکس

Localhost،Abbasnezhad\SqlExpress  ،192.168.0.1  ياC:\myBank.mdb. 

Initial Catalog: نام بانک اطالعاتی را درSQL Server هاای   کنناده  اين پارامتر بارای تاأمین  . کند مشخص می

OLEDB تاوان   برای اوراکل به جای اين پارامتر مای . شود پرو استفاده نمی مبتنی بر فايل از قبیل اکسس و فاکس

 .خالی وارد نمود

 (UserID) UID:  خواهد باه باناک اطالعااتی وصال      کند که می را تعیین می( نام کاربری)حساب کاربری

 .گردد

 (Password) PWD:خواهد به بانک اطالعاتی وصل شود می کند که کلمه عبور کاربری را تعیین می. 

 Integrated Security: تواند مقاادير   کند که می دگونگی ايمن بودن ارتباط را مشخص میtrue ،false  و

SSPI  را بپذيرد(SSPI معادب ،true  اس.) 

 ConnectionTimeout: انتظار به ثانیه برای برقراری ارتبااط باا باناک اطالعااتی را مشاخص       مدت زمان

اگر در اين مدت زمان تعیین شده نتواند اتصاب را با باناک  (. اس  ۴9فرض اين خاصی ،  مقدار پیش)کند  می

 .شود اطالعاتی برقرار کند، خطای اتصاب نشان داده می

 CryPI:کند آيا از رمزگذاری  تعیین میSSL  فارض ايان پاارامتر     مقادار پایش  . شود يا خیراستفادهfalse 

 .اس 



 PacketSize: اگار  . اسا   8۴0۸فارض آن   کناد کاه مقادار پایش     اندازه بسته شبکه را به باي  تعیین مای

 .وارد نمايید 9۴۸خواهید اندازه بسته شبکه را تغییر دهید، بايد عددی مضرب  می

 AttachDBFileName: نک اطالعاتی اس با  ۴9مسیر کامل يک فايل پیوس. 

 WorkStationID:شود کند که به سرور متصل می ايستگاه کاری را تعیین می. 

 ApplicationName: فااارض آن کناااد کاااه مقااادار پااایش   ناااام برناماااه کااااربردی را تعیاااین مااای 

SqlClientDataProvider.Net  اس. 

 PerisistSecurityInfo:مقدارش  زمانی کهfalse       باشد، اطالعات حساس امنیتای از قبیال رماز عباور باه

مقاداردهی نکنیاد،    trueسعی کنید اين خاصی  را با مقادار  . شود عنوان بخشی از ارتباط فعاب برگردانده نمی

 .اندازد تان را به خطر بی زيرا ممکن اس  امنی  سیستم

 .اند آمده ۳-۴۶های مختلف در جدوب در بانک ConnectionStringپارامترهای مختلف 

 

 .Connection Stateمقادیر4-3جدول

هدفمقدار

Broken ممکن اس  بهتر باشد آن را ببنديم و مجدداً باز نمايیم. کند اتصاب باز اس ، اما کار نمی. 

Closed  اتصاب بسته اس. 

Connecting  اس ، اما هنوز باز نشده اس ( وصل شدن)اتصاب در حاب برقراری. 

Executing  اتصاب در حاب اجرای يک فرمان اس. 

Fetching  اتصاب در حاب بازيابی(Fetch ) داده اس. 

Open  اتصاب باز اس. 

 

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را در نظر بگیريد

 1. conStr = "Integrated Security = SSPI;Initial Catalog = Chek; Server 

 =.\\SQLEXPRESS;" 

2.conStr= "Provider = Microsoft.Jet.OLED.4.0; Server= 

  \Samples\Northwind.mdb;" 

                                                 
1- Attachable 



 

 دهناااده آن  کاااه ناااام سااارويس  SQL Serverاز ناااوع  Chekدساااتور اوب، باااه باناااک اطالعاااات   

SQLEXPRESS اين سرويس دهنده بر روی کامپیوتر فعلی قرار دارد و دساتور دوم، باه   . شود اس ، متصل می

 .شود متصل می Northwind.mdbعات اکسس به نام بانک اطال

 :دهد ای که اعماب زير را انجام می برنامه        4-1مثال

 .کند را ايجاد می Chekبانک اطالعات  .1

 .نمايد را ايجاد کرده يا حذف می Shobeو  Bank ،Chek ،tblUser ،City ،Ostanجداوب  .8

 .دهد ساختار جداوب ايجاد شده را تغییر می .4

 مراحلطراحیواجرا

.ایجادکنیدApplication Windows FormازنوعCreateDatabaseپروژهجدیدیبهنام .1

 

 

 

 

 

 

 

 

.بهپروژهاضافهکنیدButtonوپنجکنترلComboBoxیککنترل .8

:اضافهکنیدImportsدستورزیررادربهش .4

 Imports System.Data.SqlClient 

:اضافهکنیدForm1_Loadقبلازرویداددستوراتزیررامضاعفکردهراکلیکناحیهخالیفرم .3

 Dim conStr As String 

Dim Con As SqlConnection 

Dim Cmd As SqlCommand 

Dim SQL As String 

دساتور دوم  . دهاد  را در آن قارار مای   ۴۰تعريف کرده مقدار تهی Stringرا از نوع  conStrدستور اوب، شیء 

دستور سوم، شیء . دهد و مقدار تهی را به آن تخصیص می( SqlConnectionاز نوع )را تعريف کرده  Conشیء 

                                                 
1- Null 



cmd  را از نوع کالسSqlCommand دهد و دساتور دهاارم، شایء     تعريف کرده مقدار تهی را به آن نسب  می

SQL (دستور  ای که رشتهSQL ای که شیءcmd گیرد کند، در آن قرار می اجرا می )  را از ناوعString    باا مقادار

 .کند اولیه تهی تعريف می

رابهصورتزیورتغییورForm1_Loadناحیهخالیفرمراکلیکمضاعفکرده،دستوراترویداد .6

:دهید

 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object,ByVal e_   

      As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

  button1.Text = "ایجاد بانک اطالعاتی" 

  button2.Text = "ایجاد جدول" 

  button3.Text = "حذف جدول" 

  button4.Text = "تغییر ساختار جدول" 

  button5.Text = "خامته برنامه" 

  comboBox1.Items.Clear() 

  comboBox1.Items.Add("Bank") 

  comboBox1.Items.Add("Chek") 

  comboBox1.Items.Add("tblUser") 

  comboBox1.Items.Add("Shobe") 

  comboBox1.Items.Add("City") 

  comboBox1.Items.Add("Ostan") 

  comboBox1.Text = "Bank" 

  Me.RightToLeft = RightToLeft.Yes 

  Me.Text = " ک اطالعات و جدول آنایجاد بان " 

End Sub 

سپس، دناد گزيناه باه    . کنند را تعیین می button5تا  button1های  کنترب Textاين دستورات، ابتدا خاصی  

فرم را به  RightToLeftدر پايان، خاصی  . کنند آن را انتخاب می Textاضافه کرده خاصی   comboBox1کنترب 

Yes دهند دهند تا عنوان فرم از راس  به دپ نمايش داده شود و عنوان فرم را تغییر می تغییر می. 

:آنرابهصورتزیرتغییردهیدClickراکلیکمضاعفکرده،دستوراترویدادbutton1دکمه .7

 Private Sub button1_Click(ByVal sender As System.Object,_          

ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click 

  Try 

    Con = New SqlConnection(conStr) 

    If (Con.State =ConnectionState.Open) Then  

      Con.Close() 

    End If 

    conStr = "Integrated Security=SSPI;Initial               

        Catalog=master;Server=TCI;" 

     Con.ConnectionString = conStr 

     Con.Open() 



 

     SQL = "CREATE DATABASE Chek On Primary                  

       (Name=Chek_Data,Filename='E:\\DB ویژوال

نت بیسیک \\Chek.Mdf', 

        Size = 30 ) 

    Log on ( Name=Chek_Log, 

      FileName='E:\\DB نت بیسیکویژوال  \\Chek.Ldf', size = 30)" 

    Cmd = New SqlCommand(SQL, Con) 

    Cmd.CommandType = CommandType.Text 

    Cmd.ExecuteNonQuery() 

    Con.Close() 

    MessageBox.Show("بانک مورد نظر ایجاد شد") 

    Catch 

       MessageBox.Show("خطا در ایجاد بانک اطالعات ") 

    End Try 

End Sub 

بااز شاده باشاد، آن را    ( Con)کنند، اگر حال  اتصااب   را ايجاد می( اتصاب) Conاين دستورات، ابتدا شیء 

 Conمربوط به شیء  ConnectionStringرا مقداردهی کرده و خاصی  ( conStr)بندند، در ادامه رشته اتصاب  می

سپس، متغیر مربوط به دستور (. ()Con.Open)کند  و اتصاب را باز میدهد  قرار می( conStr)را برابر رشته اتصاب 

SQL دهند و يک شیء از نوع  را مقدار میSqlCommand   تعريف کرده خاصیCommandType  آن را از نوع

CommandText در پايان شیء . نمايند انتخاب میcmd ( از نوعSqlCommand ) را بر روی بانک اطالعاتی فعلی

اگر در اجارای ايان فرآيناد    . دهند و يک پیام مناسب نمايش می( ()Con.Close)بندد  کنند، اتصاب را می اجرا می

اين دستورات يک بانک اطالعاتی جديد به ناام  )دهد  يک پیام مناسب نمايش می catchخطايی رخ دهد، بخش 

Chek دهند ايجاد کرده يا پیام خطايی را نمايش می.) 

:آنرابهصورتزیرتغییردهیدClickضاعفکردهدستوراترویدادراکلیکمbutton2دکمه .8

 Private Sub button2_Click(ByVal sender As System.Object,_ 

ByVal e As System.EventArgs) Handles button2.Click 

  Try 

    Con = New SqlConnection(conStr) 

    If (Con.State = ConnectionState.Open) Then 

      Con.Close() 

    End If 

    conStr = "Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=Chek;  

        Server=TCI;" 

     Con.ConnectionString = conStr 

     Con.Open() 

     If (comboBox1.Text = "Bank") Then 

        SQL = "CREATE TABLE Bank(" _ 

          & "BankCode Varchar(6) Primary Key," _ 

          & "BankName varchar(15) NOT NULL," _ 



          & "ShobeCode varchar(6)," _ 

          & "CityCode varChar(6)," _ 

          & "Tel varChar(15)," _ 

          & "Address varChar(255))" 

      ElseIf (comboBox1.Text = "Chek") Then 

        SQL = "CREATE TABLE Chek("  _ 

            &"ChekNo varchar(15) Primary Key," +  _ 

            "BankCode varchar(6),"  _ 

            &"UserName varchar(10),"  _ 

            &"ChekType varchar(1),"   _ 

            &"SodorDate varchar(10),"   _ 

            &"RasidDate varchar(10),"   _ 

            &"VosolDate varchar(10)," _ 

         &"Mablag numeric,"   _ 

         &"Comment varChar(255))"  

      ElseIf (comboBox1.Text = "tblUser") Then 

         SQL = "CREATE TABLE tblUser(" _ 

           & "UserName varchar(10) Primary Key," + _ 

           "Pass Varchar(10)," + _ 

           "FUser varChar(50)," + _ 

           "LUser varChar(50)," + _ 

           "Access varChar(1)," + _ 

           "Photo varBinary(Max))" 

      ElseIf (comboBox1.Text = "City") Then 

         SQL = "CREATE TABLE City(" + _ 

            "CityCode varchar(6) Primary Key," + _ 

            "CityName Varchar(30)," + _ 

            "OstanCode Varchar(6))" 

      ElseIf (comboBox1.Text = "Ostan") Then 

         SQL = "CREATE TABLE Ostan(" + _ 

            "OstanCode varchar(6) Primary Key," + _ 

            "OstanName Varchar(30))" 

      Else 

         SQL = "CREATE TABLE Shobe(" + _ 

           "ShobeCode varchar(6) Primary Key," + _ 

           "ShobeName Varchar(30))" 

      End If 

      Cmd = New SqlCommand(SQL, Con) 

      Cmd.CommandType = CommandType.Text 

      Cmd.ExecuteNonQuery() 

      Con.Close() 

      MessageBox.Show("ایجاد شد" + comboBox1.Text + "  جدول") 

  Catch 

     MessageBox.Show("خطا رخ داد " +comboBox1.Text+ "در ایجاد جدول") 

  End Try 

End Sub 



 

کنند و اگر اتصاب به ايان شایء    ايجاد می Conبه نام  SqlConnectionاين دستورات، ابتدا يک شیء از نوع 

، Chekنام بانک مورد نظر را )کنند  را مقداردهی می( رشته اتصاب) conStrدر ادامه شیء . بندد باز باشد، آن را می

. کنناد  و دستورات بعدی، اتصاب به بانک اطالعاتی را بااز مای  ( گیرد در نظر می SqlExpress\\.دهنده را  سرويس

 را بارای  SQLرا انتخاب کرده باشاد، دساتور    Bankگزينه  comboBox1کند که اگر کاربر از  دک می ifدستور 

انتخااب   comboBox1را از  Chekدهد، وگرنه اگر کاربر گزيناه   تخصیص می SQLبه متغیر  Bankايجاد جدوب 

کناد آياا مقادار     وگرنه، دک مای . دهد نسب  می SQLبه متغیر  Chekای برای ايجاد جداوب SQLنمايد، دستور 

 SQLرا باه متغیار    tblUserاسا ، دساتور ايجااد جادوب      tblUserبرابر باا   comboBox1کنترب  Textخاصی  

گردد، اگر برابر اين  مقايسه می Cityنباشد، با مقدار  tblUserبرابر با  Textاگر مقدار خاصی  . دهد تخصیص می

  کنتارب    Textگیارد، وگرناه مقادار خاصای      قارار مای   SQLدر متغیار   Cityمقدار باشد، دستور ايجاد جادوب  

comboBox1  با مقدارOstan اگر برابر اين مقدار باشد، دستور ايجااد جادوب    .شود مقايسه میOstan   در متغیار

SQL  در غیر اين صورت، دستور ايجاد جادوب  . قرار خواهد گرفShobe   در متغیارSQL   در . گیارد  قارار مای

ايجااد  ( SQLمقادار متغیار   ) SQLو دستور ( Con)را با توجه به مقدار شیء اتصاب  SqlCommandپايان، شیء 

گیارد و بااا فراخاوانی متااد    در نظار ماای  CommandType.Textآن را از نااوع  CommandTypeکارده خاصای    

ExecuteNonQuery()  بر روی شیءcmd  دستورSQL نهايتااً  . کند تا جدوب مورد نظر ايجااد گاردد   را اجرا می

ده، پیاام  اجارا شا   catchاگر در فرآيند اجرای دستورات خطايی رخ دهد، بخش . بندد را می( Con)شیء اتصاب 

توان گف ، اين دستورات با توجه باه انتخااب کااربر جادولی را      به طور خالصه می. دهد مناسبی را نمايش می

 .دهند ايجاد کرده يا پیام خطای مناسبی را نمايش می

:آنرابهصورتزیرتغییردهیدClickراکلیکمضاعفکردهدستوراترویدادbutton3دکمه .7

 Private Sub button3_Click(ByVal sender As System.Object,_     

    ByVal e As System.EventArgs) Handles button3.Click 

  Try 

    Con = New SqlConnection(conStr) 

    If (Con.State = ConnectionState.Open) Then 

        Con.Close() 

    End If 

    conStr = "Integrated Security=SSPI;Initial                 

      Catalog=Chek; Server=TCI;" 

    Con.ConnectionString = conStr 

    Con.Open() 

    SQL = "DROP TABLE " + comboBox1.Text 

    Cmd = New SqlCommand(SQL, Con) 

    Cmd.CommandType = CommandType.Text 



    Cmd.ExecuteNonQuery() 

    Con.Close() 

    MessageBox.Show("حذف شد" + comboBox1.Text + "  جدول") 

  Catch 

    MessageBox.Show("خطا رخ داد "+ comboBox1.Text + " در حذف جدول ") 

  End Try 

End Sub 

را با توجه به انتخااب کااربر    Ostanيا  Bank ،Chek ،tblUser ،City ،Shobeاين دستورات يکی از جداوب 

کنند و اگر خطايی در هنگام حذف جداوب يا اتصاب به بانک اطالعاتی رخ دهد، پیام  حذف می comboBox1در 

 .شود مناسب نمايش داده می

:آنرابهصورتزیرتغییردهیدClickراکلیکمضاعفکردهدستوراترویدادbutton4دکمه .3

 Private Sub button4_Click(ByVal sender As System.Object,_    

     ByVal e As System.EventArgs) Handles button4.Click 

  Try 

    Con = New SqlConnection(conStr) 

    If (Con.State = ConnectionState.Open) Then 

       Con.Close() 

    End If 

    conStr = "Integrated Security=SSPI;Initial               

      Catalog=Chek;Server=TCI;" 

    Con.ConnectionString = conStr 

    Con.Open() 

    If (comboBox1.Text = "Bank") Then 

     SQL="ALTER TABLE Bank ADD Discription VARCHAR(250) NULL" 

    ElseIf (comboBox1.Text = "Chek") Then 

     SQL="ALTER TABLE Chek ALTER COLUMN Comment varChar(250)" 

   ElseIf (comboBox1.Text = "Shobe") Then 

     SQL = "ALTER TABLE Shobe ADD  Comment varChar(250)" 

   ElseIf (comboBox1.Text = "City") Then 

    SQL = "ALTER TABLE City ADD  Comment varChar(250)" 

   ElseIf (comboBox1.Text = "Ostan") Then 

    SQL = "ALTER TABLE Ostan ADD  Comment varChar(250)" 

   Else 

    SQL="ALTER  TABLE tblUser ALTER COLUMN FUser varChar(20)" 

   End If 

   Cmd = New SqlCommand(SQL, Con) 

   Cmd.CommandType = CommandType.Text 

   Cmd.ExecuteNonQuery() 

   Con.Close() 

   MessageBox.Show("تغییر یافت" + comboBox1.Text + "  جدول") 

  Catch 

    MessageBox.Show("خطا رخ داد "+comboBox1.Text+" تغییر جدول  در  ") 

  End Try 



 

End Sub 

را  tblUserياا   City ،Shobe ،Ostan ،Bank ،Chekاين دستورات با توجه به انتخاب کاربر ساختار جاداوب  

 .تغییر داده يا در صورت بروز خطا، پیام مناسبی داپ خواهند کرد

:آنرابهصورتزیرتغییردهیدClickراکلیکمضاعفکردهدستوراترویدادbutton5دکمه .11

 Private Sub button5_Click(ByVal sender As System.Object,_      

   ByVal e As System.EventArgs) Handles button5.Click 

  End 

End Sub 

 .دهند اين دستورات، اجرای برنامه را خاتمه می

را « ايجاد بانک اطالعااتی »دکمه . شود ظاهر می ۳-9با اجرای پروژه، شکل .پروژهراذخیرهواجراکنید .11

خواهیاد ايجااد    جادولی را کاه مای    comboBox1سپس، در کنترب . ايجاد شود Chek کلیک کنید تا بانک اطالعاتی

گام ايجاد اگر در هن)را کلیک کنید تا جدوب انتخاب شده ايجاد شود  "ايجاد جدوب"نمايید را انتخاب کرده، دکمه  

هاای ديگار را امتحاان نمايیاد و در پاياان       دکمه(. شود جدوب يا بانک خطايی رخ دهد، پیام مناسب نمايش داده می

 .را کلیک کنید« خاتمه برنامه»دکمه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3-1نمونه خروجی مثال       3-5شكل 

 

 

 



 فصـل

4 
 های پایه بانک اطالعات کالس


 

 

 

های  در فصل قبل، با برخی از کالس ADO.NET از قبیل   SqlConnection ،SqlCommand رشته اتصاب و ،

هاای مهام ديگار از قبیال      خاواهیم برخای از کاالس    در اين فصل می. غیره آشنا شديم DataSet ،DataTable ،

DataRow و   DataColumn .آموزيم را بی   

 DataSetکالس . 1-4

ای از جداوب و اطالعاتی درباره ارتباط بین آنها  ، از مجموعهDataSetيک . اس  ADO.NETاين کالس هسته 

هر درخواس  از بانک )کند  از بانک اطالعات را نگهداری می ۴3وجو تشکیل شده اس  و حاصل نتايج پرس

ه منب  داده اين اس  که بدون اين که ب DataSetهای جالب  يکی از ويژگی(. نام دارد وجوپرساطالعات، يک 

يعنی، پس از اين که اطالعات را از بانک اطالعات . توانیم از آن استفاده کنیم متصل باشیم، می( بانک اطالعات)

های ذخیره شده در  توانیم بدون اتصاب به بانک اطالعات از داده ذخیره نموديم، می DataSetبازيابی کرديم و در 

و  DataRelationCollectionاز دو بخش  DataSetبینید،  می ۱-۴طور که در شکل  همان. آن استفاده کنیم

DataTableCollection  تشکیل شده اس.          

 

 .DataSetاجزاي       4-1شكل

                                                 
1- Query 



 

توان دندين جادوب ياا نتیجاه     قرار دارد، بنابراين می DataSetدر بخش  DataTableCollectionدون شیء 

نگهاداری   DataSetوجوهاا در ياک شایء     يعنی، نتیجه هار ياک از پارس   . وجو را در آن قرار داد دندين پرس

کننااد، در بخااش  وجوهااا يااا جااداوب را نگهااداری ماای  کااه نتیجااه پاارس DataTableاياان اشاایاء . شااود ماای

DataTableCollection گیرند قرار می. 

اساا  کااه از اشاایای   DataRelationCollection، بخااش DataSetهااای  از طاارف ديگاار، يکاای از بخااش 

DataRelationCollection  اشیای . تشکیل شده اسDataRelationبايد . کند ، ارتباط بین جداوب را نگهداری می

صراحتاً با اساتفاده از کاالس    شود، بلکه بايد آنها را توجه کنید که ارتباط بین جداوب به طور خودکار ايجاد نمی

DataRelation برخی از اجزای . ايجاد نمودDataSet اند در زير آمده: 

۴ .DataTable           ۸ .DataRelation           ۳ .DataView          ۱ .DataAdapter 

های موجاود در فايال    وجوها را نگهداری کند، داده تواند مقادير جداوب و پرس می DataSetکه  عالوه براين

XML های موجود در  تواند بخواند يا داده را نیز میDataSet توان در فايل  را  میXML    نوشا(ADO.NET  از

حاوی يک يا دند  تواند می DataSetهر (. کند برای انتقاب داده بین عناصر مختلف برنامه استفاده می XMLفايل 

 .کند اطالعات يک جدوب از بانک اطالعات را نگهداری می DataTableباشد که هر  DataTableشیء 

، اطالعاات موجاود در   DataView. شاود  استفاده می DataRelationبرای ايجاد ارتباط بین جداوب از کالس 

DataTable کالس . دهد را نمايش میDataAdapter برای کار کردن با ،DataSet  اين کالس پلی . ضروری اس

برای بازيابی اطالعات از بانک اطالعات و قارار دادن  . کند برقرار می( بانک اطالعات)و منب  داده  DataSetبین 

بارای اساتفاده از   . گردد استفاده می DataAdapterاز کالس  DataSetو ثب  تغییرات انجام شده در  DataSetدر 

DataSet برای اين منظور، از سازنده . آن ايجاد نمايیدای از  بايد شیDataSet  اند، استفاده  آمده ۱-۴که در جدوب

در  DataSetخاواص و متادهای کاالس    . خواص آن را مقداردهی کرده از متدهای آن نیز استفاده نمايیاد . کنید

 .اند آمده ۱-۳و  ۱-۸جداوب 

 .قرار دارد System.Dataدر فضای نام  DataSetشیء 
 

 .DataSetهایسازنده3-1جدول

هدفسازنده

New() DataSetفرض  ای بدون نوع با نام پیشNewDataSet کند ايجاد می. 

New(dsName) DataSet ای بدون نوع با نام مشخص شدهdsName کند ايجاد می. 



 

 .DataSetخواص3-8جدول

هدفخاصیت

Casesenitive بزرگ يا کودک فرق بگذارد يا خیر حروف بین مقايسه درهنگامکند که آيا  می تعیین. 

DataSetName  نامDataSet کند را تعیین می. 

DefaultViewManager فرض مربوط به  سازی پیش فیلتر کردن يا مرتبDataSet کند را تعريف می. 

EnforceConstrains 
تعريف شده اعماب های  محدودي کند که آيا در هنگام تغییر رکوردها،  تعیین می

 .شود يا خیر

 

 
 

 

 

 

 .DataSetبرایاضافهکردنجدولبهAddمتدهای3-3جدول

هدفمتد

Tables.Add() 

DataTable  جديدی در داخلDataSet  با نامTableN کند کاه   ايجاد می

N  شود و به طور خودکار باا   شروع می ۶يک عدد صحیحی اس  که از

 .شود ، اضافه میDataSetافزودن هر جدوب به 

Table.Add(TableName) 
DataTable  جديدی با نامTableName  ايجاد کرده بهDataSet   اضاافه

 .کند می

Table.Add(DataTable) DataTable  مشخص شده را بهDataSet کند اضافه می. 

Tables.AddRange(TableArray) 
DataTable هايی را که درTableArray    قرار دارناد باهDataSet   اضاافه

 .کند می

 DataSetپر کردن . 1-1-4

در فصاوب بعاد    DataAdapterباا کاالس   )پر کنیاد   DataAdapterتوانید با کالس  را می DataSetهای  داده

 :برای اين منظور بايد مراحل زير را انجام دهید(. بیشتر آشنا خواهید شد

 :شیء اتصاب به بانک را تعريف کنید .1



 

 Dim connStr As String = “رشته اتصاب” 

Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(connStr) 

ها را از بانک اطالعات بازياابی کارده، در    خواهید داده ای را تعريف کنید که میSQLدستور يا دستورات .8

DataSet (:مانند دستور زير. )قرار دهید 

 Dim SQL As String = “SELECT * FROM Chek” 

 :تعريف کنید SqlDataAdapterای از کالس  نمونه .4

 Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter (SQL , Conn) 

 :را ايجاد کنید DataSetشیء  .3

 Dim ds As DataSet = New DataSet() 

اين دستور به صورت . را پر کنید DataSetاجرا نمايید تا  SqlDataAdapterرا روی نمونه شیء  Fillمتد  .6

 :رود زير به کار می

 da.Fill(ds, “Chek”) 

 با چندین جدول DataSetپر کردن . 2-4-1

کاالس  . اساتفاده کنیاد   DataAdapterتوانیاد از کاالس    مای  DataSetطور بیان گرديد، برای پر کاردن   همان

DataAdapter  دارای کالسی به نامTableMappings توانید  اس  که با استفاده از آن میDataSet    را باا دنادين

 :ددستورات زير را ببینی. وجو پر کنید جدوب يا نتیجه پرس

 Dim SQL As String = “SELECT * FROM Ostan;” 

SQL += “SELECT * FROM City;” 

SQL += “SELECT * FROM Bank;” 

Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(SQL, conn) 

da.TableMappings.Add(“Table” , “Ostan”) 

da.TableMappings.Add(“Table1”, “City”) 

da.TableMappings.Add(“Table2” , “Bank”)  

Dim ds As DataSet = New DataSet() 

da.Fill(ds) 

 .کنند اضافه می DataSetرا به  Bankو  Ostan ،Cityاين دستورات، جدوب 



 DataSetتثبیت تغییرات . 3-1-4

 DataSetقرار داده شد، اطالعات  DataSetپس از اين که اطالعات را از بانک اطالعات بازيابی کرديد و در 

بنابراين بايد بتوان تغییرات اعماب شاده را  . توان بدون اين که به بانک اطالعات متصل باشد، ويرايش کرد را می

 .استفاده نمود ()Updateتوان از متد  برای اين منظور می. به بانک اطالعات برگرداند

 DataSetدسترسی به جداول . 4-1-1

 DataSetبرای دسترسی به جداوب . ای از جداوب را نگهداری کند تواند مجموعه می DataSetه بیان گرديد ک

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید. استفاده کرد Tableتوان از خاصی   می

 ds.Table(0) 

ds.Table(4) 

زيارا، اناديس   . کند را بازيابی می DataSetو دستور دوم، پنجمین جدوب  DataSetدستور اوب، اولین جدوب 

 .شوند از صفر شروع می DataSetجداوب 

 DataTableکالس . 2-4

ها  سازی و کار بر روی داده کند که برای ذخیره را تعريف می ADO.NETترين اشیاء  اين کالس يکی از مهم

ها ذخیره  ها را به صورت مجموعه از سطرها و ستون در حافظه قرار گرفته داده DataTableشیء . رود به کار می

 .ها، همان فیلدها هستند که نام، نوع و اندازه دارند و سطرها همان رکوردهای جداوب هستند ستون. نمايد می

هاا   داده گیرد و هر بار که يک جدوب از قرار می DataSetدر کالس  DataTableطور که ديديد، کالس  همان

ای از  از مجموعاه  DataTableکاالس  . گیارد  قارار مای   DataTableشاود، در ياک شایء     اضافه می DataSetبه 

DataRow (  درخاصیRows )     هاای جادوب هساتند و هار      تشکیل شده اسا  کاه ايان مجموعاه حااوی داده

DataRow ای از  از مجموعهDataColumn (  در خاصیColumns )جموعاه حااوی   تشکیل شده اس  که اين م

خواص . بینید را می DataColumnو  DataRowدر ادامه شرح اشیاء . باشند اطالعاتی راج  به فیلدهای جدوب می

 ۱-3را در جاادوب  DataTableانااد و روياادادهای  آمااده ۱-۰و  ۱-9در جااداوب  DataTableو متاادهای شاایء 

در  DataTableانواع متادهای ساازنده   . گردد می از متد سازنده آن استفاده DataTableبرای ايجاد شیء . بینید می

 :اند زير آمده

 .کند يک جدوب جديد ايجاد می:()Newسازنده 



 

 .کند ايجاد می TableName يک جدوب با نام :New(TableName)سازنده 

 NET.ايجااد جادوب از فاريم ورك درون    بارای  :New(SerializableInfo, StreamContext)سوازنده 

 :اکنون دستورات زير را ببینید. کند استفاده می

 1. Dim dt1 As DataTable = New DataTable() 

2. Dim dt2 As DataTable = New DataTable(“Chek”) 

ايجاد کارده، جادوب    dt2کند و دستور دوم، جدولی به نام  ايجاد می dt1به نام  DataTableدستور اوب، يک 

Chek دهد را به آن تخصیص می. 

 .قرار دارد System.Dataدر فضای نام  DataTableکالس 
 

 .DataTableخواصشیء3-6جدول

هدفخاصیت

Casesensitive 
کند آيا بین حروف بزرگ و  يعنی، تعیین می. کند را تعیین می  دگونگی مقايسه رشته

 .کودک فرق قائل شود يا خیر

ChildRelations 
در آن  DataTableکااه اياان  DataRelationاز اشاایاء ( کلکساایونی)ای  در مجموعااه

 .اس  پدربه عنوان جدوب مذکور  DataTableوجود دارد، 

Columns کند جدوب را مشخص می( فیلدهای)های  مجموعه ستون. 

Constraint 
اس  که برای ايان جادوب تعرياف    ( Constrations)ی ها محدودي ای از  مجموعه

 .اند شده

DataSet 
کند اين جدوب متعلاق باه    تعريف شده باشد، تعیین می DataSetاگر در برنامه دند 

 .اس  DataSetکدام 

DisplayExpression  عبارتی اس  که برای نمايش نام جدوب در واسط کاربر(UI )شود استفاده می. 

HasErrors يا خیرکند آيا خطايی در سطرهای جدوب وجود دارد  تعیین می. 

ParentRelations 
که اين جدوب دارد و اين جدوب، جدوب فرزناد   DataRelationای از اشیا  مجموعه

 .باشد آنها می

PrimaryKey کنند ها هستند که کلید اولیه جدوب را تعريف می از ستون( ای آرايه)ای مجموعه. 

Rows شایاء  يعنای، کلکسایونی از ا  . کناد  مجموعه سطرهای جدوب را مشخص میRows 



 .کنند باشد که رکوردهای جدوب را نگهداری می می

TableName  نام جدوب(DataTable ) را درDataSet کند تعیین می. 

 

  



 

 فصـل
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 ها ویـرایـش دادهو   ورود 


 

 

 

هاای   ها را در آنهاا اضاافه نماود، داده    های بانک اطالعاتی ايجاد گرديد بايد بتوان داده پس از اين که جدوب

بناابراين، در ايان فصال    . خواهیم به اين مفااهیم بپاردازيم   در اين فصل می. وارد شده را ويرايش يا حذف کرد

 :آموزيم مباحث زير را می

 .ها برای ورود، ويرايش و حذف داده SQLدستورات . 1

 .های جدوب ، ويرايش و حذف دادهورودبرای  ADO.NETهای  کالس. 8

 ها برای ورود، ویرایش و حذف داده SQLدستورات  .1-5

 SQLهای قبل، با يک مثاب ساده نحوه ايجاد بانک اطالعات و جداوب آن را باا اساتفاده از دساتور     در فصل

ها را در آن وارد  همان طور که بیان گرديد، بعد از اضافه کردن جداوب به بانک اطالعات بايد بتوان داده. آموختیم

، INSERTبناابراين، در ايان بخاش دساتورات     . هاای اضاافی را حاذف نماود     ا دادهنمود، را ويرايش کرد و يا 

UPDATE  وDELETE آموزيم روند را می های جدوب به کار می که برای دستکاری داده. 

 INSERT دستور. 1-1-5

رود و باه صاورت زيار اساتفاده      اين دستور برای اضافه کردن رکورد به جداوب بانک اطالعات به کاار مای  

 :شود می

 INSERT [INTO]   {table_name|view_name} 

 {[(column_list)] {VALUES({DEFAULT|NULL|expression} [,…] 

 |derived_table 
 |execute_statement 

 } } 

 |DEFAULT VALUES 

 :اند پارامترهای اين دستور در زير آمده

 table_name، وارد آن شودکند که اطالعات بايد  دولی را تعیین مینام ج. 

 view_name،کند که اطالعات بايد وارد آن شود نام ديدی را تعیین می. 



 column_list،کند که اطالعات بخش  لیس  فیلدهايی را تعیین میVALUES    باياد وارد آنهاا

 .شود

 default،اگر دنانچه مقادار فیلاد از   . نمايد فرض فیلد جدوب يا ديد را مشخص می مقدار پیش

 .گیرد وارد نگردد، اين مقدار در فیلد قرار می INSERT طريق دستور

 null،نمايد مقدار تهی را وارد فیلد جدوب يا ديد می . 

 expression، بارای مقادار دادن باه    )نماياد   حاصل يک عبارت را وارد فیلد جدوب يا ديد مای

 (.فیلدهای محاسباتی مفید اس 

 derived_table،خروجی يک دستور SELECT دساتور  . نمايد را وارد جدوب میSELECT  را

 .آموزيم در ادامه می

 execute_statement، خروجی يک دستورSELECT  ياREADTEXT     را به جادوب ياا دياد

 .کند اضافه می

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید

 INSERT INTO City    VALUES ('01','02','بابل') 

INSERT INTO City (CityCode, CityName, OstanCode) VALUES ('02','03','ساری') 

 .کنند اضافه می( City)اين دستورات، دو رکورد به جدوب شهر 

 :بايد نکات زير را رعاي  کنید INSERTدر هنگام اضافه کردن رکورد با دستور 

تار ياا مسااوی طاوب فیلادها       بايد کودکمقادير  يکی باشد و طوب ،ها نظیر به نظیر با نوع فیلدها بايد نوع داده. 1

 .باشد

اگر کاربر مقادير تکراری برای اين فیلدها . برای فیلدهايی که کلید اولیه هستند، مقدار تکراری وارد نکنید. ۸

 .شود، بلکه پیام خطا ظاهر خواهد شد وارد کند، نه تنها رکورد اضافه نمی

اگر مقدار تهی برای . توانید مقادير تهی وارد کنید یدارند، نم NOT NULLبرای فیلدهايی که محدودي  . 4

 .شود اين فیلدها وارد کنید، پیام خطا ظاهر می

اگر دو جدوب دارای ارتباط باشند، در موق  اضافه کردن مقدار فیلد ارتباط در جدوب فرزند، دنانچه اين . 3

، وارد نشده باشاد،  (آن تعريف شده اس همان جدولی که کلید اولیه در )مقدار برای فیلد ارتباط در جدوب پدر 

 .شود پیام خطا ظاهر می



 

 ویرایش رکوردهای جدول. 2-1-5

 :به صورت زير استفاده کنید UPDATEتوانید از دستور  برای ويرايش رکوردهای جدوب می

 UPDATE table_name 

[TOP(exp) [PERCENT} 

SET field_list=value_list|exp_list|NULL 

WHERE condition 

. خواهید رکوردهاای آن را تغییار دهیاد    کند که می ، جدولی را تعیین میtable_nameدر اين دستور، پارامتر 

 PERCENTگزينه . شود تعیین می expکند، دند رکورد اوب تغییر کند و تعداد رکوردها با  تعیین می TOPگزينه 

کند که مقاادير   ، لیس  فیلدهايی را تعیین میfield_list. کند، دند درصد رکوردهای جدوب تغییر يابند تعیین می

کناد کاه    ، شرطی را تعیین مای conditionتغییر کند و  NULLيا  value_list ،exp_listآنها بايد به يکی از مقادير 

 :به عنوان مثاب، دستور زير را در نظر بگیريد. رکوردهای دارای آن شرط بايد مقدار آنها تغییر کند

 UPDATE  City 

SET CityName='آمل' 

Where  CityCode='02' 

 .دهد تغییر می آملباشد را به   02اين دستور، نام شهری که کد شهر آن برابر

 :به نکات زير توجه کنید UPDATEدر هنگام استفاده از دستور 

بنابراين، در . يابند ذکر نگردد، کلیه رکوردهای جدوب تغییر می WHEREبخش  UPDATEاگر در دستور . 1

 .ها را تغییر ندهید بايد نهاي  دق  را داشته باشید تا ناخواسته داده UPDATEهنگام استفاده از دستور 

مقدار فیلد کلید اولیه يا فیلد يکتا را طوری تغییر دهید که مقدار تکاراری بارای    UPDATEاگر با دستور . 8

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را مشاهده کنید. آن فیلد ايجاد شود، پیام خطا ظاهر خواهد شد

 UPDATE  City 

SET CityCode='01' 

Where CityName='آمل' 

تواناد   وجود دارد و نمی بابلبرای شهر  01زيرا، مقدار کد شهر. اين دستور، موجب نمايش خطا خواهد شد

 .اس   CityCode، فیلد Cityدون کلید اولیه جدوب . تخصیص يابد آملبه شهر 



اگر جدولی با جدوب ديگر ارتباط داشته باشد و بخواهیم در جدوب دوم، مقدار فیلدی که ارتباط باین دو  . 4

دنانچه اين فیلد در جدوب پدر دارای همان مقدار باشد که فعالً در جدوب )کند، تغییر دهیم  جدوب را برقرار می

 .، پیام خطا ظاهر خواهد شد(فرزند دارد

اگر دو جدوب با هم ارتباط داشته باشند و بخواهید مقدار فیلد ارتباط را در جادوب اولیاه طاوری تغییار     . ۱

 .شود اهر میدهید که اين مقدار در جدوب دوم موجود نباشد، پیام خطايی ظ

 حذف رکوردهای جدول. 3-1-5

 :به صورت زير استفاده کنید DELETEتوانید از دستور  برای حذف رکوردهای اضافی جدوب می

 DELETE [TOP(exp) [PERCENT]] 

FROM table_name 

Where condition 

 :به عنوان مثاب، دستور زير را ببینید. آشنا شديد UPDATEبا اين پارامترها در دستور 

 DELETE  FROM City 

Where  CityCode='02' 

 .باشد '02'کند که کد شهر آن برابر  را حذف می( شهر) Cityاين دستور رکوردی از جدوب 

 :بايد به نکات زير توجه داشته باشید DELETEدر هنگام استفاده از دستور 

 . را بدون شرط استفاده کنید، کلیه رکوردهای جدوب حذف خواهند شد DELETEاگر دستور . 1

توانید رکوردهاای جادوب را حاذف     بلکه، فقط می. توانید جدوب را حذف کنید نمی DELETEبا دستور . 8

 .نمايید

اگر دو جدوب با هم ارتباط داشته باشند و بخواهیم رکوردی را از جدوب پدر حذف کنیم که مقدار فیلاد  . 4

 (.گردد رکورد حذف نمی)شود  تباط در جدوب فرزند موجود باشد، پیام خطا ظاهر میار

 ها انقیاد داده. 2-5

اين کنترب عالوه بر قابلی  . باشد ها در فرم برنامه می بهترين کنترب برای نمايش داده DataGridViewکنترب 

امّاا،  . نماياد  ا برای جاداوب فاراهم مای   های جديد ر نمايش، به راحتی امکان ويرايش، حذف و اضافه کردن داده

گاهی اوقات نیاز اس  که در هر لحظه فقط يک رکورد را بر روی فرم نمايش دهید و بتوانید رکوردهای ديگار  

، TextBox ،ListBoxهاايی از قبیال    در ايان ماوارد باياد کنتارب    . را جستجو، پیمايش، ويرايش و حذف نمايیاد 



 

ComboBox برای مقید کردن فیلادها باه   . کنید ۴8مقیدکرده و فیلدهای جدوب را به آنها و غیره را به فرم اضافه

 : های روی فرم دو روش وجود دارد که عبارتند از کنترب

 مقید کردن در زمان اجرا. 8مقید کردن در زمان طراحی . 1

هاا از   دها به کنتارب برای انقیاد فیل. در اين کتاب سعی شده اس  که انقیاد زمان اجرا مورد بررسی قرار گیرد

 CurrencyManagerای از اشیاء  از مجموعه BindingContextشیء . شود فرم استفاده می BindingContextشیء 

های ديگاری کاه باه     و کنترب DataSet، بین مناب  داده مانند CurrencyManagerتشکیل شده اس  که هر شیء 

تواند هماهنگی  می CurrencyManagerيعنی، شیء )کند  می باشند، هماهنگی برقرار ای متصل می همین منب  داده

هرگاه (. و غیره ايجاد کند DataSet ،DataView ،DataTableای مختلفی از قبیل  ها و مناب  داده الزم را بین کنترب

جدياد نیاز اضاافه     CurrencyManagerکنید، به طور خودکار يک شیء  يک منب  داده جديدی به فرم اضافه می

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید. گردد می

 Dim CurrManager As CurrencyManager 

CurrManager=(CurrencyManager)(this.BindingContext(ds)) 

کند و دساتور دوم، مقادار    ايجاد می CurrencyManagerاز نوع  CurrManagerدستور اوب، يک شیء به نام 

 .دهد ، قرار می(که قبالً تعريف شده اس  DataSetاز نوع ) dsای  اين شیء ايجاد شده را برابر با منب  داده

 CurrencyManagerپیمایش رکوردها با استفاده از شیء 

اياد،   خصایص داده را ايجااد کردياد و آن را باه ياک منبا  داده ت      CurrencyManagerبعد از اين که شایء  

برای نمايش و پیمايش رکوردهای منب  داده با استفاده از شایء  . توانید بین رکوردهای منب  داده حرک  کنید می

CurrencyManager توانید از خاصی   میPosition خاصی  . اين شیء استفاده کنیدPosition   اين شیء رکاورد

 :ا از طريق آن انجام دهیدتوانید اعماب زير ر دهد که می فعلی را نمايش می

 باارای حرکاا  بااه رکااورد بعاادی بايااد خاصاای    ،حرکووتبووهرکوووردبعوودیPosition  شاایء

CurrencyManager به عنوان مثاب، دستور زير را ببینید. را يک واحد اضافه کنید: 

 CurrManager.Position += 1 

کاه باه   ( ComboBoxو  TextBox ،CheckBoxمانناد  )های ساده  اين دستور، رکورد بعدی را در تمام کنترب

DataSet دهد اند، نمايش می مقید شده. 

  

                                                 
1- Bind 
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از طرياق   های قبل با بانک اطالعات آشنا شديم و توانستیم در بانک اطالعات جدوب ايجااد کارده،   در فصل

ADO.NET   در ايان  . رکوردهايی به آنها اضافه نمايیم و رکوردهای موجود را ويرايش، حذف يا  بازياابی کنایم

بپاردازيم و   ۸۴های ذخیاره شاده   و رويه ۸۶، تواب ۴0خواهیم به اشیای ديگر بانک اطالعات از قبیل ديدها فصل می

ف متغیرها، مقداردهی به آنهاا و  در ضمن در اين فصل با تعري. ببینیم ADO.NETدگونگی استفاده از آنها را در 

 .آشنا خواهیم شد SQL Serverساختارهای تصمیم و تکرار در 

 دید. 1-7

، برای بازيابی اطالعات از بانک اطالعاات  SELECTهای قبل مشاهده کرديد، دستور  طور که در فصل همان

. شاود  ان يک شیء ذخیاره نمای  يکی از معايب اين دستور اين اس  که در بانک اطالعات به عنو. رود به کار می

را دندين بار اجرا نمايید بايد آن را دندين بار تايپ نمايیاد و ساپس    SELECTيعنی، اگر بخواهید يک دستور 

. توانید از ديد اساتفاده کنیاد   برای رف  اين مشکل، می. اين امر موجب صرف وق  زيادی خواهد شد. اجرا کنید

 .گردد العات ذخیره میدون، ديد به عنوان يک شیء در بانک اط

 ایجاد دید. 1-1-7

نمايد تا کاربران  شود، بلکه امکانات امنیتی را برای کاربران فراهم می ديد نه تنها در بانک اطالعات ذخیره می

هاای جدياد    با قالاب  ۸۸مجازی  ديد، جدوب. بتوانند به فیلدها و رکوردهای خاص خودشان دستیابی داشته باشند

فارض کنیاد رئایس باناک     . شود های مختلف نگهداری می ، دک مربوط به بانکChekدر جدوب . کند ايجاد می

هاا را مشااهده    های مربوط به کل بانک در حال  عادی دک. های مربوط به بانک خودش را ببیند بخواهد دک

ای شرط خاصی اس ، اطالعات و رکوردهای بانک که دار SELECTبنابراين، رئیس بانک بايد با دستور . کند می

به دفعات زياد بخواهد اين کار را انجام )اگر تعداد دفعات اجرای اين دستور زياد باشد . خودش را بازيابی نمايد
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توانیاد بارای    برای رف  اين مشکل می. بر نیز خواهد بود ، تايپ دستور نه تنها کسل کننده اس ، بلکه زمان(دهد

ديدی ايجااد کنیاد تاا ايان کااربران فقاط بتوانناد اطالعاات         ( ها مانند رواسای بانک)اربران نامبرده هر يک از ک

از طرف ديگر، دون در ديد کااربران باه طاور مساتقیم باه جاداوب باناک اطالعاات         . خودشان را بازيابی کنند

صاورت زيار اساتفاده     باه  CREATE VIEWبرای ايجاد ديد از دستور . يابد دسترسی ندارند، امنی  افزايش می

 :شود می

 CREATE VIEW view_name(fields_list) As SQL دستور 

، لیس  فیلدهای ديد را fields_listخواهید ايجاد کنید،  ، نام ديدی اس  که میview_nameدر اين ساختار، 

 :به عنوان مثاب، دستور زير را ببینید. کند تعیین می

 CREATE  VIEW  Chek1  As 

SELECT  *  FROM  Chek   WHERE BankCode = '87' 

 . کند را بازيابی می '87'های بانک با کد  کند که دک ايجاد می Chek1اين دستور، ديدی به نام 

 :را ببیند '87'های بانک با کد  تواند با اجرای دستور زير دک اکنون کاربر می

 SELECT  *   FROM  Chek1 

 :نکات زير دق  کنیددر هنگام ايجاد ديد بايد به 

همانند جدوب و اشیای ديگر، اگر ديدی را قبالً ايجااد کارده باشاید و بخواهیاد مجادداً آن را ايجااد        .1

 .نمايید، با پیام خطا مواجه خواهید شد

 .استفاده کنید UNIONتوانید از عملگر  در هنگام ايجاد ديد نمی .8

به جای آن . استفاده کنید SELECTدستور  در ORDER BYتوانید از گزينه  در هنگام ايجاد ديد، نمی .4

 .استفاده نمايید GROUP BYتوانید از گزينه  می

، UPDATEتوانناد باا دساتورات     اند، کااربران نمای   در ديدهايی که از ترکیب دند جدوب ايجاد شده .3

INSERT  وDELETE جداوب پايه را از طريق ديدهای مذکور دستکاری کنند. 

توانیاد باا دساتورات     استفاده کرديد، نمی SELECTدر دستور  DISTINCTدر ديدهايی که از عملگر  .6

INSERT ،UPDATE  وDELETE جداوب پايه آن ديدها را دستکاری کنید. 



 تغییر دید. 2-1-7

زيرا، اگر شیء مانند ديد را قبالً ايجاد کرده باشید و بخواهید . هر شیء ايجاد شده را بايد بتوانید تغییر دهید

توانید  برای رف  اين مشکل می. مواجه خواهید شد SQL Serverايجاد نمايید، با پیام خطا از طرف  آن را مجدداً

 :استفاده کنید زير به صورت ALTER VIEWتوانید از دستور  برای تغییر ديد می. استفاده کنید ALTERاز دستور 

 ALTER VIEW view_name As SQL دستور 

 :به عنوان مثاب، دستور زير را ببینید. دهد را تغییر می view_nameاين دستور ديد موجود به نام 

 ALTER  VIEW  Chek1    As 

 SELECT ChekNo, BankName, SodorDate, Mablag   FROM  Chek c, Bank b 

 WHERE c.BankCode = b.BankCode  

 .دهد ها را نمايش می اين دستور کد دک، نام بانک، تاريخ صدور و مبلغ دک

 حدف دید. 3-1-7

بنابراين، بايد بتوانید ديدهای . کند باشد که فضای بانک اطالعات اشغاب را می ديد از اشیا بانک اطالعات می

 :به صورت زير استفاده کنید DROPVIEWتوانید از دستور  برای اين منظور می. اضافی را حذف کنید

 DROP VIEW view_names 

اگار تعاداد   . خواهیاد حاذف شاوند    کند کاه مای   لیس  ديدهايی را تعیین می، view_namesدر اين دستور 

باه عناوان   . ها را با کاما از هم جدا کنید توانید نام آن خواهید حذف کنید، بیش از يکی باشد، می ديدهايی که می

 :مثاب، دستور زير را ببینید

 DROP VIEW Chek1 

 .کند را از بانک اطالعات حذف می Chek1اين دستور ديد 

 متغیرها. 2-7

هاای از حافظاه هساتند کاه در طاوب اجارای برناماه         هايی برای محل طور که بیان گرديد، متغیرها، نام همان

 .برای استفاده از متغیرها بايد آنها را تعريف کرده و محتويات آنها را تغییر دهید. کند محتويات آنها تغییر می

 :به صورت زير استفاده کنید DECLAREتوانید از دستور  می SQL Serverبرای تعريف متغیر در 

 DECLARE @ نوع متغیر      نام متغیر 



 

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را در نظر بگیريد

 DECLARE @SanadCode Decimal(18,0) 

DECLARE @BankName Varchar(50) 

 Varcharرا از نوع  BankName@و دستور دوم متغیر  Decimalرا از نوع  SanadCode@دستور اوب، متغیر 

 .کند تعريف می

. ياباد  تخصایص مای   NULLفرض به آن مقدار  اگر متغیری را تعريف کرده به آن مقدار ندهید، به طور پیش

 :به صورت زير استفاده نمايید SETتوانید از دستور  برای مقداردهی به متغیرها می

 SET @ نام متغیر= مقدار   

 :عنوان مثاب، دستورات زير را مشاهده کنیدبه 

 SET @ChekID = 100 

SET @BankName = 'ملی مرکزی' 

مقادار   BankName@دهد و دستور دوم، به متغیر  تخصیص می ChekID@را متغیر  ۴۶۶دستور اوب، مقدار 

ناويس تعرياف    برناماه  طور که در نامگذاری متغیرها ديديد، متغیرهايی کاه  همان. دهد را نسب  می 'ملی مرکزی'

شاروع  ( @@) @برخی از متغیرهای ديگر وجود دارند که با دو کاارکتر  . شوند شروع می @کند، با عالم   می

. اسا   rowcount@@ای از اين متغیرهاا   نمونه. هستند SQL Serverاين متغیرها، متغیرهای سیستمی . شوند می

 .کند ری میجدوب را نگهدا( رکوردهای)اين متغیر تعداد سطرهای 

 توضیحات. 3-7

. شاود  زيرا، موجب افزايش خوانايی برناماه مای  . های بسیار مهم در برنامه اس  ، يکی از بخش۸۳توضیحات

ايد و واحاد پشاتیبانی آن ساازمان بخواهاد برناماه       ای را نوشته فرض کنید برای اداره، مؤسسه يا سازمانی برنامه

تار   تان را راحا   رنامه نوشته شدهکند که ب توضیحات به واحد پشتیبانی کمک می. تان را پشتیبانی کند شده  نوشته

 :اند از تعريف کنید که عبارت SQL Serverتوانید توضیحات را در  به دو روش می. درك کند

 ۴) --توضیحات 

 ۸)  */توضیحات /*

                                                 
1- Comments                               2- True                             3- False 



توانید توضایحات دناد    ولی، با روش دوم می. رود روش اوب، برای ايجاد توضیحات يک سطری به کار می

 :ستورات زير را در نظر بگیريدد. سطری را ايجاد نمايید

--نام بانک تکراری اس     

 شروع رويه ذخیره شده */

Insert_chek */ 

 .کند که اولی يک سطری، ولی دومی دو سطری اس  اين دستورات دو توضیح به برنامه اضافه می

 ساختارهای تصمیم. 4-7

ای از دستورات اجرا گردناد ياا    توانید تصمیم بگیريد با توجه به شرط خاصی مجموعه می SQL Serverدر 

 SQL Serverتوانیاد از سااختارهای تصامیم     برای ايان منظاور، مای   . مجموعه ديگری از دستورات اجرا نشوند

 :اند از عبارت SQL Serverبرخی از ساختارهای تصمیم . استفاده کنید

 If … Elseدستور  .1

 تو در تو IFدستور  .8

 Caseدستور .4

 IF … Elseدستور . 1-4-7

گیارد   تصامیم مای  ( ۸9يا نادرساتی  ۸۱درستی)کند و براساس نتیجه شرط  اين دستور، ابتدا شرطی را تس  می

 :ساختار اين دستور به صورت زير اس . کدام بخش از برنامه اجرا شود

 If   شرط 

   ۴ دستور         

Else 

   ۸ دستور

اگار بخاواهیم باه جاای     . شاود  اجارا مای   8دستور، وگرنه 1دستوردر اين ساختار، اگر شرط درس  باشد، 

. دهیم قرار می ENDو  BEGINای از دستورات را قرار دهیم، اين دستورات را بین  ، مجموعه۸و دستور ۴دستور

 :به عنوان مثاب، دستور زير را ببینید

 if @BankCode IN (SELECT BankCode FROM Bank) 

                                                 
 

 



 

SET @Strout = '1'   کد بانک تکراری اس--  

else    if @BankName IN (SELECT BankName FROM Bank) 

SET @Strout = '2'   نام بانک تکراری اس--     

اگار کاد باناک تکاراری     . تکراری اسا   Bankکنند آيا کد يا نام بانک در جدوب   اين دستورات، تعیین می

خواهد  '2'برابر  Strout@ولی، اگر نام بانک تکراری باشد، متغیر . دهد قرار می '1'را برابر  Strout@باشد، مقدار 

 .شد

 تو در تو IFدستور . 2-4-7

 :تو در تو استفاده نمايید IFتوانید از  برای اين منظور، می. های متعددی را تس  کنید گاهی نیاز اس  شرط

 IF     ۴شرط  

    ۴دستور 

Else IF ۸شرط  

     ۸دستور

Else IF ۳شرط  

      ۳دستور

  ... 

Else IF nشرط 

   n   دستور 

Else 

  Eدستور 

تاو در   IFشود و  اجرا می 1دستورشود، اگر اين شرط درس  باشد،  ارزيابی می 1شرطدر اين ساختار، ابتدا 

در غیر اين صورت، اين روناد اداماه   . گردد اجرا می 8دستوردرس  باشد،  8شرطوگرنه، اگر . يابد تو خاتمه می

به عنوان مثاب، دستور زيار را  . اجرا خواهد شد eدستوردرس  نباشد،  nتا  ۴های  اگر هی  يک از شرط. يابد می

 :در نظر بگیريد

 If @BankCode IN (SELECT BankCode FROM Bank) 

SET @Strout = '1'   کد بانک تکراری اس--  

else  if @BankName IN (SELECT BankName FROM Bank) 

SET @Strout = '2'   نام بانک تکراری اس--  

else 

SET @Strout = '0' 



 Strout@را باه متغیار    '1'اگر کد بانک تکراری باشد، مقادار   .کند جستجو می Bankاين دستور، در جدوب 

را باه آن   '0'، وگرناه مقادار   Strout@تغیار  را در م '2'دهد، اگر نام باناک تکاراری باشاد، مقادار      تخصیص می

 .تخصیص خواهد داد

 های ذخیره شده رویه. 5-7

هستند که با هم در ياک مجموعاه قارار گرفتاه کامپايال       SQLهای ذخیره شده، تعدادی از دستورات  رويه

های ذخیره شده مزايای متعددی دارند که برخی از آنهاا   رويه. باشند قابل اجرا می SQLشوند و با يک دستور  می

 :اند از عبارت

های ذخیره شده به صورت کامپايل شاده در   زيرا، رويه.باالستهایذخیرهشدهسرعتاجرایرویه.1

تر انجاام خواهاد شاد و از     بنابراين، دستیابی به آنها سري . شوند نگهداری می بانک اطالعات۸۰هانحافظه ن

پاس، سارع  اجارای آنهاا     . اند، در هنگام اجرا نیاز به کامپايل شدن ندارناد  طرف ديگر، دون کامپايل شده

 .يابد افزايش می

هاای ذخیاره    زيرا، يک بار رويه. سازندمیپذیرامکان را88نویسیماژولیهایذخیرهشدهبرنامهرویه.8

 .نمايید تا اجرا شوند کنید و دند بار آنها را فراخوانی می نويسید، کامپايل می شده را می

هاای ذخیاره شاده از     زيرا، ممکن اس  روياه .دهندشدهترافیکشبکهراکاهشمیهایذخیرهرویه.4

وجاو بارای    دند خط را به عنوان پرس ۸8گیرنده در حال  عادی، وقتی سرويس .دندين سطر تشکیل شوند

( کااربران )ها  گیرنده در حالتی که تعداد سرويس. يابد کند، ترافیک شبکه افزايش می دهنده ارساب می سرويس

های ذخیره استفاده  ولی، اگر از رويه. دهد در محیط شبکه زياد باشد، اين موضوع بیشتر خودش را نشان می

دون بدنه رويه ذخیره . ی اس  يک خط را بفرستید تا رويه ذخیره شده اجرا گرددکنید، جه  اجرا فقط کاف

 .قرار دارد ۸0دهنده شده در سم  سرويس

 .اجرا نمود SQL Serverاندازی  توان به طور خودکار پس از راه های ذخیره شده را می رويه.3

 .شوند ذخیره می sys.Commentsو دستورات آن در جدوب  sys.objectsهای ذخیره شده در جدوب  نام رويه

                                                 
1- Cache Memory                2- Modular Programming           3 - Client 

           
 

 

1. Server 



 

 های ذخیره شده ایجاد رویه. 1-5-7

توانیاد باا دساتور     شاوند کاه مای    های ذخیره شده به عنوان يک شیء در باناک اطالعاات ذخیاره مای     رويه

CREATE PROCEDURE رود اين دستور به صورت زير به کار می. آنها را ايجاد کنید: 

 CREATE PROC [ EDURE ] procedure_name [ ; number ]  

[ { @parameter data_type }  

 VARYING ] [ = default ] [ OUTPUT ]  

 ] [ ,...n ]  

[ WITH  { RECOMPILE | ENCRYPTION | RECOMPILE , ENCRYPTION } ]  

[ FOR REPLICATION ]  

AS sql_statement [ ...n ]  

 :به عنوان مثاب، دستورات زير ار ببینید. اند آمده 3-۴دستور در جدوب پارامترهای اين

 USE [Chek] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 

GO 

CREATE PROCEDURE [dbo].[delete_Shobe] 

 (@ShobeCodeVarchar(6), 

  @strOut varchar(1) output) 

AS  

 if @ShobeCode in (select ShobeCode from Bank) 

set @strOut='1' -- شماره شعبه در بانک استفاده گردید 
else if @ShobeCode not in (select ShobeCode from Shobe) 

   set @strOut='2' -- شماره شعبه در بانک استفاده گردید 
else 

begin 

  DELETE [Shobe]   WHERE ( [ShobeCode] = @ShobeCode) 

  set @strOut='0' -- بانک حذف گردید 
end 

را از ورودی  ShobeCode@کنناد کاه پاارامتر     را ايجاد مای  delete_Shobeشده  اين دستورات، رويه ذخیره

اين رويه ذخیره شده، اگر کد شعبه در باناک وجاود   . گرداند را به صورت خروجی برمی Strout@گرفته پارامتر 

وگرنه، شاعبه را   '2'برابر  Strout@وگرنه، اگر کد شعبه وجود نداشته باشد،  '1'را برابر با  Strout@داشته باشد، 

 :اکنون دستور زير را در نظر بگیريد. خواهد شد '0'برابر  Strout@کند و مقدار  حذف می

 USE [Chek] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 



SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 

GO 

CREATE PROCEDURE [dbo].[delete_Shobe] 

 (@ShobeCodeVarchar(6),QShobename varchar(30), 

  @strOut varchar(1) output) 

AS  

 if @ShobeCode in (select ShobeCode from Shobe) 

   set @strOut='1' -- شماره شعبه در بانک استفاده گردید 
 ElsE 

 begin 

DELETE [Shobe]    VALUES (QShobeCode, QShobename) 

INSERT INTO 

set @strOut='0' --   گردیدشعبه اضافه  
end 

 

  



 

 فصـل

11 
گیری و بازیابی پشتیبان از  پشتیبان

گیری و  پشتیبان بانک اطالعات

 بازیابی پشتیبان از بانک اطالعات


 

زيارا ممکان اسا  باه داليال مختلاف       . افزار حفظ و نگهداری اطالعات اسا   نرم  های مهم يکی از بخش

 :اطالعات را از دس  بدهیم که برخی از اين داليل عبارتند از

اعماالی مثال فرما  ياا حاذف      هاا   ديسک سخ  توسط افراد غیرمجاز مورد دستیابی قارار گیارد و آن  . ۴

 .اطالعات را انجام دهند

 .ديسک سخ  خراب شود و قابل بازيابی نباشد. ۸

 (.اشتباهاً)اطالعات قبلی بر روی اطالعات فعلی کپی گردد . ۳

 .های کامپیوتری، اطالعات را تخريب کنند ويروس. ۱

در ايان فصال دو   . پاردازيم  طالعات مای گیری و بازيابی اطالعات از بانک ا بنابراين در اين فصل به پشتیبان

 :اند از اين دو روش عبارت. آموزيم گیری و بازيابی اطالعات را با دو مثاب می روش پشتیبان

 Restoreو  Backupاستفاده از دستورات . ۴

 SQLDMOاستفاده از کنترب . ۸

 BACKUP DATABASEگیری با دستور  پشتیبان .1-11

گیری اساتفاده   ترين روش پشتیبان کامل. گیری از بانک اطالعات وجود دارد های متعددی برای پشتیبان روش

و  ۳۶هااای کارنامااه زياارا، اياان دسااتور، از بانااک اطالعااات، فاياال. اساا  BACKUP DATABASEاز دسااتور 

Filegroupرود اين دستور، به صورت زير به کار می. نمايد گیری می ها پشتیبان: 

 BACKUP DATABASE { database_name | @database_name_var }  

 TO < backup_device > [ ,...n ]  

 [ [ MIRROR TO < backup_device > [ ,...n ] ] [ ...next-mirror ] ]  

                                                 
1- Log 



 [ WITH  

 [ BLOCKSIZE = { blocksize | @blocksize_variable } ]  

 [ [ , ] { CHECKSUM | NO_CHECKSUM } ] 

 [ [ , ] { STOP_ON_ERROR | CONTINUE_AFTER_ERROR } ] 

 [ [ , ] DESCRIPTION = { 'text' | @text_variable } ]  

 [ [ , ] DIFFERENTIAL ]  

 [ [ , ] EXPIREDATE = { date | @date_var }  

 | RETAINDAYS = { days | @days_var } ]  

 [ [ , ] PASSWORD = { password | @password_variable } ]  

 [ [ , ] { FORMAT | NOFORMAT } ]  

  [ [ , ] { INIT | NOINIT } ]  

  [ [ , ] { NOSKIP | SKIP } ]  

  [ [ , ] MEDIADESCRIPTION = { 'text' | @text_variable } ]  

  [ [ , ] MEDIANAME = { media_name | @media_name_variable } ]  

  [ [ , ] MEDIAPASSWORD = {mediapassword | @mediapassword_variable} ]  

  [ [ , ] NAME = { backup_set_name | @backup_set_name_var } ]  

  [ [ , ] { NOREWIND | REWIND } ]  

  [ [ , ] { NOUNLOAD | UNLOAD } ]  

  [ [ , ] RESTART ]  

  [ [ , ] STATS [ = percentage ] ]  

  [ [ , ] COPY_ONLY  

 .آمده اس  ۴۶-۴پارامترهای اين دستور در جدوب

 RESTORE DATABASEدستور . 2-11

نسخه کامال باناک    RESTORE DATABASEدستور . های مختلفی برای بازيابی پشتیبان وجود دارد روش

ايان دساتور باه    . کناد  از آن پشتیبان تهیه گرديد، بازيابی می BACKUP DATABASEاطالعات را که با دستور 

 :رود صورت زير به کار می

 RESTORE DATABASE { database_name | @database_name_var }  

[ FROM <backup_device> [ ,...n ] ] 

[ WITH  

  [ { CHECKSUM | NO_CHECKSUM } ] 

  [ [ , ] { CONTINUE_AFTER_ERROR | STOP_ON_ERROR } ] 

  [ [ , ] FILE = { file_number | @file_number } ]  

  [ [ , ] KEEP_REPLICATION ]  

  [ [ , ] MEDIANAME = { media_name | @media_name_variable } ]  

  [ [ , ] MEDIAPASSWORD = { mediapassword | 

    @mediapassword_variable } ]  

  [ [ , ] MOVE 'logical_file_name' TO 'operating_system_file_name' ]  

                [ ,...n ]  

  [ [ , ] PASSWORD = { password | @password_variable } ]  

  [ [ , ] { RECOVERY | NORECOVERY | STANDBY =  

    {standby_file_name | @standby_file_name_var }  

  } ]  



 

  [ [ , ] REPLACE ]  

  [ [ , ] RESTART ]  

  [ [ , ] RESTRICTED_USER ]  

  [ [ , ] { REWIND | NOREWIND } ]  

  [ [ , ] STATS [ = percentage ] ]  

  [ [ , ] { STOPAT = { date_time | @date_time_var }  

  |  STOPATMARK = { 'mark_name' | 'lsn:lsn_number' } 

     [ AFTER datetime ]  

  |  STOPBEFOREMARK = { 'mark_name' | 'lsn:lsn_number' } 

     [ AFTER datetime ]  

  } ]  

  [ [ , ] { UNLOAD | NOUNLOAD } ]  

] 

[;] 

برخی از پارامترهای ديگر ايان  . اس  BACKUP DATABASEپارامترهای اين دستور مانند پارامتر دستور 

 .اند آمده ۴۶-۸دستور در جدوب

.RESTORE DATABASEبرخیازپارامترهایدستور11-8جدول

هدفپارامتر

  RESTRICTED_USER 

توانند پس  می dbcreatorيا  db_owner  ،sysadminکند فقط کاربران  تعیین می

 .از بازيابی اطالعات به بانک دستیابی داشته باشند

MOVE کند ها را در زمان بازيابی به مکان ديگری منتقل می فايل. 

KEEP_REPLICATION 
دهناده ديگاری تکثیار     در هنگام بازيابی بانک اطالعات آن را بر روی سرويس

 .کند می

PARTIAL  دهد انجام میعمل بازيابی را به صورت جزئی. 

REPLACE 
تواناد باا ناام     اياد، مای   کند نام بانک اطالعات که از آن پشتیبان گرفته تعیین می

 .شوند، يکسان باشد بانک اطالعات که در آن بازيابی می

از بانک اطالعات پشتیبان تهیاه کارده ياا     Restoreو  Backupای که با استفاده از دستور  برنامه    11-1مثال

 .کند پشتیبان را بازيابی می



 

مراحلطراحیواجرا

.ایجادکنیدBackupRestoreپروژهجدیدیبهنام .1

:تایپکنیدImportsدستوراتزیررادربهش .8

 Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data.SqlTypes 



،دوکنتورل(هایاطالعواتبراینمایشلیستبانک)ComboBox،یککنترلLabelسهکنترل .4

TextBoxچهارکنترل،ButtonویوککنتورلFolderBrowserDialog(بورایانتهوابمسویر

.بهبرنامهاضافهکنید(گیریوبازیابیپشتیبانپشتیبان

رابوهصوورتزیورForm1_Loadناحیهخالیفرمراکلیکمضاعفکرده،دستوراترویداد .3

:تایپکنید

 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object,ByVal e_ 

As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

  label1.RightToLeft = RightToLeft.Yes 

  label2.RightToLeft = RightToLeft.Yes 

  button1.Text = "پشتیبان گیری" 

  button2.Text = "بازیابي" 

  button3.Text = "انتخاب مسیر" 

  button4.Text = "خروج" 

  label1.Text = "نام بانک اطالعات جهت پشتیبان گیری" 

  label2.Text = "نام بانک اطالعات بازیابی در سرور" 

  label3.Text = "مسري" 

  comboBox1Fill() 



 

End Sub 

را فراخاوانی   ()comboBox1Fillکنناد و تااب     های روی فرم را مقداردهی می اين دستورات، خواص کنترب

 .نمايش دهند comboBox1های اطالعاتی را در کنترب  نمايند تا لیس  بانک می

:برویدودستوراتزیرراتایپکنید()Form1_Loadبهقبلازرویداد .6

 Dim SQL As String = "SELECT name FROM sys.databases" 

Dim connStr As String = "Server=.\SQLEXPRESS ;Initial      

Catalog= ;Integrated Security=True" 

Dim conn As SqlConnection 

Dim da As SqlDataAdapter 

Dim ds As DataSet = New DataSet() 

در  .رود های اطالعات به کار می برای بازيابی بانکند که نک را تعريف می یSQLاين دستورات، ابتدا دستور 

، SqlConnectionاشاایايی از قبیاال  ،د و در پاياااننااکن ادامااه، رشااته اتصاااب را تعريااف کاارده، مقااداردهی ماای 

SqlDataAdapter  وDataSet دننماي را تعريف می. 

:رابهصورتزیرتعریفکنیدcomboBox1Fillدرادامه،تابع .7

 Private Sub comboBox1Fill() 

  conn = New SqlConnection(connStr) 

  da = New SqlDataAdapter(SQL, conn) 

  ' Add items to the combo box... 

  conn.ConnectionString = connStr 

  conn = New SqlConnection(connStr) 

  conn.Open() 

  da = New SqlDataAdapter(SQL, conn) 

  ds.Clear() 

  da.Fill(ds, "sys.databases") 

  comboBox1.DataSource = ds.Tables(0).DefaultView 

  comboBox1.DisplayMember = "name" 

End Sub 

را ايجاد کرده،  daو  connهای  به نام SqlDataAdapterو  SqlConnectionهايی از اشیا  ، ابتدا نمونهتاب اين 

های اطالعات متصال باه سارويس     نام بانک ،در ادامه. کند را مقدار داده آن را باز می connخواص شیء  ،سپس

هاای   ناام باناک   ،و در پاياان ( SELECT name FROM sys.databasesبا دساتور  )دهد  انتقاب می daبه  را دهنده

 .دهد انتقاب می comboBox1و از طريق آن بر روی  dsاطالعات را به 

آنرابهصورتزیورتغییورClickمضاعفکرده،ودستوراترویدادراکلیکbutton1دکمه .8

:دهید



 Private Sub button1_Click(ByVal sender As System.Object,_ 

ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click 

  Try 

    If textBox2.Text = "" Then 

       MessageBox.Show(" نشد انتخاب مسري") 

    Else 

     If conn.State = ConnectionState.Open Then 

         conn.Close() 

     End If 

    conn.ConnectionString = connStr 

    conn.Open() 

    Dim cmdBackup As String = "BACKUP DATABASE " +           

      comboBox1.Text + " TO DISK = '" + textBox2.Text +            

      comboBox1.Text + "1.bak', " + "DISK='" + textBox2.Text  

      + comboBox1.Text + "2.bak' " 

    Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(cmdBackup, conn) 

    cmd.CommandType = CommandType.Text 

    cmd.ExecuteNonQuery() 

    conn.Close() 

    MessageBox.Show("بانک اطالعات مورد نظر پشتیبان گرفته شد") 

 

            End If 

        Catch 

 

            MessageBox.Show("خطا در پشتیبان گیری رخ داد") 

        End Try 

End Sub 

مسیر پشتیبان توساط  )کنند  پشتیبان تهیه می comboBox1اين دستورات، از بانک اطالعات انتخاب شده در 

را قارار داده تاا در صاورت باروز خطاا در هنگاام        Tryبرای اين منظور، ابتادا دساتور   (. شود کاربر انتخاب می

ابتدا تس   Try ،در دستورات. ظاهر شود «گیریرخدادپشتیبانخطادر»گیری، برنامه قط  نشود و پیام  پشتیبان

تسا    ساپس،  ،(توسط کاربر انتخاب شده باشاد قرارگرفتن پشتیبان يعنی، مسیر )خالی نباشد  textBox2کند  می

 connدر ادامه، رشته اتصاب  شیء . بندد اگر اتصاب باز باشد، آن را می. باز اس  يا خیر کند آيا اتصاب به بانک می

 Stringدساتور  )کناد   جااد مای  گیاری را اي  ساپس، دساتور پشاتیبان   . نماياد  را مقداردهی کرده اتصاب را باز مای 

cmdBackup = … .) در پايان، يک شیءSqlCommand  به نامcmd کند  ايجاد کرده، خواص آن را مقداردهی می

کند و اتصاب را بسته، پیام مناسب نمايش  اجرا می ExecuteNonQueryگیری را با فراخوانی متد  و دستور پشتیبان

 .دهد می

آنرابوهصوورتزیورتغییورClickکرده،دستوراترویدادراکلیکمضاعفbutton2دکمه .7

:دهید



 

 Private Sub button2_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles button2.Click 

  Try 

   If textBox1.Text = "" Or textBox2.Text = "" Then 

     MessageBox.Show(" اطالعات یا مسیر انتخاب نشدنام بانک  ") 

   Else 

    connStr = "Integrated Security=SSPI Data                 

       Source=.\SQLEXPRESS " 

     conn = New SqlConnection(connStr) 

    If conn.State = ConnectionState.Open Then 

      conn.Close() 

    End If 

    conn.ConnectionString = connStr 

    conn.Open() 

    Dim cmdRestore As String = "RESTORE DATABASE " +            

     textBox1.Text + " FROM DISK = '" + textBox2.Text +        

     textBox1.Text + "1.bak', " + "DISK =  '" + textBox2.Text 

     + textBox1.Text + "2.bak' " 

    Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(cmdRestore, conn) 

    cmd.CommandType = CommandType.Text 

    cmd.ExecuteNonQuery() 

    MessageBox.Show("بانک اطالعات مورد نظر بازیابی شد") 

    conn.Close() 

  End If 

 catch 

   MessageBox.Show(" اطالعات خطا رخ داددر بازیابی بانک  ") 

 End Try 

End Sub 

کاه در   یوارد شاده اسا  و پشاتیبان آن در مسایر     textBox1که ناام آن در   ی، بانک اطالعاتاتاين دستور

textBox2 برای انجام اين کار، از . دنکن وارد گرديد، را بازيابی میTry کند تا در صورت باروز خطاا    استفاده می

 textBox2ياا   textBox1کند که محتوياات   ، ابتدا بررسی میTryدر بالك . قط  نگردد ،پشتیبانبازيابی برنامه در 

رشته اتصاب را تغییار داده ياک شایء اتصااب      ،سپس(. دهد اگر خالی باشد، پیام مناسب نمايش می)خالی نباشد 

باز  ()Openداده و اتصاب را با متد  در ادامه، رشته اتصاب را مقدار. بندد باز باشد، آن را می باگر اتصا ،ايجاد کرده

و  SqlCommandرود را ايجاد کرده با ايجااد شایء    ايی که برای بازيابی به کار میSQLدستور  ،در پايان. کند می

 .بندد کند و پیام مناسب را نمايش داده اتصاب می دستور بازيابی را اجرا می ()ExecuteNonQueryاجرای متد 

آنرابوهصوورتزیورتغییورClickمضاعفکرده،دستوراترویدادراکلیکbutton3دکمه .3

:دهید

 Private Sub button3_Click(ByVal sender As System.Object,_ 
ByVal e As System.EventArgs) Handles button3.Click 



  folderBrowserDialog1.Description=" مسیر مورد نظر را انتخاب کنید" 

  folderBrowserDialog1.ShowDialog() 

  textBox2.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath 

End Sub 

گیری و بازيابی پشتیبان را انتخااب   مسیر پشتیبان FolderBrowserDialogاين دستورات، با استفاده از کنترب 

 . کنند می

:راکلیکمضاعفکرده،دستوراتآنرابهصورتزیرتغییردهیدbutton4دکمه .11

 Private Sub button4_Click(ByVal sender As System.Object,_ 

ByVal e As System.EventArgs) Handles button4.Click 

  End  

End Sub 

.شودظاهرمی11-1اکنونشکل.برنامهراذخیرهواجراکنید .11

 

 .11-1نمونه اوليه خروجی مثال      11-1شكل

و دکماه  ( را انتخاب نماودم  Chekمن بانک اطالعات )نام بانک اطالعات را انتخاب کنید  comboBox1در 

باه عناوان مثااب،    )شکل مسیر ماورد نظار    در اين. ظاهر شودانتخاب مسیر را کلیک کنید تا شکل انتخاب مسیر 

D:\Backup  را انتخاب کنید و دکمهOK  را کلیک کرده تا مسیر انتخاب شده را درtextBox2   ۸شاکل )ببینیاد-

۴۶ .)) 



 

 

 .گيري نمونه خروجی براي پشتيبان      11-2شكل

 :گیری را کلیک کنید تا شکل زير ظاهر شود اکنون دکمه پشتیبان

 

نام بانک اطالعات برای بازياابی را وارد کنیاد    textBox1برای بازيابی پشتیبان در . را کلیک کنید OKدکمه 

ظااهر   ۴۶-۳دون مسیر از قبل مشخص اس ، دکمه بازيابی را کلیک کنید تاا شاکل  (. را وارد کردم Chekمن، )

 .سپس، دکمه خروج را کلیک کنید OKبرای خروج از برنامه دکمه . شود

 

 .نمونه خروجی براي بازيابی اطالعات      11-3شكل

 ها مدیریت دایرکتوری و فایل. 3-11



لاذا در  . هايی را ايجاد کنیم ها و فايل گیری و بازيابی پشتیبان نیاز داريم دايرکتوری در اين فصل برای پشتیبان

ها ابتدا باياد فضاای ناام     ها و دايرکتوری برای کار با فايل. پردازيم ها می ها و فايل اين بخش به مفهوم دايرکتوری

System.IO (:با دستور زير)رنامه اضافه کنید را به ب 

 Imports System.IO 

های  توانید از کالس اکنون می Directory ، (برای انجام عملیات بر روی دايرکتوری)  File برای کار بر روی ) 

 .و غیره استفاده کنید( های متنی برای خواندن و نوشتن در فايل) StreamReader، (ها فايل

 Fileکالس . 1-3-11

توان بار روی فايال انجاام داد،     اعمالی که با اين کالس می. رود بر فايل به کار میاين کالس برای مديري  

 .غیره. 9حذف فايل و . ۱ايجاد فايل . ۳تغییرنام فايل . ۸کپی کردن فايل . ۴: اند از عبارت

 .اند آمده ۴۶-۳متدهايی برای انجام اين کارها وجود دارند که برخی از اين متدها در جدوب

 Directory کالس. 2-3-11

هاا باه کاار     اين کالس برای انجام اعمالی از قبیل ايجاد، حذف، تغییر نام و اعماب ديگر بر روی دايرکتوری

 . اند آمده ۴۶-۱کالس در جدوب برخی از خواص و متدها اين. رود می

.Directoryبرخیازخواصمهمکالس11-3جدول

هدفخاصیت

 Exists پوشه وجود دارد يا خیرنمايد آيا  مشخص می. 

 FullName کند مسیر کامل دايرکتوری را تعیین می. 

Name گرداند نام دايرکتوری را برمی. 

Root گرداند ريشه دايرکتوری تعیین شده را برمی. 

هدفمتد

CreateDirectory کند يک دايرکتوری را ايجاد می. 

Delete کند دايرکتوری خاصی را حذف می. 

Move کند دايرکتوری خاصی را به مکان جديد منتقل می. 



 

 FileStreamکالس . 3-3-11

. رود تا بتوانید اطالعات باينری را در آن بنويسید يا از آن بخوانیاد  اين کالس برای باز کردن فايل به کار می

آن را مقاداردهی  ( ۴۶-9جادوب )ای از آن ايجاد کنیاد و خاواص    بايد نمونه FileStreamبرای استفاده از کالس 

 :توانید به صورت زير عمل کنید برای ايجاد نمونه می. نمايید

 Dim streamName As FileStream = New FileStream(fileName, fileMode, fileAccess, fileShare) 

fileNameنام فايلی اس  که بايد باز شود ،. fileMode مقاادير آن  . کند حال  باز کردن فايل را مشخص می

 ۴۶-3کند کاه مقاادير آن در جادوب    ، شیوه دستیابی به فايل را تعیین میfileAccess. بینید می ۴۶-۰را در جدوب

 جادوب )استفاده شاود  ( معموالً در شبکه)کند که فايل دگونه به طور همزمان  ، تعیین میFileShare. آمده اس 

 :به عنوان مثاب دستورات زير را ببینید. (8-۴۶

 Dim inp As FileStream = New FileStream("daftar.bak", FileMode.Create,  

FileAccess.Write, FileShare.None) 

توانند باه   کند به طوری که کاربران ديگر در شبکه نمی را برای نوشتن ايجاد می daftar.bakاين دستور، فايل 

 .به آن دسترسی داشته باشند طور همزمان

.FileStreamخواصکالس11-6جدول

هدفخاصیت

 CanRead کند آيا فايل قابل خواندن اس  يا خیر تعیین می. 

 CanWrite کند آيا فايل امکان نوشتن را دارد يا خیر تعیین می. 

Length  کند های يک استريم را تعیین می تعداد باي. 

Name کند را تعیین می نام استريم. 

Position نمايد مکان فعلی استريم را تعیین می. 

 

 خواندن از استریم

 . استفاده کنید ()Readو  ()ReadByteتوانید از دو متد  برای خواندن اطالعات از استريم می

 :شود رود و به صورت زير استفاده می به کار می Streamجه  خواندن يک کاراکتر از : ()ReadByte متد 

 Dim  کاراکتر خوانده شده  AS Integer = نام شیء.ReadByte() 



 

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید

 Dim fsSource As FileStream = New FileStream(srcPath, FileMode.Open,_  

                          FileAccess.Read, FileShare.Read) 

Dim firstByte AS Integer = fsSource.ReadByte()   

کناد و دساتور    قرار دارد را به صورت فقط خواندنی باز می srcPathدستور اوب، فايلی که نام و مسیر آن در 

 .دهد قرار می firstByteدوم، اولین باي  آن را خوانده در متغیر 

رود و به صورت زير استفاده  برای خواندن تعدادی کارکتر از مکان خاصی در فايل به کار می :()Read متد 

 :شود می

   Read(array, offset, count).نام شیء 

array دهد هايی که از فايل خوانده شده اس  در آن قرار می ، باي .offset   کاارکتر  )، مکان شاروع خوانادن

، تعداد کارکترهايی که باياد از فايال خواناده شاود را تعیاین      Countکند و  از فايل را تعیین می( شروع خواندن

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید. نمايد می

 Dim bufferWrite As byte()  

Dim fsSource As FileStream = New FileStream(srcPath, FileMode.Open,_  

    FileAccess.Read, FileShare.Read) 

bufferWrite = New byte(fsSource.Length) 

fsSource.Read(bufferWrite, 0, bufferWrite.Length)  

دساتور دوم، شایء   . کناد  تعرياف مای   bufferWriteدستور اوب، بافری را برای خواندن از فايال باه ناام    

fsSource  را از نوعFileStream   تعیین کرده، فايلی را که نام و مسایر آن درsrcPath     قارار دارد، باه صاورت

کارکترهای موجود در فايل در نظر را به اندازه تعداد  bufferWriteفقط خواندنی باز کرده، دستور سوم، آرايه 

قارار   bufferWriteرا خواناده در آراياه    fsSourceگیرد و دستور دهارم، کارکترهاای موجاود در اساتريم     می

 .دهد می

 نوشتن در استریم

  :وجود دارد ()Writeو  ()WriteByteبرای نوشتن در استريم نیز دو متد 

 :رود نويسد و به صورت زير به کار می يک باي  را در استريم می :()WriteByteمتد 

  WriteByte(byte value).نام شیء 



 

valueبه عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید. کند که در فايل بايد نوشته شود ، مقداری را تعیین می: 

 Dim fsDes As FileStream = New FileStream(srcPath, FileMode.Open,_  

   FileAccess.Write, FileShare.Read) 

fsDes.WriteByte(12)  

 .نويسد را در آن می ۴۸را به صورت نوشتنی باز کرده و دستور دوم، مقدار  srcPathدستور اوب، فايل 

رود و باه صاورت زيار     ها در مکان خاصی از استريم به کار می ای از باي  برای نوشتن آرايه: ()Write متد 

 :شود میاستفاده 

 Write(array, offset, count).نام شیء 

array کند که بايد در فايل نوشته شاوند  هايی را تعیین می ، باي .offset     مکاان شاروع نوشاتن را تعیاین ،

باه عناوان مثااب،    . نماياد  ، تعداد کارکترهايی که بايد در فايل نوشاته شاوند را مشاخص مای    countکند و  می

 :دستورات زير را ببینید

 Dim fsDes As FileStream = New FileStream(srcPath, FileMode.Open,_  

  FileAccess.Write, FileShare.Read) 

fsDes.Write(bufferWrite, 10, bufferWrite.Length) 

کند و دستور دوم، اطالعاات   قرار دارد به صورت نوشتنی باز می surPathدستور اوب، فايلی که نام آن در 

bufferWrite  نويسد در آن فايل می( گر فايل، صفر اس  مکان شروع اشاره) ۴۴را از مکان. 

 GzipStreamکالس . 4-3-11

کاالس  . رود سازی فايال و خاارج نماودن فايال از حالا  فشارده باه کاار مای          اين کالس، برای فشرده

GzipStream  در فضای نامSystem.IO.Compression ه از اين کاالس ابتادا باياد ايان     برای استفاد. قرار دارد

 :فضای نام را با دستور زير به برنامه اضافه کنید

 Imports System.IO.Compression 

 :شود اين کار به صورت زير انجام می. ای از اين کالس ايجاد کنید سپس، نمونه

 Dim نام نمونه As GzipStream = New GzipStream("نام فايل", CompressionMode, leaveOpen) 

باااا مقااادار )کناااد کاااه فايااال فشااارده شاااود  ، تعیاااین مااایCompressionModeدر ايااان دساااتور 

CompressionMode.Compress ) يا از حال  فشرده خارج گردد(   باا مقادارCompressionMode.Decompress )

 . کند ل را باز میباشد، فاي Trueاگر اين مقدار . کند که آيا فايل باز شود يا خیر ، تعیین میleaveOpenو 



خاواص و  . در پايان، بايد به خواص آن مقدار دهید و از متدهای آن برای خواندن و نوشتن استفاده کنید

 :به عنوان مثاب، دستورات زير را ببینید. آمده اس  ۴۶-0در جدوب GzipStreamمتدهای شیء 

Dim gzCompressed As GZipStream = New 

 GZipStream(fsDest, CompressionMode.Compress, True) 

gzCompressed.Write(bufferWrite, 0, bufferWrite.Length) 

gzCompressed.Close() 

دساتور دوم، اطالعاات    .کناد  قرار دارد را به صورت فشرده باز مای  fsDestدستور اوب، فايلی که نام آن در 

 .بندد نويسد و دستور سوم، فايل را می را در آن می bufferWriteرشته 

 این کتاب شامل 281 صفحه است که فایل الکترونیکى 
آن را مىتوانید از سایت کتابراه دانلود نمایید
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