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 آزمایشگاه پایگاه داده ها

 معرفی درس

 ایدانشگاه فنی و حرفه

 دانشکده فنی دک تر شریعتی

 جلسه اول



 ها DBMSبرخی از  معرفی 

 Commercial Databases 

 Oracle 

 SQL Server 

 DB2 

 Popular Open Source Databases 

 MySQL 

 PostgreSQL 
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 SQLمختلف تفاوت ورژن های 

 ها درتفاوت ورژن 
 نوع سیستم عاملی که برای اجرای آن استفاده میشود( ،سرور، کالینتhome  و)... 
 (اندازه پایگاه ها و تعداد کاربران همزمان)حجم عملیاتی که میتوانند پردازش کنند 

جانبی مثل مکانات اReplication   یاAnalysis Services  و... 
  تغییراتSQL Server 2014 

Database Engine 

Business Intelligence 

Cloud 
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 (ادامه) SQLتفاوت ورژن های مختلف 
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 SQL Serverهای مختلف نگارش 

Enterprise-  کامل ترین نسخه 

Business Intelligence 

Standard 

Web 

Express 

Compact 
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 SQL Server  2014مقایسه نگارش های مختلف
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Features Edition Enterprise 
Business 

 Intelligence 
Standard Express 

Maximum memory utilized per instance OS Max 128 GB 128 GB 1 GB 

Maximum size 524 PB 524 PB 524 PB 10 GB 

SQL Server Management Studio     

Basic OLTP     

Basic data integration (SSIS)      

Self-service business intelligence (Alerting, 

Power View, Power Pivot for SharePoint 

Server) 

      

Advanced corporate BI (Tabular BI semantic 

model, advanced analytics and reporting, in-

memory analytics engine, advanced data 

mining) 

      

Enterprise data management (Data Quality 

Services) 
      

Advanced security        

Data warehousing (In-memory column store, 

compression, partitioning) 
       

Advanced transaction processing (In-

memory OLTP) 
       

Advanced high availability (AlwaysOn, 

multiple, active secondaries; multi-site, geo-

clustering) 

       



 آموزش

 کتاب های آموزشیSQL 
 
 دانلود کتاب های مرجع از 

http://dl.it-college.org/download/ebook/ 
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 دوره ها و مدارک آموزشی
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• 70-466-Data Models and Reports 

• 70-467-Business Intelligence    
    Solutions 

MCSE: Business 
Intelligence 
Solutions Expert 

• 70-461Querying  

• 70-462 Administering 

• 70-463 Data Warehouse 

MCSA: SQL Server 

Solutions Associate 

Microsoft Technology Associate 
(MTA) 



سیستم عامل های مورد نیاز 

.NET Framework 4.5.1 

 دانلود از سایت مایکروسافت از آدرس:www.microsoft.com/net://http   

Windows PowerShell 

 

 پیش نیاز های نصب
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2012 2014 

http://www.microsoft.com/net
http://www.microsoft.com/net
http://www.microsoft.com/net


 SQL Serverنصب 

 برای نصبSQL Server  آپدیت شده  1حتما باید ویندوز سون به سرویس پک  7روی ویندوز
 .باشد

2012 برای داشتن ویژوال استودیو و  SQL Server  و یاSQL Server 2014  باید از
 .  به بعد ویژوال استودیو استفاده کرد 2013نسخه ی 

 و   2010امکان نصب ویژوال استودیوSQL Server 2012 به بعد وجود ندارد. 
 

 در صورتی که نیاز به ویژوال استودیو وSQL Server  دارید، پیشنهاد می شود ابتداSQL 

Server و بعد ویژوال استودیو را نصب کنید. 
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 Net Framework.آشنایی با 

 الیه ای نرم افزاری است و همراه با نسخه های ویندوز منتشر می
 .شود

این الیه شامل موارد زیر است: 

 زبان های برنامه نویسی.Net  مانندC#  وJ#  وF#  و
VB 

 محیطی برای اجرای برنامه ها(CLR) 
 مترجم مانند برنامه نویسی سری ابزارهای یکCSC  که

 را به کدهای زبان ماشین ترجمه می کند #Cبرنامه های 
 مثل استاندارد کتابخانه های یک سریADO.net   که

 .اطالعاتی می باشدبرای دسترسی به بانک 
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 .(ادامه) Net Framework.آشنایی با 
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 افزارنصب نرم 

 و نمونهinstance 
 زبان وcollation 
 انتخاب امکانات جانبیSQL  از بخشFeature Selection 
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SQL Server 

2014 

 

Analysis 

Services 

 

Integration 

Services 

 

Reporting 

Services 

 

Help Viewer 

Master Data 

Services 

Data Tools  
SQL Server 

Profiler 

SQL Server 

Management 

Studio  SSAS 

SSMS 

SSIS SSRS 

MDS 

BI  



 SQL Serverنمونه در 

از نسخه چندین که دارد وجود قابلیت این SQL Server نصب ماشین یک بروی مستقل کامال بصورت 
 نصب، زمان در که ای Instance به و باشند می مشخص نام یک دارای ها Instance از یک هر .شوند

 Default است، نصب آن بروی که است ماشینی با نام هم و است نشده داده اختصاص آن به خاصی نام
Instance شود می گفته. 

 

فرض پیش نمونه MSSQLSERVER است. 
 

کاربردهای از instance : 
امنیت ایجاد  (Security) 
کاری بار تست (Load testing) 
بودن عملیاتی تست  (Functional Testing) متفاوت پردازشی منابع اختصاص برای 
ای جداگانه اندازه به دپارتمان هر به یعنی ها، دپارتمان  های سرویس در استفاده Ram و CPU اختصاص  

 .دهیم

هر باشید داشته توجه Instance نصب هربار بنابراین و دارد را خود خاص و مجزا های سرویس  
Instance ایجاد لذا و بود خواهد هم هایی هزینه دارای سرور، یک بروی جدید Instance بی) اضافی 

 .کند می تحمیل سرور به اضافی بار (دلیل
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