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جذٍل  1 – 1جذٍل اًسـاساذ.
ًام فیلذ
ًام جذٍل
Books
(یتابها)

Publishers
(ناضسام)

کلیذ
اٍلیِ
ته

زْی
نه

کلیذ
خاسجی
نه

Title

ػنوام یتاب

)Varchar(10

نه

نه

نه

Page

تؼدا غفحات

int

نه

نه

نه

Price

قیمت یتاب

)Decimal(15, 0

نه

نه

نه

EditNo

ضمازه ویسایص

int

نه

ته

نه

ISBN

ّذف

ًَع

ید یتاب یا ضاتک

)Varchar(10

PrintNo

نوتت چاج

int

نه

ته

نه

groupID

ید گسوه یتاب

)Varchar(6

نه

نه

ته

pubID

ید ناضس

)Varchar(10

ته

نه

نه

pName

نام ناضس
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ضمازه ت فص ناضس

URL

)Varchar(50

نه

نه

نه

)Varchar(15

نه

ته

نه

آ زس وبسایت

)Varchar(100

نه

ته

نه

نام ضهس ناضس

)Varchar(50

نه

ته

نه

bFname

نام مدیس انتطازات
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نه

نه
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نام خانوا گی مدیس
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نه

نه

نه
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نه

نه

نه

ید مو رف
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نه

aFname
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نه
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نه
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Age

سص مو رف

int
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نه

نه
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مدزک مو رف

)Varchar(30

نه

ته

نه

Email

خست اراتسونیک مو رف

)Varchar(50

نه

ته

نه

Mobile

موتایل مو رف

)Varchar(15

نه

ته

نه

SumPayment

مجموع ح تا ریف

)Decimal(18, 0

نه

ته

نه

AutBook
(یتابهای

ISBN

ید یتاب

)Varchar(10

ته

نه

ته

atID

تاریف ضده)

ید مو رف

)Varchar(10

ته

نه

ته

Payment

ح تا ریف
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نه
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PubBook
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ISBN

ضاتک
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PubID
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groupID
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ید گسوه یتاب
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groupName

نام گسوه یتاب
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انتطازات
CountBookPrint

چاج ضده
Authors
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جذٍل  1 - 3تاًک اؼالػازی خخؾ ،خشیذ ٍ فشٍؽ هحصَالذ.
ًام جذٍل

ًام فیلذ

ّذف

ًَع

کلیذ
اٍلیِ

زْی

کلیذ
خاسجی
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(مطتسیام)

ID

ید مطتسی

)Varchar(6
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firstName
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نه
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nationalCode
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)Varchar(10
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نه

نه

Tel

ضمازه ت فص
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Mobile

ضمازه موتایل

)Varchar(15
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Address
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)Varchar(50
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نوع فؼاریت

)Varchar(50
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cityID

ید ضهس

)Varchar(6
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stateID

ید استام

)Varchar(6
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Email

ایمیل

)Varchar(50

نه

goodAccount

خوش حساتی

Bit

نه

Credit

میصام اػتثاز

)Decimal(18,0

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

مطتسی

ته
ته
نه
ته
نه
ته
نه
ته
ته
ته
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ته
نه
ته
نه
ته
نه
ته
ته
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(یازتسام)
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ته

نه

نه

cityName
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نه

نه
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userCode
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)Varchar(6

نه
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ته

. خشیذ ٍ فشٍؽ هحصَالذ، تاًک اؼالػازی خخؾ1 - 3 اداهِ جذٍل
کلیذ
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State
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ید یازتس
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merchandiseID
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Numeric(18, 0)

قیمت مػسف یننده

merchandiseGro
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قیمت خسید

buyPrice
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ضمازه مطتسی
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)(انثاز

Merchandise

)(یاال
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)(گسوه یاال

BankSave
)(تانک

BuyInvoice
)(فایتوز خسید

اداهِ جذٍل  1 - 3تاًک اؼالػازی خخؾ ،خشیذ ٍ فشٍؽ هحصَالذ.
ًام جذٍل

ًام فیلذ

ّذف

ًَع

کلیذ اصلی

زْی

کلیذ
خاسجی

BuyInvoice
(فایتوز خسید)

buyType

نوع خسید

)Varchar(50

نه

ته

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

buyInvoice1

invoiceNumeral

(زیص فایتوز

ضمازه فایتوز

)Decimal(18, 0

ته

نه

ته

merchandiseID

خسید)

ید یاال

)Varchar(6

ته

نه

ته

Price

قیمت

)Numeric(18, 0

نه

نه

نه

Discount

تخفیف

)Numeric(18, 0

نه

نه

نه

Amount

تؼدا

)Numeric(18, 0

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

invoiceNumeral

ضمازه فایتوز

)Decimal(18, 0

ته

نه

نه

Date

تازیخ فایتوز

sellInvoice
(فایتوز فسوش)

)Varchar(8

نه

نه

نه

ID

ضمازه مطتسی

)Varchar(6

نه

نه

ته

sellType

نوع فسوش

)Varchar(50

نه

ته

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

sellInvoice1

invoiceNumeral

(زیص فایتوز

ضمازه فایتوز

)Decimal(18, 0

ته

نه

ته

merchandiseID

فسوش)

ید یاال

)Varchar(6

ته

نه

ته

Price

قیمت

)Numeric(18, 0

نه

نه

نه

Discount

تخفیف

)Numeric(18, 0

نه

نه

نه

Amount

تؼدا

)Numeric(18, 0

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

hessabNo

ضمازه حساب

)Varchar(15

ته

نه

نه

hessabName

نام حساب

)Varchar(50

نه

نه

نه

bankName

نام تانک

)Varchar(50

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

sellerID

ضمازه فسوضنده

)Varchar(6

ته

نه

نه

sellerName

نام فسوضنده

)Varchar(50

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

recepitID

ضمازه زسید

)Varchar(6

ته

نه

نه

storeID

ید انثاز

)Varchar(6

نه

نه

ته

Date

تازیخ

)Varchar(8

نه

نه

نه

InvoiceNumeral

ضمازه فایتوز

)Decimal(18, 0

نه

نه

ته

Amount

تؼدا

)Numeric(18, 0

نه

نه

نه

Hessab
(حساب تانای)

Seller
(فسوضندگام)

Recipt
(زسید)

اداهِ جذٍل  1 - 3تاًک اؼالػازی خخؾ ،خشیذ ٍ فشٍؽ هحصَالذ.
ًام جذٍل

ًام فیلذ

ّذف

ًَع

کلیذ
اصلی

زْی

کلیذ
خاسجی

Recipt
(زسید)

Render

تحویل گیسنده

)Varchar(50

نه

نه

نه

Teller

تحویل هنده

)Varchar(50

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

Receipt2
(زیص یاال زسید

receiptID

ضمازه زسید

)Varchar(6

ته

نه

ته

merchandiseID

ضده)

ید یاال

)Varchar(6

ته

نه

ته

Amount

تؼدا یاال

)Numeric(18,0

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

receiptID

ضمازه حواره

)Varchar(6

ته

نه

نه

storeID

ید انثاز

)Varchar(6

نه

Date

تازیخ

Order
(حواره)

نه

ته

)Varchar(8

نه

نه

نه

invoiceNumeral

ضمازه فایتوز

)Decimal(18,0

نه

نه

ته

Amount

تؼدا

)Numeric(18,0

نه

نه

نه

Render

تحویل گیسنده

)Varchar(50

نه

نه

نه

Teller

تحویل هنده

)Varchar(50

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

Order2
(زیص یاالی

receiptID

ضمازه حواره

)Varchar(6

ته

نه

ته

merchandiseID

حواره ضده)

ید یاال

)Varchar(6

ته

نه

ته

Amount

تؼدا یاال

)Numeric(18,0

نه

نه

نه

userCode

ید یازتس

)Varchar(6

نه

نه

ته

جذٍل  1 - 4تاًک اؼالػازی آطاًغ حول ٍ ًقل.
ّذف
ًام فیلذ
ًام جذٍل

Cars
(ماضیصها)

Drivers
(زانندگام)

ًَع

کلیذ
اٍلیِ

زْی

کلیذ
خاسجی

carID

ضمازه ماضیص

)Varchar(10

ته

نه

نه

carType

نوع ماضیص

)Varchar(30

نه

نه

نه

capicity

ظسفیت

)Decimal(18, 0

نه

نه

نه

unit

واحد

)Varchar(30

نه

نه

نه

drID

ضمازه زاننده

)Varchar(10

نه

نه

drID

ضمازه زاننده

)Varchar(10

ته

نه

drFname

نام زاننده

)Varchar(20

نه

drLname

نام خانوا گی زاننده
زجه گواهی نامه

degree

Customers
(مطتسیام)

Orders
(سفازضات)

ته

cID

ضمازه مطتسی

نه

نه
نه

)Varchar(20

نه

نه

نه

)Varchar(20

نه

ته

نه

)Varchar(10

ته

نه

نه

cFname

نام مطتسی

)Varchar(20

نه

نه

نه

cLname

نام خانوا گی مطتسی

)Varchar(20

نه

نه

نه

Tel

ضمازه ت فص

)Varchar(15

نه

ته

نه

City

ضهس مطتسی

)Varchar(30

نه

ته

نه

oID

ضمازه سفازش

)Varchar(10

ته

نه

نه

drID

ضمازه زاننده

)Varchar(10

نه

ته

ته

cID

ضمازه مطتسی

)Varchar(10

نه

ته

ته

desCity

ضهس مقػد

)Varchar(30

نه

نه

نه

Freight

یسایه

)Decimal(18, 0

نه

نه

نه

جذٍل  4 – 5زَصیغ فیلذّای جذاٍل ػیؼسن حؼاتذاسی.
ًَع فیلذ
ًام فیلذ
ًام جذٍل

جدول یل

ید یل
نام یل
ید نوع حساب

جدول مؼیص

ید یل
ید مؼیص
نام مؼیص

جدول تفؿی ی

ید یل
ید مؼیص
ید تفؿی ی
نام تفؿی ی

سستسگ سند

ضمازه سند
تازیخ سند
ضسح سند
تؼدا ؾمایم سند
ید نوع سند

جدول زیص سند

ضمازه سند
ید یل
ید مؼیص
ید تفؿی ی
ضسح ز یف سند
مث غ تدهااز
مث غ تستانااز
ید هصینه
ید خسوضه

جدول هصینه

ید هصینه
نام هصینه
ید خسوضه
نام خسوضه

جدول خسوضه

varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
decimal
varchar
varchar
decimal
varchar
decimal
varchar
varchar
varchar
varchar
decimal
decimal
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

جدول نوع حساب

ید نوع حساب
نام نوع حساب

varchar
varchar

جدول نوع سند

ید نوع سند
نام نوع سند

varchar
varchar

جدول گسوه حساب

ید گسوه حساب
نام گسوه حساب

varchar
varchar

کلیذ اٍلیِ
اًذاصُ

3
50
1
3
3
50
3
3
6
50
5
10
255
3
1
5
3
3
6
255
18
18
6
6
6
50
6
50

ته
نه
نه
ته
ته
نه
ته
ته
ته
نه
ته
نه
نه
نه
نه
ته
ته
ته
ته
نه
نه
نه
نه
نه
ته
نه
ته
نه

1

ته

50

نه

1

ته

50

نه

2

ته

50

نه

 مثال  .8 – 8خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػازی تِ ًاام  PublishDBسا ایجااد هایکٌاذ کاِ ًاام فایال دادُ آى
 publish_data.mdfاػر .ایي فایل دس خَؿِ  ClassDatabaseدسایَ  Cقشاس هیگیشد .اًذاصُ ایي فایل  10هگاتایار
ٍ حذاکثش اًذاصُ آى  150هگاتایر هیتاؿذً .ام فایل کاسًاهِ  publish_log.ldfهیتاؿذ کِ دس خَؿِ ClassDatabase
دسایَ  Cتِ اًذاصُ  ٍ 12حذاکثش اًذاصُ  120هگاتایر ایجاد هیؿَد.
 مثال  .8 – 2خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػازی  Libraryتا ٍیظگیّای صیش ایجاد هیکٌذ:

ازای یک فایل ا ه ته نام  lib_dataاست .انداشه ایص فایل  3074KBمیتاضد یه مییتوانید تیا خیس ضیدم
یسک زضد یاتد و زضد فایل ز هس مسح ه  1024KBاست .ایص فایل ز زاییو  Cخوضیه  ClassDatabaseتیا
نام  lib_data.mdfقساز میگیس .
یک فایل یازنامه ته نام  lib_logاز یه ز زایو  Cخوضیه  ClassDatabaseتیا نیام  lib_log.ldfذخییسه
میضو  .انداشه ایص فایل نیص  3072KBاست .اما حدایثس انداشه آم  2048GBمیتاضد .زغد زضید اییص فاییل
 11زغد است.

مثال  .8 – 3خشعٍجَیی کِ اًذاصُ ٍ حذاکثش اًذاصُ فایل  Publish_dataاص تاًک اؼالػازی  PublishDBسا

تِ زشزیة تِ  200 ٍ 150هگاتایر زغییش هیدّذ.
 مثال  .8- 4خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػاذ تِ ًام  myDatabaseتا ٍیظگیّای صیش ایجاد هیکٌذ:

ایییص تانییک ازای یییک فایییل تییه نییام  my_data1اسییت یییه ز زایییو  Cخوضییه  classDatabaseتییا نییام
 my_data1.mdfقساز میگیس  .انداشه ایص فایل  5MBتا حدایثس  100MBته غوزت  5مگاتایت 5 ،مگاتاییت
زضد مییاتد.
مثال  .8 – 5خشعٍجَیی کاِ فاایلی تاِ ًاام  my_data2دس خَؿاِ  classDatabaseدسایاَ  Cتاا ًاام
 my_data2.mdfتِ تاًک اؼالػازی  myDatabaseاظافِ هیکٌذ .اًذاصُ ایي فایل  5هگاتایر اػر ٍ زا حذاکثش 100
هگاتایر تِ صَسذ  5هگاتایر 5 ،هگاتایر هیزَاًذ سؿذ یاتذ.
مثال  .8-6خشعٍجَیی کِ گشٍُ فایلی تِ ًام  myFileGroupسا تاِ تاًاک اؼالػاازی myDatabase
اظافِ هیکٌذ.
مثککال  .8 – 7خااشعٍجااَیی کااِ فایاال  my_data3دس خَؿااِ  classDatabaseدسایااَ  Cتااا ًااام
 my_data3.mdfسا تِ گشٍُ  myFileGroupتاًک اؼالػازی  myDatabaseاظافِ هیکٌذ .ایي فایال  4MBاػار
کِ هیزَاًذ زا  50MBتا گام  5MBسؿذ کٌذ.
مثال  .8 – 8خشعٍجَیی کِ فایل  my_data2سا اص تاًک اؼالػازی  myDatabaseحزف هیکٌذ.
مثال  .8- 9خشعٍجَیی کِ اًذاصُ فایل  my_data1اص تاًک اؼالػاازی  myDatabaseسا تاِ  10هگاا
تایر زغییش هیدّذ.

مثککال  .8 – 89خااشعٍجااَیی کااِ فایاال  my_data4دس خَؿااِ  classDatabaseدسایااَ  Cتااا ًااام
 my_data4.mdfسا تِ گشٍُ  myFileGroupتاًک اؼالػازی  myDatabaseاظافِ هیًوایذ.
 مثال  .8 – 88خشعٍجَیی کِ گشٍُ فایل  myFileGroup1سا تِ  myDatabaseاظافِ هیکٌذ.

مثال  .8 – 82خشعٍجَیی کِ گشٍُ فایل  myFileGroupسا اص تاًک اؼالػااذ  myDatabaseحازف
هیکٌذ.
مثال  .8 – 83خشعٍجَیی کِ فایل  my_data3سا تِ گشٍُ فایل  myFileGroup1اص تاًاک اؼالػااذ
 myDatabaseاظافِ هیکٌذ.

مثال  .8 – 84خشعٍجَیی کِ گشٍُ فایال  myFileGroup1اص تاًاک اؼالػاازی  myDatabaseسا تاِ
گشٍُ فایل خیؾفشض زغییش هیدّذ.
مثال  .8 – 85خشعٍجَیی کِ گشٍُ فایل  PRIMARYتاًک اؼالػازی  myDatabaseسا تِ گشٍُ فایل
خیؾفشض زغییش هیدّذ.
مثال  .8 – 86خشعٍجَیی کِ فایل  my_log1تا ًام  my_log1.ldfدسایَ  Cخَؿاِ  classDatabaseسا
تِ تاًک اؼالػازی  myDatabaseاظافِ هیکٌذ (یک فایل کاسًاهِ تِ تاًک اؼالػازی اظافِ هیًوایذ).
مثال  .8 – 87خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػازی  myDatabaseسا تِ ًام  myDatabase1زغییش ًاام های-
دّذ.
مثال  .8 – 88خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػازی  myDatabase1سا حزف خَاّذ کشد .یؼٌی ،زوام فایالّاای
دادُ ٍ کاسًاهِ هشتَغ تِ ایي تاًک هَجَد دس خَؿِ  ClassDatabaseدسایَ  Cسا حزف خَاّذ کشد.
مثال  .8 – 25خاشعٍجاَیی کاِ جاذٍل  GroupBookسا ایجااد هایکٌاذ (هـخصااذ فیلاذّای جاذٍل
 GroupBookدس جذٍل  1-1آهذُ اػر).
مثال  .8 – 26خشعٍجَیی کِ جذٍل  Booksسا ایجاد هیکٌاذ (ػااخساس ایاي جاذٍل سا دس جاذٍل 1 – 1
تثیٌیذ).
مثال  .8 – 27خشعٍجَیی کِ جذٍل  Publishersکِ ػاخساس آى دس جذٍل  1 – 1قشاس داسد سا ایجاد های-
کٌذ.
مثال  .8 – 28خشعٍجَیی کِ ػاخساس جذٍل  Authorsسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 29خشعٍجَیی کِ جذٍل  AutBookسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 39خشعٍجَیی کِ ػاخساس جذٍل  PubBookسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 32خشعٍجَیی کاِ فیلاذّای  newColumn2 ٍ newColumn1سا تاِ جاذٍل Authors
اظافِ هیکٌٌذ.
مثال  .8 – 33خاشعٍجاَیی کاِ اًاذاصُ فیلاذ  newColumn2دس جاذٍل  Authorsسا اص  30تاِ 20
کاساکسش زغییش هیدّذ.
 مثال  .8 -34خشعٍجاَیی کاِ فیلاذّاای  newColumn2 ٍ newColumn1 ،newColumnسا اص
جذٍل  Authorsحزف هیکٌذ.



مثال  .8 – 35خشعٍجَیی کِ جذٍل  Testتا دٍ فیلذ  y ٍ xاص ًَع  intسا تاِ تاًاک اؼالػاازی فؼلای

( )PublishDBاظافِ هیکٌذ (فیلذ  ،xهقذاس زْی سا ًویخزیشد).



مثال  .8 – 36خشعٍجَیی کِ هحذٍدیر  PK_Xسا تِ جذٍل  Testاظافِ هیکٌذ کاِ فیلاذ  xسا تاِ

ػٌَاى کلیذ اٍلیِ آى جذٍل دس ًظش هیگیشد.
 مثال  .8 – 37خشعٍجَیی کِ هحذٍدیر  FK_Xسا اص جذٍل  Testحزف هیکٌذ.
مثال  .8 – 8خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػازی  Buy_Sellسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 2خشعٍجَیی کِ جذٍل  Login1سا دس تاًک اؼالػازی  Buy_Sellایجاد هیکٌذ.

مثال  .8 – 3خشعٍجَیی کِ جذٍل  Cityسا دس تاًک اؼالػازی فؼلی (  )Buy_Sellایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 4خشعٍجَیی کِ جذٍل  Stateسا دس تاًک اؼالػازی  Buy_Sellایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 5خشعٍجَیی کِ جذٍل  Customerسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 6خشعٍجَیی کِ اًذاصُ فیلذ  Emailاص جذٍل  Customerسا تِ  50زغییش هیدّذ.
مثال  .8 – 7خشعٍجَیی کِ فیلذ  Pictureسا تِ جذٍل  Customerاظافِ هیکٌذ.

مثال  .8 – 8خشعٍجَیی کِ جذٍل  Storeسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 9خشعٍجَیی کِ فیلذ  storeNameسا تِ جذٍل  Storeاظافِ هیکٌذ.
مثال  .8 – 89خشعٍجَیی کِ جذٍل ( merchandiseGroupگشٍُ کاال) سا اظافِ هیکٌذ.
مثال  .8 – 88خشعٍجَیی کِ فیلاذ  userCodeسا تاِ جاذٍل  merchandiseGroupاظاافِ کاشدُ ٍ
اسزثاغ تیي ایي جذٍل ٍ جذٍل  Login1سا اص ؼشیق آى تشقشاس هیکٌذ.
مثال  .8 – 82خشعٍجَیی کِ جذٍل ( Merchandiseکاال) سا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 83خشعٍجَیی کِ جذٍل ( Sellerفشٍؿٌذُ) سا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 84خشعٍجَیی کِ جذٍل ( BuyInvoiceفاکسَس خشیذ) سا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 85خشعٍجَیی کِ جذٍل ( BuyInvoice1سیض اؼالػاذ فاکسَس) سا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .8 – 86خشعٍجَیی کِ فیلذ  Pictureسا اص جذٍل  Customerحزف هیکٌذ.

جداول موجو ز جدول  1 - 5زا ز نظس تگیسید .اینوم ته سواالت شیس خاسخ هید:
 .1تانک اقالػاتی ته نام  Accountingایجا ینید یه ازای یک فایل ا ه و یک فایل یازنامه تاضد .مسییس
فایل ا ه و یازنامه تفاوت اضته تاضد.
 .2یک فایل ا ه جدید ته تانک  Accountingاؾافه ینید.
 .3ی یدهای خازجی جداول موجو ز جدول  1 - 5زا تؼییص ینید.
 .4ازتثاـ تیص جداول زا تؼییص یس ه و نوع ازتثاـ زا مطخع نمایید.

 .5جداول زا ته همساه ازتثاـ تیص آمها ز تانک اقالػاتی  Accountingایجا ینید.
مثال .2 – 39خشعٍجَیی کِ لیؼر هؤلفاًی سا ًوایؾ هیدّذ کِ زاکٌَى حق زألیف دسیافر ًکشدًذ.

.6
 .7مثال  .2 – 49خشعٍجَیی کِ گشٍُّایی کِ اصالً کساب ًذاسًذ سا ًوایؾ هیدّذ (تشای حل ایاي خاشع-
ٍجَ اص ػولگش  EXCEPTاػسفادُ کٌیذ).

 .8مثال  .2 – 48خشعٍجَیی کِ کسابّای سا ًوایؾ هیدّذ کِ حق زألیف تشای آىّا دسیافر گشدیاذ (تاا
ػولگش .)INTERSECT

 .9مثال  .2 – 42خشعٍجَیی کِ کسابّای تا کذ گشٍُ کساب ' '02سا ًوایؾ هیدّذ کِ زاکٌَى تشای آىّا
حق زألیف دسیافر ًگشدیذ (تا ػولگش .)EXCEPT

.11

مثال  .2 – 43خشعٍجَیی کِ لیؼر ًاؿشاًی کِ تشای کسابّای تا کذ گشٍُ ' '02حق زالیف دادُاًاذ سا

ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .2 – 44خشعٍجَیی کِ ظشب دکاسزی جذٍل  PubBook ٍ GroupBookسا ًـاى هیدّذ.

.11
.12
 .13مثال  .2 – 46خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ ًام کساب ٍ ًام گشٍُ سا ًوایؾ هیدّذ.
 .14مثال  .2 – 47خشعٍجَیی کِ ًام ًاؿشً ،ام خاًَادگی هذیش اًسـاساذ ً ،ام کساب ٍ هیضاى حق ًـش دسیافار
مثال  .2 – 45خشعٍجَیی کِ کسابّای تا کذ گشٍُ ' '02سا دس گشٍُ کساب ظشب هیکٌذ.

ؿذُ تشای ّش کساب سا ًوایؾ هیدّذ.

مثال  .2 – 48خشعٍجَیی کِ دٍ جذٍل  GroupBook ٍ Booksسا اص ؼشیق ػولگش > خیًَذ هیصًذ.

.15
 .16مثال .2 – 49

کساب سا ًوایؾ هیدّذ.

خشعٍجَیی کِ ًامً ،ام خاًَادگی هؤلفً ،ام کساب ٍ هیضاى حق زألیف دسیافسی تاشای ّاش

 .17مثال  .2 – 59خشعٍجَیی کِ ًام ًاؿشً ،ام کساب ٍ هثلؾ حق ًـش کساتی کاِ حاق ًـاش آى صیاش 4000000
سیال تاؿذ سا ًوایؾ هیدّذ.

 .18مثال  .2 – 58خشعٍجَیی کِ لیؼر ًاؿشاًی سا تاصیاتی هیکٌذ کِ تاشای ّایک کسااتی حاق ًـاش تایؾ اص
 4000000سیال دسیافر ًکشدًذ.

.19

مثال  .23خشعٍجَیی کِ ؿواسُ فاکسَسّای سا ًوایؾ هیدّذ کِ زؼذاد کاالّای خشیذاسی ؿذُ دس آى-

ّا تیـسش اص  500اػر.
مثال  .24خشعٍجَیی کِ ؿواسُ فاکسَسی کِ تیـسشیي زؼذاد خشیذ سا داسدً ،وایؾ هیدّذ.
مثال  .25خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ کاالیی کِ کنزشیي خشیذ اص آى سا داؿسِاینً ،وایؾ هیدّذ.

مثال  .26خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ گشٍُ کاالیی کِ تیـسشیي هثلؾ خشیذ سا اص آى گشٍُ داؿاسِایان ،تاصیااتی
هیکٌذ.
مثال  .27خشعٍجَیی کِ ًامً ،ام خاًَادگی هـسشی ٍ ًام ؿْش اٍ سا ًوایؾ هیدّذ.

مثال  .28خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ اًثاسّای سا ًوایؾ هیدّذ کِ دس آىّا کاال رخیشُ ؿذُ اػر.
مثال  .29خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ اػساىّایی سا ًوایؾ هیدّذ کِ دس آى اػساىّا هـسشی ًذاسین.
مثال  .39خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ اػساىّایی سا ًوایؾ هیدّذ کِ دس آى اػساىّا هـسشی داسین.
مثال  .38خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ ؿْشّایی سا ًـاى هیدّذ کِ دس آى ؿْشّا هـسشی ًذاسین.

مثال  .32خشعٍجَیی کِ ًامً ،ام خاًَادگ ی هـسشیً ،ام ؿْشً ،ام اػاساى ٍ ًاام کااستشی کاِ اؼالػااذ آى
هـسشی سا ٍاسد ًوَدُ اػر سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .34خشعٍجَیی کِ کاستشاًی کِ اؼالػاذ یکی اص جذاٍل ؿْشّا یا هـسشیاى سا ٍاسد ًکشدُاًذً ،وایؾ
هیدّذ.
مثال  .35خشعٍجَیی کِ کاستشاًی کِ ّن اؼالػاذ اػساىّا ٍ ّن اؼالػاذ هـاسشیاى سا ٍاسد کاشدُاًاذ یاا
زغییش دادُاًذً ،وایؾ هیدّذ.
مثال  .36خشعٍجَیی کِ ًام ٍ ًام خاًَادگی هـسشیاًی کِ اص آىّا خشیذ ًذاؿسِاین سا تاصیاتی هیکٌذ.
مثال  .37خشعٍجَیی کِ گشٍُّای کاالیی سا تاصیاتی هیکٌذ کِ حذاقل یک کاال اص آى گشٍُ خشیاذاسی
ؿذُ اػر.
مثال  .38خشعٍجَیی کِ گشٍُ کاالیی کِ اص آىّا خشیذ ًـذُ اػر سا تاصیاتی هیکٌذ.
مثال  .39خشعٍجَیی کِ ؿواسُ فاکسَسً ،ام هـسشیً ،ام خاًَادگی هـسشیً ،ام کاالّای خشیذاسی ؿاذُ اص
آى هـسشی سا تاصیاتی هیکٌذ (هشزة ؿذُ تشاػاع ًام خاًَادگی ٍ ًام هـسشی).
مثال  .49خشعٍجَیی کِ هجوَع خشیذ ّش هـسشی سا تاصیاتی هیکٌذ.
مثال  .48خشعٍجَیی کِ هیاًگیي خشیذ ّش کاال سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .42خشعٍجَیی کِ زؼذاد اػٌاد خشیذ سا هیؿوشد.
مثال  .43خشعٍجَیی کِ زؼذاد سکَسدّای ّش ػٌذ خشیذ سا هیؿواسد.
مثال  .44خشعٍجَیی کِ زؼذاد هـسشیاى سا هیؿواسد کِ خؼر الکسشًٍیکی آىّا زْی ( )NULLاػر.

مثال  .45خشعٍجَیی کِ ًام ٍ ًام خاًَادگی هـسشیاى سا ًوایؾ هیدّذ کِ هقذاس آدسعّا آىّا NULL
ًیؼر.
مثال  .46خشعٍجَیی کِ خیًَذ ًا هسؼادل (ًاهؼاٍی) تیي هـسشیاى ٍ فاکسَسّای خشیذ سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .47خشعٍجَیی کِ خیًَذ تیشًٍی چح ًاهسؼاادل تاا ػولگاش< سا تایي جاذاٍل فاکسَسّاای خشیاذ ٍ
هـسشیاى ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .48خشعٍجَیی کِ خیًَذ تیشًٍی ساػر ًاهسؼادل تا ػولگاش < سا تایي جاذاٍل فااکسَسّاای خشیاذ ٍ
هـسشیاى ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .49خشعٍجَیی کِ خیًَذ کاهل ًاهسؼادل تا ػولگش < سا تایي جاذاٍل فاکسَسّاای خشیاذ ٍ هـاسشیاى
ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .59خشعٍجَیی کِ زؼاذاد سکَسدّاای ظاشب دکااسزی جاذاٍل هـاسشیاى ٍ فاکسَسّاای خشیاذ سا
هیؿواسد.
مثال  .58خشعٍجَیی کِ ًام ٍ ًام خاًَادگی هـسشیاًی کاِ حاذاقل دٍ فااکسَس خشیاذ اص آىّاا داسیان سا
تاصیاتی هیکٌذ.

 .1خسس جویی تنویسید تا نام یل ،نام مؼیص و نام تفؿی ی زا نمایص هد.
 .2خسسوجویی تنویسید تا نام گسوه حساب و نام یل حسابها زا نمایص هد.
 .3چند زیوز ته جداول سستسگ سند و زیص سند اؾافه ینید.
 .4خسسوجویی تنویسید تا اسنا ی زا نمایص هد یه ز آم اسنا یایی اش اقیالم تیدهااز ییا تسیتانااز تیاالی
 211111111زیال تاضد.
 .5خسسوجویی تنویسید تا اسنا ی زا تاشیاتی یند یه ز نام تفؿی ی آمها ،ػ یارحساب وجو اضته تاضد.
 .6خسسوجویی تنویسید تا ی یه حسابهای یل ،مؼیص ،تفؿی ی زا تاشیاتی یند.
 .7خسسوجویی تنویسید تا یه حسابهای مؼیص گسوه حساب ازاییها زا تاشیاتی یند.
 .8خسسوجویی تنویسید تا سند خاغی زا تاشیاتی یند.
 .9خسسوجویی تنویسید تا اسنا ی یه مجموع تدهااز و تستانااز آمها یای نیست زا تاشییاتی ینید (اسینا ی
یه تاالنس نیستند).

مثال  .3 - 1خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  groupBookViewایجاد هیکٌذ .ایي دیذ ًام ٍ ًام گاشٍُ

کساب سا تاصیاتی هیکٌذ.
مثال  .3 – 2خشعٍجَیی کِ دیذ  groupBookViewسا اجشا هیکٌذ.
مثال  .3 – 3خشعٍجَیی کِ دیذ  groupBookViewسا هیخَاّذ ایجاد کٌذ ،اها ،تا خؽا هَاجِ هی-
گشدد.
مثال  .3 – 4خشعٍجَیی کِ دیذی ایجاد هیکٌذ زا ًام ٍ ًام خاًَادگی هؤلفاى ٍ هذیشاى اًسـاساذّاا
سا ًوایؾ دّذ.

مثال  .3 - 5خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ هؤلفاى ٍ هاذیشاى اًسـااساذ
سا اص ؼشیق دیذ ایجاد ؿذًُ ،وایؾ هیدّذ.
مثال  .3 - 6خشعٍجَیی کِ هایخَاّاذ دیاذی ایجااد کٌاذ زاا
اؼالػاذ کسابّا سا تش اػاع ًَتر چاج تِ صَسذ ًضٍلی ٍ اگش ًَتر چااج تشاتاش
تَد ،تش اػاع ًام کساب تِ صَسذ صؼَدی هشزة کشدًُ ،وایؾ دّاذ ،اهاا تاا خؽاا
هَاجِ خَاّذ ؿذ.
مثال  .3 -7خشعٍجَیی کِ دیذ  groupBookViewسا ؼَسی زغییش هیدّذ زا فقػ کسابّاای گاشٍُ
تشًاهًَِیؼی سا تاصیاتی کٌذ.
مثال  .3 -8خشعٍجَیی کِ دیذ  groupBookViewسا اجشا هیکٌذ زا اؼالػااذ کساابّاای تشًاهاِ-
ًَیؼی سا ًوایؾ دّذ.
مثال  .3 -9خشعٍجَیی کِ دیذ  groupBookViewسا حزف هیکٌذ.
مثال  .3 -11خشعٍجَیی کِ دٍ هسغیش زؼشیف هیکٌذ.
مثال  .3 -11خشعٍجَیی کِ تِ هسغیشّای  Fname ٍ Scoreهقذاس هیدّذ.
مثال .3 -12خشعٍجَیی کِ دػسَس  RAISERRORسا آصهایؾ هیکٌذ.
مثال .3 -13خشعٍجَیی کِ اتسذا یک دقیقِ صثش کشدُ ،ػدغ تیـسشیي هقذاس ؿاواسُ هـاسشی سا تشهای-
گشداًذ.
مثال .3 -14خشعٍجَیی کِ زا صهاى ' '23:59:59:998هٌسظش هیهاًذ ،ػدغ اؼالػاذ هـسشیاى سا تاصیاتی
هیکٌذ.
مثال .3 -15خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ اػساىّا سا فَساً ًوایؾ هیدّذ.
مثال .3 -16خشعٍجَیی کِ ٍجَد کذ ؿْش یا ًام ؿْش سا دس جذٍل  Cityچک هیکٌذ.
مثال .3 -17خشعٍجَیی کِ تا  IFهسذاخل زکشاس ی تَدى کذ یا ًام ؿْش سا دس جذٍل  Cityتشسػی هی-
کٌذ.
مثاال .3 -18خااشعٍجااَیی کاِ سٍیااِ رخیاشُ ؿااذُای تااِ ًاام  InsertBooksسا دس تاًااک اؼالػاااذ
 PublishDBایجاد هیکٌذ زا اص ؼشیق آى تسَاى سکَسدّایی سا تِ جذٍل  Booksاظافِ ًوَد.
مثال  .3 -19خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُای تِ ًام  DeleteBooksسا ایجاد هیکٌاذ زاا اص ؼشیاق
ایي سٍیِ رخیشُ ؿذُ تسَاى سکَسدی سا اص جذٍل  Booksحزف ًوَد.
مثال  .3 -21خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُای تِ ًام  UpdateBooksایجااد هایکٌاذ .ایاي سٍیاِ
رخیشُ ؿذُ خاساهسشّای هسٌاظش فیلذّای جذٍل  Booksسا تِ ػٌَاى ٍسٍدی دسیافر کشدُ ،اگش سکَسد هَجَد تاؿذ ٍ
هحذٍدیرّای زؼشیف ؿذُ دس جذٍل  Booksتشقشاس تاؿٌذ ،آى سا تِ سٍص خَاّذ کشدٍُ ،گشًِ خاساهسش خشٍجی هقادیش
' '1زا ' '6سا هیخزیشد کِ ایي هقادیش تیاى هیکٌٌذ ،یکی اص هحذٍدیرّا ًقط ؿذُ اػر.
مثال  .3 -21خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  DeleteStoreسا ؼَسی ایجاد هیکٌذ زا فقػ اص ؼشیق
خاساهسش هقذاسی س 1تِ تشًاهِ فشاخَاى تشگشداًذ.

مثال  .3 -22خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُای تِ ًام  CountBooksایجاد هیکٌذ زا زؼذاد کسااب-
ّای چاج ؿذُ سا هیگشداًذ.
مثال  .3 -24خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُای تِ ًام  InsertBooksسا اجشا هیکٌاذ زاا هـخصااذ
کساب زؼییي ؿذُ دس خاساهسشّای سٍیِ رخیشُ ؿذُ سا تِ جذٍل  Booksاظافِ کٌیذ.
مثال  .3 -25خشعٍجَیی کِ اؼالػاذ کسابّای هَجَد دس جذٍل  Booksسا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .3 -26خشعٍجَیی کِ هیخَاّذ تا فشاخَاًی سٍیِ رخیشُ ؿذُ  ،InsertBooksاؼالػاذ کسااب
تشًاهًَِیؼی  F#سا تِ جذٍل  Booksاظافِ کٌذ .اها ،چَى ؿاتک کساب زکشاسی اػر ،ایي سکَسد اظاافِ ًوایؿاَد ٍ
خشٍجی تِ صَسذ دٍ هقذاس یک ًوایؾ دادُ هیؿَد.
مثال  .3 -27خشعٍجَیی کاِ هایخَاّاذ اؼالػااذ کسااب  F#سا تاا فشاخاَاًی سٍیاِ رخیاشُ ؿاذُ
 InsertBooksتِ جذٍل  Booksاظافِ کٌذ .اها ،چَى تشای قیور کساب ػذد هٌفی ٍاسد ؿذُ اػر ،ایاي سکاَسد تاِ
جذٍل اظافِ ًویؿَد ٍ دٍتاسُ هقذاس  4سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .3 -28خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  GroupBookPسا تذٍى خاساهسش فشاخَاًی هیکٌاذ زاا
لیؼر کسابّای تشًاهِ ًَیؼی سا تشگشداًذ.
مثال  .3 -29خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  GroupBookPسا تا خااساهسش 'خایگااُ دادُ' فشاخاَاًی
هیکٌذ زا لیؼر کسابّای گشٍُ خایگاُ دادُ سا تاصیاتی کٌذ.
مثال  .3 -31خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  DeleteBooksسا فشاخَاًی هیکٌذ زا کساتی تاا ؿااتک
 100000000سا حزف کٌذ.
مثال  .3 -31خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿاذُ  DeleteBooksسا ؼاَسی زغییاش هایدّاذ زاا ؿااتک
( ) ISBNسا تِ ػٌَاى خاساهسش ٍسٍدی دسیافر کشدُ ،اگش کساب ٍجَد داؿار آى سا حازف کٌاذٍ ،گشًاِ کاذ خؽاا سا
تشگشداًذ (ایي سٍیِ رخیشُ ؿذُ خاساهسش خشٍجی ًذاسد).
مثال  .3 -32خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  DeleteBooksسا اجشا کشدُ ،خیغام هٌاػة ًوایؾ هی-
دّذ.
مثال  .3 -33خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  DeleteBooksسا فشاخَاًی هایکٌاذ (هقاذاس خااساهسش
 @ISBNآى  6009141388اػر) .ػدغ خیغام هٌاػة سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .3 -34خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  CountBooksسا حزف هیکٌذ.
مثال  .3 -35خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  getPubNameایجاد هیکٌذ زا ًام ٍ ًاام خااًَادگی هاذیش
اًسـاساذ سا تِ ػٌَاى خاساهسش دسیافر کشدًُ ،ام اًسـاساذ سا تشگـر دّذ.
مثال  .3 -36خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  getBookPriceایجاد هیکٌذ زاا ًاام کسااب سا تاِ ػٌاَاى
خاساهسش دسیافر کشدُ ،قیور آى سا تشگشداًذ.
مثال  .3 -37خشعٍجَیی کِ زاتغ )( getPubNameسا فشاخَاًی هیکٌذ.
مثال  .3 -38خشعٍجَیی کِ تا فشاخَاًی زااتغ )( getPriceBookقیوار کسااب "اهٌیار ؿاثکِ" سا
تشهیگشداًذ ٍ ًوایؾ هیدّذ.

مثال  .3 -39خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام )( calPaymentAutایجاد هیکٌذ زا ػٌَاى کساب ،زیاشاط ٍ
دسصذ حقالسألیف سا دسیافر کشدُ ،حق زألیف هؤلف سا هحاػثِ کشدُ ،تشگشداًذ .اگش تِ جای زیشاط کساب چیضی رکاش
ًـَد ،زیشاط حذاقل  1000دس ًظش گشفسِ هیؿَد ٍ اگش تِ جای دسصذ حق زألیف چیضی رکش ًـَد ،دسصاذ حاق زاألیف
خٌج ( )5هٌظَس خَاّذ ؿذ.
مثال  .3 -41خشعٍجَیی کِ هثلؾ حق زألیف کساب اهٌیر ؿثکِ سا زؼییي کشدًُ ،وایؾ هیدّذ.
مثال  .3 -41خشعٍجَیی کِ حق زألیف کساب اهٌیر ؿثکِ سا تا زیاشاط ً 2000ؼاخِ ٍ  5دسصاذ خـار
جلذ حؼاب کشدًُ ،وایؾ هیدّذ.
مثال  .3 -42خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  getBookAutایجاد هیکٌذ زا ًام ٍ ًام خاًَادگی هؤلاف
سا تِ ػٌَاى خاساهسش دسیافر کشدًُ ،ام ٍ قیور کسابّای زألیف ؿذُ زَػػ آى هؤلف سا تشگشداًذ.
مثال  .3 -43خشعٍجَیی کِ تا فشاخَاًی زاتغ )(ً ،getBookAutام ٍ قیور کسابّای زاألیف ؿاذُ
زَػػ سهعاىػثاعًظاد سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .3 -44خشعٍجَیی کِ تا فشاخَاًی زاتغ )(ً ،getBookAutام کسابّاای زاألیف ؿاذُ زَػاػ
سهعاىػثاعًظاد سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .3 -45خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  getBookPubایجاد هایکٌاذ زاا ًاام ًاؿاش سا تاِ ػٌاَاى
خاساهسش دسیافر کشدُ ،اؼالػاذ کسابّای اًسـاس یافسِ آى ًاؿش اص قثیل ً ،ISBNام کساب ٍ  10دسصذ قیور کسابّاا سا
تشگشداًذ.
مثال  .3 -46خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  getBookPubسا فشاخَاًی کشدُ زا اؼالػاذ کساابّاای
چاج ؿذُ اًسـاساذ فٌاٍسی ًَیي سا ًوایؾ دّذ.
مثال  .3 -47خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  CalAreaCircleسا ایجااد هایکٌاذ زاا ؿاؼاع دایاشُ سا
دسیافر کشدُ ،هؼاحر آى سا تشگشداًذ.
مثال  .3 -48خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  CalAreaCircleسا زغییش هیدّذ زا تِ جای هقاذاس 3.14
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هقذاس  3.141519سا اػسفادُ کٌذ.

مثال  .3 -49خشعٍجَیی کِ زاتغ  CalAreaCircleسا حزف هیکٌذ.
مثال  .1خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  SellerViewایجاد هیکٌذ زا کذ فشٍؿٌذًُ ،ام فشٍؿاٌذُ ٍ ًاام
کاستشی کِ ایي فشٍؿٌذُ سا ایجاد کشدُ یا زغییش دادُ اػر سا تاصیاتی کٌذ (دس تاًک .)Buy_Sell
مثال  .2خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  CityCustomerViewایجاد هیکٌذ زا ؿْشّایی کِ دس آىّاا
هـسشی ٍجَد داسد سا تاصیاتی ًوایذ.
مثال  .3خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  MerchandiseConsumerPriceایجاد هیکٌذ زاا ًاام کااال،
قیور هصشف کٌٌذُ ٍ ًام گشٍُ کاال سا تاصیاتی کٌذ.
مثال  .4خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  MerchandiseGHanایجاد هیکٌذ زا کاالّایی کِ خشیذ آى-
ّا تیؾ اص  1000تَدُ اػر سا تاصیاتی کٌذ.
مثال  .5خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  StoreViewایجاد هیکٌذ زا اؼالػاذ اًثاسّایی کِ حذاقل یک
کاالی خشیذاسی ؿذُ دس آىّا رخیشُ گشدیذُ اػر سا تاصیاتی کٌذ.

مثال  .6خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  CustomerInfoViewایجاد هیکٌذ زاا اؼالػااذ هـاسشیاى اص
قثیل ًامً ،ام خاًَادگیً ،ام ؿْش ٍ ًام اػساى سا تاصیاتی کٌذ.
مثال  .7خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  BuyInCountViewایجاد هیکٌذ زا زؼاذاد اقاالم خشیاذ ّاش
فاکسَس سا تاصیاتی کٌذ.
مثال  .8خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  CustomerNullViewایجاد هیکٌاذ زاا ًاام ٍ ًاامخااًَدگی
هـسشیاى سا تاصیاتی کٌذ کِ ایویل یا آدسعؿاى زْی ( )Nullاػر.
مثال  .9خشعٍجَیی کِ دیذی تِ ًام  StateNotCustomerایجاد هیکٌذ زا اؼالػاذ اػساىّایی سا
ًـاى دّذ کِ دس آى اػساىّا هـسشی ًذاسین.
مثال  .11خشعٍجَیی کِ دیذّای  StoreView ٍ SellerViewسا حزف هیکٌذ.
مثال  .11خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  InsertSellerسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .12خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  UpdateSellerسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .13خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  DeleteSellerسا ایجاد هیکٌذ.
مثال  .14خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُای تِ ًام  DropCityایجاد هیکٌذ زا جذٍل  Cityسا حزف
کٌذ.
مثال  .15خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  DropCityسا اجشا هیکٌذ.
مثال  .16سٍیِ رخیشُ ؿذُای کِ ًام جذٍل سا تِ ػٌَاى خاساهسش دسیافر کشدُ ،اگش جذٍل ٍجَد داؿسِ
تاؿذ ،یکٍ ،گشًِ صفش سا تشهیگشداًذ.
مثال  .17خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  ExistTableسا تا خاساهسش  Cityزؼر هیکٌذ.
مثال  .18خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  ExistTableسا زغییش هیدّذ.
مثال  .19خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  ExistTableسا تا خاساهسش  Cityهجذداً اجشا هیکٌذ.
مثال  .21خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُای تِ ًام  DeleteStoreسا ایجاد هیکٌذ .ایي سٍیِ رخیاشُ
ؿذُ خاساهسش  @storeIDسا دسیافر کشدُ ،سکَسدی اص جذٍل  Storeکِ  storeIDآى تشاتش هقذاس خاساهسش @storeID
تاؿذ سا حزف هیکٌذ.
مثال  .21خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  DeleteStoreسا ؼَسی زغییش هیدّذ زا هـکالذ تیاى ؿذُ
سا ًذاؿسِ تاؿذ.
مثال  .22خشعٍجَیی کِ سٍیِ رخیشُ ؿذُ  InsertBuyInvoice1سا ایجاد هیکٌذ (ایي سٍیاِ رخیاشُ،
اؼالػاذ فیلذّای جذٍل سیض فاکسَس خشیذ سا تِ ػٌاَاى خااساهسش دسیافار کاشدُ ،تاِ جاذٍل  BuyInvoice1اظاافِ
هیکٌذ).
مثال  .23خشعٍجَیی کِ سٍیِّای رخیشُ ؿذُ  ExistTable ٍ DropCityسا حزف هیکٌذ.
مثال  .24خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  CountCustomerایجااد هایکٌاذ زاا زؼاذاد هـاسشیاى سا اص
جذٍل  Customerتشگشداًذ.

مثال  .25خشعٍجَیی کِ زاتغ  CountCustomerسا اجشا هیکٌذ زا زؼذاد هـسشیاى سا ًوایؾ دّذ.
مثال  .26خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام  MerchandiseGroupایجاد هیکٌذ زاا ًاام گاشٍُ کااال سا تاِ
ػٌَاى خاساهسش دسیافر کشدُ ،اؼالػاذ کاالّای آى گشٍُ سا تشگشداًذ .اگش تِ جای ًام گشٍُ چیضی اسػاال ًـاَدً ،اام
گشٍُ تِ صَسذ خیؾفشض ًَؿیذًی دس ًظش گشفسِ هیؿَد.
مثال  .27خشعٍجَیی کِ زاتغ )( MerchandiseGroupسا فشاخَاًی هیکٌذ.
مثال  .28خشعٍجَیی کِ زاتغ )( MerchandiseGroupسا فشاخَاًی هیکٌذ زاا اؼالػااذ کاالّاای
ًَؿیذًی سا تاصیاتی کٌذ.
مثال  .29خشعٍجَیی کِ تا فشاخَاًی زاتغ )( MerchandiseGroupلیؼر کاالّاایی کاِ ًاام گاشٍُ
آىّا حثَتاذ تاؿذ سا تشهیگشداًذ.
مثال  .31خشعٍجَیی کِ زاتؼی تِ ًام )( GetPriceایجاد هیکٌذ زا ًام کاال سا تِ ػٌَاى خاساهسش دسیافار
کشدُ ،قیور خشیذ آى سا تشگشداًذ.
مثال  .31خشعٍجَیی کِ زاتغ )( GetPriceسا تشای کاالی تِ ًام دٍؽ تضسگ فشاخَاًی هایکٌاذ زاا
قیور آى سا ًوایؾ دّذ.
مثال  .32خشعٍجَیی کِ زاتغ )( GetPriceسا ؼَسی زغییش هیدّذ زاا ًاام کااال سا تاِ ػٌاَاى خااساهسش
دسیافر کشدُ ،قیور کاال سا تشگشداًذ .چٌاًچِ ًام کاالیی تشای خاساهسش اسػال ًـَد ،قیور 'تشًج' سا تشگشداًذ.
مثال  .33خشعٍجَیی کِ تا فشاخَاًی زاتغ )( GetPriceقیور تشًج سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .34خشعٍجَیی کِ زَاتغ  CountCustomer ٍ MerchandiseGroupسا حزف هیکٌذ.

 .1یدی ایجا ینید تا نام یل و نام مؼیص زا نمایص هد.
 .2یدی ایجا ینید تا نام مؼیص و نام تفؿی ی زا نمایص هد.
 .3یدی ایجا ینید تا ضمازه سند ،تازیخ سند ،نام یل ،مث غ تدهااز و مث غ تسیتانااز ی ییه اسینا زا نمیایص
هد.
 .4تا استفا ه اش ید ایجا ضده ز سوال  ،3ستوزی تنویسید تا اقالػات سند ضمازه  111زا تاشیاتی یند.
 .5یدی ایجا ینید تا نام هصینه ،نام خسوضه ،تازیخ ،مث غ تدهااز و مث غ تستانااز زا تاشیاتی یند.
 .6یدی ایجا ینید تا نام خسوضه ،مجموع تدهااز و تستانااز آم خسوضه زا تاشیاتی یند.
 .7یدی ایجا ینید تا نام یل ،مجموع تدهااز و مجموع تستانااز هس یل زا نمایص هد.
 .8یدی ایجا ینید تا نام یل ،نام مؼیص ،مجموع تدهااز و مجموع تستانااز هس یل و مؼیص زا نمایص هد.
 .9یدی ایجا ینید تا نام گسوه حساب ،مجموع تدهااز و تستانااز هس گسوه حساب زا نمایص هد.
 .11یدی ایجا ینید تا تؼدا زیوز های هس سند زا تاشیاتی یند.
 .11یدی ایجا ینید تا مجموع تدهااز و تستانااز هس سند زا تاشیاتی یند.
 .12یدی ایجا ینید تا نوع حساب ،نام یل ،تازیخ ،مث غ تدهااز و تستانااز ی یه اسنا زا نمایص هد.

 .13ید ایجا ضده سوال  12زا قوزی تغییس هید تا ػالوه تس اقالػات تیام ضده ،نام مؼیص و نام تفؿیی ی زا
نیص تاشیاتی یند.
 .14یدهای ایجا ضده ز سوالهای  1و  7زا حرف ینید.
 .15یدی ایجا ینید تا ی یه اسنا ؾسب زی زا تاشیاتی یند (اسنا ی ؾسب زی هستند یه مجموع مث یغ
تدهااز و تستانااز آمها تساتس نثاضد).
 .16خسسوجویی تنویسید تا مقا یس ید نوع حساب و نام نوع حساب زا ػنوام خازامتس وزو ی زیافت یس ه،
زیوز ی ته جدول نوع حساب اؾافه یند .ز ایص خسسوجو ضسـهای شیس تسزسی ضو :
ال ز جیدول نیوع حسیاب وجیو اضیت ،زوییه ذخییسه ضیده ،مقیداز ییک ( )1زا
اگس ید نوع حساب قث ً
تسگس اند.
وگسنه ،اگس نام نوع حساب قثالً ز جدول نوع حساب وجو اضت ،زویه ذخیسه ضیده و ( )2زا تسگطیت
هد.
وگسنه ،یک زیوز ته جدول نوع حساب اؾافه یس ه ،مقداز غفس( )0زا تسگس اند.
 .17خسسوجویی تنویسید یه زویه ذخیسه ضدهای ایجا یس ه تا ید یل زا ته ػنوام خازامتس وزو ی زیافت
یس ه ،آم یل زا اش جدول یل حرف یند .ز ایص زویه ذخیسه ضده تست ضو  ،اگس ید ییل ز جیدول ییل
وجو نداضت ،زویه ذخیسه ضده یک ( )1زا تسگس اند.
 .18خسسوجویی تنویسید یه زویه ذخیسه ضده ز سوال  17زا قوزی تغییس هد تا ػالوه تس ضسایف تیام ضده،
ضسـهای شیس زا نیص تست یند.
اگس ید یل ز جدول مؼیص وجو اضت ،زویه ذخیسه ضده ،و ( )2زا تسگطت هد.
اگس ید یل ز جدول تفؿی ی موجو تو  ،زویه ذخیسه ضده ،سه ( )3زا تسگس اند.
اگس ید یل ز جدول سند وجو اضت ،زویه ذخیسه ضده ،چهاز ( )4زا تسگس اند.
 .19خسسوجویی تنویسید یه زویه ذخیسه ضدهای ایجا یند تا خازامتسهای ید یل ،ید مؼیص ،ید تفؿیی ی
و نام تفؿ ی زا ته غوزت وزو ی زیافت یس ه ،نتیجیه اجیسای زوییه ذخییسه ضیده زا اش قسیی ییک خیازامتس
خسوجی تسگس اند .ز ایص زویه ذخیسه ضده ضسایف شیس تسزسی ضو :
اگس ید یل ز جدول یل وجو نداضت ،خازامتس خسوجی مقداز ػد ی یک ( )1زا تگیس .
وگسنه ،اگس ید مؼیص ز جدول مؼیص وجو نداضت ،خازامتس خسوجی مقداز ػد ی و ( )2زا تگیس .
وگسنه ،اگس ید یل ،ید تفؿی ی و ید مؼیص ز جدول تفؿی ی وجو ازنید ،زوییه ذخییسه ضیده مقیداز
ػد ی سه ( )3زا ز خازامتس خسوجی قساز هد.
وگسنه زیوز موز نظس زا ته جدول تفؿی ی اؾافه ییس ه ،مقیداز غیفس ( )0زا ز خیازامتس خسوجیی قیساز
هد.

 .21خسسوجویی تنویسید یه زویه ذخیسه ضدهای ایجا یند تا جدول خسوضه زا حرف یند.
 .21خسسوجویی تنویسید یه زویه ذخیسه ضده ایجا ضده ز سوال  21زا قوزی تغییس هد تا اگس زییوز ی
اش جدول خسوضه ز جدول سند ،موجو تو  ،زویه ذخیسه ضده مقداز یک زا تسگس اند ،وگسنه جدول خیسوضه زا
حرف یس ه ،مقداز غفس زا تسگس اند (تا ستوز .)ALTER PROC
 .22زویه ذخیسه ضده ایجا ضده ز سوالهای  19و  21زا حرف ینید (تا ستوز .)DROP PROC
 .23خسس وجویی تنویسید یه تاتؼی ایجا ینید تیا ضیمازه سیند زا تیه ػنیوام خیازامتس زیافیت ییس ه ،تؼیدا
زیوز های آم سند زا تسگس اند.
 .24خسسوجویی تنویسید یه تاتؼی ایجا یند تا ضمازه سند ،مجموع تدهااز ،مجمیوع تسیتانااز اسینا ی زا
تسگس اند یه مجموع تدهااز آمها یمتس اش مجموع تستانااز آمها میتاضد.

 .25خسسوجویی تنویسید یه تاتؼی ایجا یند تا تازیخی زا ته ػنوام خازامتس وزو ی زیافت ییس ه ،تؼیدا
اسنا ثثت ضده ز آم تازیخ زا تسگس اند.
 .26خسسوجویی تنویسید ی ه تاتؼی ایجا یند تا ضمازه سیند ،نیام ییل ،نیام مؼییص ،نیام تفؿیی ی اسینا ی زا
تسگس اند یه ز ضسح سند آمها ػثازت خاغی وجو اضته تاضد (ایص ػثازت زا اش قسی یک خازامتس وزو ی

تسای تاتغ ازسال ینید).
 .27خسسوجویی تنویسید یه تاتؼی ایجا یند تا نام یلهایی زا تاشیاتی یند یه اختالف مجمیوع تیدهااز و
مجموع تستانااز آمها اش مقداز خاغی تصزگتس است (مقداز یه اختالف مجمیوع تیدهااز و تسیتانااز تیا آم
مقایسه میضو  ،اش قسی خیازامتس وزو ی تیسای تیاتغ ازسیال میی گیس  ،چنانهیه چییصی ذییس نطیو  ،تیه قیوز
خیصفسؼ غفس ز نظس گسفته ضو ).
 .28خسسوجویی تنویسید یه تاتغ تیام ضده ز سوال  27زا ییک تیاز تیا سیتوز  EXECو تیاز یگیس تیدوم
ستوز  EXECفساخوانی یند.
 .29خسسوجویی تنویسید تا تاتغ ایجا ضده ز سوال  27زا حرف یند (تا ستوز .)DROP FUNCTION
 .31خسسوجویی تنویسید یه تاتؼی ایجا یند تا مقداز زیوز های سند تا نوع خاظ زا تسگس انید (نیام نیوع

سند ته ػنوام خازامتس تسای تاتغ ازسال میضو و مقداز خیصفسؼ ایص خازامتس 'اسنا موقت' است).
 .31خسسوجویی تنویسید تا تاتغ ایجا ضده ز سوال  31زا یک مستثه تدوم ستوز  EXECو مستثه یگس تیا
ستوز  EXECفساخوانی یند.

مثال  .4 – 8خشعٍجَیی کِ ًام جذاٍل ٍ دیذّای تاًک اؼالػازی فؼلی سا ًوایؾ هیدّذ.
مثال  .4 – 2خشعٍجَیی کِ ًام جذاٍل ٍ دیذّای تاًک اؼالػازی فؼلی سا ًوایؾ هیدّذ.
سا ًوایؾ هیدّذPublishDB.مثال  .4 –3خشعٍجَیی کِ لیؼر سٍیِّای رخیشُ ؿذُ تاًک اؼالػازی 
سا تاصیاتی هیکٌذ'pubName'.مثال  .4 –4خشعٍجَیی کِ لیؼر خاساهسشّای زاتغ 
مثال  .4 –5خشعٍجَیی کِ لیؼر تاًک اؼالػازی ػشٍیغدٌّذُ فؼلی سا تاصیاتی هیکٌذ.
سا تاصیاتی هیکٌذPublishDB.مثال  .4 –6خشعٍجَیی کِ لیؼر دیذّای تاًک اؼالػازی 

سا تاصیاتی هیکٌذSQL Server.مثال  .4 –7خشعٍجَیی کِ لیؼر اًَاع هَجَد دس 
سا تاصیاتی هیکٌذPublishDB.مثال  .4 –8خشعٍجَیی کِ لیؼر گشٍُ فایلّای تاًک اؼالػازی 
سا تاصیاتی هیکٌذPublishDB.مثال  .4 –9خشعٍجَیی کِ لیؼر فایلّای تاًک اؼالػازی 
مثال  .4 –89خشعٍجَیی کِ ًام ٍ ًَع کاستشاى سا تاصیاتی هیکٌذ.
سا تاصیاتی هیکٌذAutBook.مثال  .4 –88خشعٍجَیی کِ لیؼر هحذٍدیرّا (قیَد) ػسَى هشتَغ تِ جذٍل 
سا تاصیاتی هیکٌذBooks.مثال  .4 –82خشعٍجَیی کِ لیؼر کلیذّای اػسفادُ ؿذُ جذٍل 
 C:\SQLBACKUPخـسیثاى گشفسِ ،دس خَؿاِ PublishDBمثال  .4 –83خشعٍجَیی کِ اص تاًک اؼالػازی 
تایذ ایجاد ؿذُ تاؿذ) C.دس دسایَ SQLBACKUPقشاس هیدّذ (خَؿِ

خـااسیثاى گشفسااِ ،دس خَؿااِ PublishDBمثککال  .4 –84خااشعٍجااَیی کااِ اص زغییااش تاًااک اؼالػااازی 
قشاس هیدّذ PublishDB.bck.تِ ًام C:\SQLBACKUP

خـسیثاى گشفسِ ٍ دس ٌّگام خـسیثاى گیاشی آى سا PublishDBمثال  .4 –85خشعٍجَیی کِ اص تاًک اؼالػازی 
فـشدُ هیػاصد.

خـسیثاى گشفسِ ،دس ٌّگام خـاسیثاى گیاشی آى سا PublishDBمثال  .4 –86خشعٍجَیی کِ اص تاًک اؼالػازی 
قشاس هیدّذ(Password).فـشدُ کشدُ ٍ تش سٍی آى کلوِ ػثَس
خـاسیثاى گشفساِ ،زَصایف خـاسیثاى سا

PublishDBمثال  .4 –87خشعٍجَیی کِ اص تاًک اؼالػازی 
ًام گزاسی هیکٌذFull Backup.

سا تاِ ًاام  SQLBACKUPخَؿِ  Cهَجَد دس دسایَ PublishDB.bakمثال  .4 –88خشعٍجَیی کِ فایل 
اًسقاال  C:\SQLBACKUPآى سا تاِ خَؿاِ  mdf ٍ ldfتاصیااتی کاشدُ ،فایالّاای PublishDB1تاًک اؼالػازی
هیدّذ.
مثال  .4 –89خشعٍجَیی کِ ًام زوام تاًکّای اؼالػازی سا تاصیاتی هیکٌذ کِ دٍ حاشف اٍل ًاام آىّاا تاا 
ؿشٍع ؿذُ تاؿذ'Pu'.
سا حزف هیکٌذPublishDB1.مثال  .4 –29خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػازی 
سا تاا ًاام تاًاک اؼالػاازی PublishDB2.bakمثال  .4 –28خشعٍجاَیی کاِ هایخَاّاذ فایال خـاسیثاى 
تاصیاتی کٌذPublishDB1.
کِ داسای کلوِ ػثَس اػار سا تاا ًاام تاًاک PublishDB2.bakمثال  .4 –22خشعٍجَیی کِ

فایل خـسیثاى 

تاصیاتی هیکٌذPublishDB1.اؼالػازی
ایجااد  GroupBookتاش سٍی جاذٍل trAddGroupBookمثال  .4 –23خشعٍجَیی کِ

زشیگشی تِ ًاام 

زؼذاد سکَسدّای اظافِ ؿذُ سا ًوایؾ دّذINSERT.هیکٌذ زا تا ّش تاس اجشای دػسَس
اظاافِ کاشدُ ٍ تاػاع فؼاال ؿاذى زشیگاش GroupBookمثال  .4 –24خشعٍجَیی کِ

یک سکَسد تاِ جاذٍل 

هیؿَدtrAddGroupBook.
ایجاد هیکٌذ زا زؼذاد سکَسدّای حزف ؿاذُ trDelGroupBookمثال  .4 –25خشعٍجَیی کِ

زشیگشی تِ ًام 

سا تاصیاتی کٌذGroupBook.جذٍل
سا آصهایؾ هیکٌذtrDelGroupBook.مثال  .4 –26خشعٍجَیی کِ

زشیگش 

سا هیخَاّذ حزف کٌذ ،چَى ایي کذ گاشٍُ دس ''01مثال  .4 –27خشعٍجَیی کِ سکَسدی

تا کذ گشٍُ کساب 

اػر) ،آى سکَسد سا حزف ًویکٌذ Books.کلیذ خاسجی جذٍل ٍ groupIDجَد داسد (Booksجذٍل
ایجاد هیکٌذ زا تا اًجام ّش یک اص اػوال trModGroupBookمثال  .4 –28خشعٍجَیی کِ

زشیگشی تِ ًام 

زؼذاد سکَسدّای زحر زأثیش قشاس گشفسِ سا تاصیاتی کٌذGroupBook.افضٍدى ،حزف ٍ تِ سٍص سػاًی جذٍل
اظافِ هیکٌذGroupBook.مثال  .4 –29خشعٍجَیی کِ

یک سکَسد تِ جذٍل 

ایجاد هیکٌذ زاا اص ثثار هقاادیش هٌفای تاشای trCheckNumمثال  .4 –39خشعٍجَیی کِ

زشیگشی تِ ًام 

جلَگیشی کٌذ Books.دس جذٍل printNo ،editNo ٍ Priceفیلذّای
سا آصهاایؾ  ،trCheckNumزشیگاش Booksمثال  .4 –38خشعٍجَیی کِ

تا افضٍدى سکاَسدی تاِ جاذٍل 
هیکٌذ.

ایجاد هیکٌذ کِ اص حازف سکاَسدی trDeleteGroupBookمثال  .4 –32خشعٍجَیی کِ

زشیگشی تِ ًام 

دس جذٍل گشٍُ کساب جلَگیشی هیکٌذ تِ ؿشغ آى کِ کذ گشٍُ سکَسدی کاِ دس حاال حازف اػار ،دس جاذٍل
هقذاس داؿسِ تاؿذBooks.
سا  trDeleteGroupBookزشیگاش GroupBookمثال  .4 –33خشعٍجَیی کِ

تا حزف سکَسدی اص حزف 
آصهایؾ هیکٌذ.

حازف  GroupBookاص جاذٍل ''01مثال  .4 –34خشعٍجَیی کِ

ًـاى هیدّذ سکَسدی تاا کاذ گاشٍُ 
ًگشدیذ.

داًـاگاُ ' ایجاد هیکٌذ زا اص حازف ًاؿاشی تاِ ًاام trDeletePubمثال  .4 –35خشعٍجَیی کِ

زشیگشی تِ ًام 

جلَگیشی کٌذ'.هاصًذساى
سا فؼال هیػاصدtrDeletePub.مثال  .4 –36خشعٍجَیی کِ

زشیگش 

ایجاد هیکٌذ زاا دس ٌّگاام افاضٍدى سکاَسد دس جاذٍل trBooksInsمثال  .4 –37خشعٍجَیی کِ

زشیگش 

اص ٍسٍد قیورّای صیش  30000سیال جلَگیشی کٌذBooks.
سا آصهایؾ هیکٌذtrBooksIns .مثال  .4 –38خشعٍجَیی کِ

زشیگش 

ایجاد هیکٌذ زا اگش کااستش یکای اص دػاسَساذ trBooksModمثال  .4 –39خشعٍجَیی کِ زشیگشی تِ ًام



ًواایؾ دادُ  Deletedیاا  Inserted ،Updatedسا اجشا کشدُ اػار ،کلوااذ INSERT ،UPDATE ٍ DELETE
ؿَد.
) INSERT.سا آصهایؾ هیکٌذ (تا دػسَس trBooksInsمثال  .4 –49خشعٍجَیی کِ

زشیگش 

سا آصهایؾ هیکٌذ trBooksMod.زشیگش DELETEمثال  .4 –48خشعٍجَیی کِ تا اجشای دػسَس 
ایجاد هیکٌذ کاِ تاشای تاصیااتی اؼالػااذ crsGroupBookمثال  .4 - 42خشعٍجَیی کِ کشػشی تِ ًام 
اػسفادُ هیؿَدGroupBook.جذٍل

ایجاد هیکٌذ زا اؼالػاذ ًام اًسـاساذً ،اام ٍ curPublishersمثال  .4 - 43خشعٍجَیی کِ کشػشی تِ ًام 
ًامخاًَادگی هذیش آى سا تاصیاتی کٌذ.

اص ًَع کشػش زؼشیف هیکٌذ@groupBook.مثال  .4 - 44خشعٍجَیی کِ هسغیشی تِ ًام 
سا تاص هیکٌذ@crsGroupBook.مثال  .4 - 45خشعٍجَیی کِ کشػش 

ایجااد هایکٌاذ زاا ًاام اًسـااساذً ،اام ٍ crsPublishers1مثال  .4 - 46خشعٍجَیی کِ کشػشی تِ ًاام



ًامخاًَادگی هذیش آى سا تشای دٍهیي سکَسد ًـاى دّذ.
ایجاد هیکٌذ زا ًام ٍ قیور کسابّاای تاا ؿاواسُ crsBooksمثال  .4 - 47خشعٍجَیی کِ کشػشی تِ ًام



سکَسد فشد سا تاصیاتی کٌذ.
ایجاد هیکٌذ زا هجواَع قیوار کساابّاا سا crsSumPriceمثال  .4 - 48خشعٍجَیی کِ کشػشی تِ ًام



تاصیاتی کٌذ.
سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.مثال  .8خشعٍجَیی کِ

لیؼر دیذّای تاًک اؼالػازی 

سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.مثال  .2خشعٍجَیی کِ

لیؼر زَاتغ تاًک اؼالػازی 

سا تاصیاتی هیکٌذ Buy_Sell.تاًک اؼالػازی Cityمثال  .3خشعٍجَیی کِ

لیؼر ػسَىّای جذٍل 

سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.مثال  .4خشعٍجَیی کِ لیؼر جذاٍل
سا تاصیاتی هیکٌذ Buy_Sell.دس تاًک اؼالػازی Sellersمثال  .5خشعٍجَیی کِ
سا تاصیااتی InsertSellerمثال  .6خشعٍجَیی کِ

تاًک اؼالػازی 

لیؼر ػسَىّای جذٍل 

لیؼر خاساهسشّای اػاسفادُ ؿاذُ دس سٍیاِ رخیاشُ ؿاذُ 
هیکٌذ.

سا تاصیاتی هیکٌذ Buy_Sell.تاًک اؼالػازی outputمثال  .7خشعٍجَیی کِ
سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.مثال  .8خشعٍجَیی کِ

لیؼر خاساهسشّای 

ًام کلیذّای خاسجی هَجَد دس تاًک اؼالػازی 

سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.مثال  .9خشعٍجَیی کِ ًام کلیذّای اٍلیِ (اصلی)
سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.مثال  .89خشعٍجَیی کِ
سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.مثال  .88خشعٍجَیی کِ
مثال  .82خشعٍجَیی کِ

تاًک اؼالػازی 

لیؼر اؿیا ػیؼسوی تاًک اؼالػازی 

هؼیش فیضیکی فایلّای تاًک اؼالػازی 

ًام هحذٍدیرّاً ،ام جذٍل ٍ ًام ػسَى هشتَغ تِ آىّا سا تاشای تاًاک اؼالػاازی 
سا تاصیاتی هیکٌذBuy_Sell.
خـسیثاى کاهل هیگیشدBuy_Sell.مثال  .83خشعٍجَیی کِ
خـسیثاى زْیِ کٌذBuy_Sell.مثال  .84خشعٍجَیی کِ

اص تاًک اؼالػازی 

اص زغییشاذ تاًک اؼالػازی 

خـاسیثاى زْیاِ کاشدُ ،تاشسٍی خـاسیثاى کلواِ ػثاَس Buy_Sellمثال  .85خشعٍجَیی کِ

اص تاًک اؼالػازی 

سا قشاس هیدّذfanavarienovin.

تاصیاتی کاشدُ ،فایالّاای دادُ ٍ  Buy_Sellsسا تِ ًام Buy_Sellمثال  .86خشعٍجَیی کِ تاًک اؼالػازی 
کاسًاهِ آى سا تِ هکاى جذیذ اًسقال هیدّذ.
تاصیاتی ؿذُ اػرBuy_Sells.مثال  .87خشعٍجَیی کِ
قشاس داسد fanavarienovin ،سا کِ

ًـاى هیدّذ تاًک اؼالػازی 

تشسٍی خـسیثاى کلوِ ػثَس Buy_Sell1مثال  .88خشعٍجَیی کِ خـسیثاى 
تاصیاتی هیکٌذ.

سا حزف هیکٌذBuy_Sells1 ٍ Buy_Sells.مثال  .89خشعٍجَیی کِ تاًکّای اؼالػازی 
اظاافِ هایکٌاذ زاا  Buy_Sellتشای تاًک اؼالػازی trInsertCityمثال  .29خشعٍجَیی کِ

زشیگشی تِ ًام 

ًوایؾ دّذ City.تشسٍی جذٍل  INSERTسا تا ّش تاس اجشای دػسَس Cityزؼذاد سکَسدّای اظافِ ؿذُ

سا آصهایؾ هیکٌذ trInsertCity.زشیگش Cityمثال  .28خشعٍجَیی کِ

تا افضٍدى یک سکَسد تِ جذٍل 

اظافِ هیکٌذ زا تا ّاش  Buy_Sellتِ تاًک اؼالػازی trDeleteCityمثال  .22خشعٍجَیی کِ زشیگشی تِ ًام 
زؼذاد سکَسدّای حزف ؿذُ سا ًوایؾ دّذ City.تشسٍی جذٍل DELETEتاس دػسَس

 trDeleteCityاجشا کٌذ زا زاثیش زشیگاش  Cityسا تشسٍی جذٍل DELETEمثال  .23خشعٍجَیی کِ دػسَس 
سا ًوایؾ دّذ.

ایجاد  Buy_Sellسا تشای تاًک اؼالػازی trCheckMerchandiseمثال  .24خشعٍجَیی کِ زشیگشی تِ ًام 
هَجَدی کاال سا تِ ػذد هٌفی زغییش دادUPDATE.هیکٌذ زا ًسَاى تا دػسَس

سا آصهایؾ هیکٌذtrCheckMerchandise.مثال  .25خشعٍجَیی کِ زشیگش 
ٍ  INSERTسا ؼَسی زغییش هیدّذ زا تاا دػاسَس trCheckMerchandiseمثال  .26خشعٍجَیی کِ زشیگش 
اجاصُ ٍسٍد هقذاس هٌفی تشای هَجَدی سا اص کاستش تگیشدUPDATE.

سا حزف هیکٌذtrInsertCity ٍ trCheckMerchandise.مثال  .27خشعٍجَیی کِ زشیگشّای 
سا ؼَسی ایجاد هیکٌذ زا اص حزف هـاسشیاًی trDeleteCustomerمثال  .28خشعٍجَیی کِ زشیگشی تِ ًام 
ٍجَد داسد ،جلَگیشی کٌذBuyInvoice.کِ ؿواسُ آىّا دس جذٍل

سا حازف کٌاذ کاِ زشیگاش ' '02هیخَاّذ هـسشی تِ ؿاواسُ DELETEمثال  .29خشعٍجَیی کِ تا دػسَس 
جلَی آى سا هیگیشدtrDeleteCustomer.

مثال  .39خشعٍجَیی کِ کشػشی ایجاد هیکٌذ زا ًام ٍ ًام خاًَادگی آخاشیي سکاَسد جاذٍل هـاسشیاى سا 
تاصیاتی کٌذ.

مثال  .38خشعٍجَیی کِ کشػشی ایجاد هیکٌذ زا ًام گشٍُ ٍ ٍاحذ کاال سا تاشای سکَسدّاای ؿاواسُ  3 ٍ 2
ًوایؾ دّذ.

سا ًوایؾ دّذCity.مثال  .32خشعٍجَیی کِ کشػشی ایجاد هیکٌذ زا ؿواسُ ٍ ًام ؿْشّای جذٍل 
 .1خسسوجویی تنویسید تا ریست یازتسام تانک اقالػاتی حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .2خسسوجویی تنویسید تا ریست جداول تانک اقالػاتی حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .3خسسوجویی تنویسید تا ریست یدهای تانک اقالػاتی حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .4خسسوجویی تنویسید تا ریست ستومهای جدول یل اش سیستم حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .5خسسوجویی تنویسید تا ریست ی یدهای خازجی جدول تفؿی ی اش سیستم حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .6خسسوجویی تنویسید تا ریست ی یدهای اوریه جدول تفؿی ی اش سیستم حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .7خسسوجویی تنویسید تا ریست گسوه فایلهای تانک اقالػاتی حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .8خسسوجویی تنویسید تا ریست تانکهای موجو ز سسویس هنده فؼ ی زا تاشیاتی یند.
 .9خسسوجویی تنویسید تا ریست خازامتسهای وزو ی سیستم حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .10خسسوجویی تنویسید تا ریست تواتغ سیستم حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .11خسسوجویی تنویسید تا ریست زویههای ذخیسه ضده سیستم حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .12خسسوجویی تنویسید تا ریست خازامتسهای خسوجی تانک اقالػاتی حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .13خسسوجویی تنویسید تا ریست فی دهای جدول تفؿی ی زا تاشیاتی یند.

 .14خسسوجویی تنویسید تا انواع تؼسیف ضده  SQLزا تاشیاتی یند.
 .15خسسوجویی تنویسید تا اش تانک اقالػاتی حساتدازی خطیتیثانی یامیل گسفتیه ،اییص خطیتیثام زا ز مسییس
 C:\Backupزایانهتام قساز هد.
 .16خسسوجویی تنویسید تا اش تغییسات تانک اقالػاتی حساتدازی خطتیثانی گسفته ،اییص خطیتیثام زا ز مسییس
 C:\Backupتا خسوند  bckذخیسه یند.
 .17خسسوجویی تنویسید تا اش تانک اقالػاتی حساتدازی خطتیثام تهیه یند .ز هنگام تهیه خطتیثام فایلها زا
فطس ه نمو ه و تس زوی آم  Passwordقساز هد.
 .18خسسوجویی تنویسید تا خطتیثام تهیه ضده ز سوال  15زا ز تانک اقالػاتی تیه نیام  Account1تاشییاتی
یند.
 .19خسسوجویی تنویسید تا خطتیثام تهیه ضده ز سوال  17زا ته نام تانک اقالػاتی  Account2تاشیاتی یند.
 .20خسسوجویی تنویسید یه اش تانک اقالػاتی حساتدازی خطتیثام یامل تهیه یند.
 .21خسسوجویی تنویسید یه اش تغییسات تانک اقالػاتی حساتدازی خطتیثام تهیه یند.
 .22خسسوجویی تنویسید یه خطتیثام تهیه ضده اش تانک اقالػاتی حساتدازی زا تاشیاتی یند.
 .23خسسوجویی تنویسید یه اش تانک اقالػاتی حساتدازی خطتیثام تهییه ییس ه ،تیه قیوزی ییه تیسزوی آم
ی مه ػثوز  10987654321زا قساز هد.
 .24خسسوجویی تنویسید یه خطتیثام ازای ی مه ػثوز تانک اقالػاتی حساتدازی زا تاشیاتی یند ،ته قوزی
یه فایلهای ا ه و یازنامه ( )logآم زا ته خوضه جدیدی انتقال هد.
 .25خسس وجویی تنویسید یه تسیگسی تسزوی جدول یل ایجا یند تا ز هنگام حرف زیوز فؼال ضیو و
تؼدا زیوز های حرف ضده زا نمایص هد.
 .26خسسوجویی تنویسید یه تسیگسی تسای جدول زیص سند ایجا یند تا ز هنگام افیصو م و تغیییس زییوز
فؼال ضو و تؼدا زیوز های تاثیس یافته تا ستوز  INSERTو  UPDATEزا نمایص هد.
 .27خسسوجویی تنویسید تا و تسیگس تیام ضده سواالت  25و  26زا آشمایص یند.
 .28خسس وجویی تنویسید یه تسیگسی ایجا یند تا ز هنگام حرف زیوز ی اش جدول مؼیص ،تسزسی نماید
ید مؼیص ز جداول زیص سند و تفؿی ی وجو نداز  .چنانهه ید مؼیص ز ایص جداول وجو اضت ،اش حرف
زیوز ز جدول مؼیص ج وگیسی یس ه ،خیغام مناسة نمایص هد.
 .29خسسوجویی تنویسید یه تسیگسی ایجا یند تا ز هنگام وزو و ویسایص جدول زییص سیند ،چنانهیه ز
مثارغ تدهااز و تستانااز منفی واز گس ید ،ج وی افصو م و ویسایص زیوز زا تگیس .
 .30خسسوجویی تنویسید تا تسیگس ایجا ضده سوال  29زا آشمایص یند.
 .31خسسوجویی تنویسید یه تسیگسی ایجا یند تا ز هنگام افصو م زیوز ز جیدول مؼییص ،چنانهیه یید
یل ز جدول یل وجو نداضت اش افصو م زیوز ج وگیسی یند.
 .32خسسوجویی تنویسید تا تسیگس ایجا ضده سوال  31زا آشمایص یند.

 .33خسسوجویی تنویسید یه تسیگسی ایجا یند تا ز هنگام افصو م زیوز ته جدول یل ،چنانهه ید ییل
ز جدول وجو اضت ،اش افصو م زیوز ج وگیسی یند.
 .34خسسوجویی تنویسید تا تسیگس ایجا ضده ز سوال  33زا قوزی تغییس هد تا چنانهه نیام و یید ییل ز
جدول یل وجو اضت ،اش زج آم ز جدول یل ج وگیسی نماید.
 .35خسسوجویی تنویسید یه چند تسیگس موجو زا حرف یند.
 .36خسسوجویی تنویسید یه تسیگسی ایجا یند تا ز هنگام زج زیوز ز جدول زیص سند ،زییوز ی تیا
مث غ تدهااز یا تستانااز یک ( )1زیال اؾافه ناند.
 .37خسسوجویی تنویسید یه تسیگس سوال  36زا قوزی تغییس هید تیا ز هنگیام زج ز جیدول زییص سیند،
زیوز ی تا مث غ  21زیال اؾافه ناند.
 .38خسسوجویی تنویسید تا تسیگس ایجا ضده ز سواالت  33و  36زا حرف یند.
 .39خسسوجویی تنویسید یه تسیگسی ایجا یس ه تیا ز هنگیام زج ،وییسایص و حیرف زییوز اش جیدول
تفؿی ی ،تؼییص یند یدام یک اش اػمال زج ،ویسایص و حرف انجام ضده است.
 .40خسسوجویی تنویسید تیا تیا اجیسای سیتوزات  UPDATE ،INSERTو  DELETEتیس زوزی جیدول
تفؿی ی تسیگس ایجا ضده سوال  39زا آشمایص نماید.
 .41خسسوجویی تنویسید یه یسسسی ایجا یند تا زیوز های شوج جدول زیص سند زا تاشیاتی یند.
 .42خسسوجویی تنویسید یه یسسسی ایجا یند تا جمغ مث غ تدهااز و تستانااز جدول زیص سیند زا تاشییاتی
یند.
 .43خسسوجویی تنویسید یه یسسسی ایجا نماید تا اقالػات زیوز ضمازه  11و  21جدول یل زا تاشییاتی
یند.
 .44خسسوجویی تنویسید یه یسسسی ایجا نماید تا اقالػات اوریص و آخسیص زیوز جدول سند زا تاشییاتی
یند.
 .45خسس وجویی تنویسید یه یسسسی ایجا نماید تا اقالػات یید و نیام مؼییص جیدول مؼییص زا زییوز تیه
زیوز تاشیاتی نماید.
 .46خسسوجویی تنویسید یه یسسسی ایجا یند تا مانده جمغ تدهااز و تستانااز سند ضمازه  15و مانده یل
آم زا نمایص هد.

