
 بنام خدا

 شما قرار گیرد راههای زیر وجود دارد: سیستم sqlنرم افزار برای اینکه دیتابیس در 

 اجرای اسکریپت 

 اتچ دیتابیس 

 ری استور فایل بک آپ 

 

 حوه اجرای اسکریت ساخت دیتابیس:ناول: روش 

داشته باشید. خوبی این روش این است که اگر  sqlدر این روش شما باید یک فایل با پسوند 

نسخه شما با نسخه ای که دیتابیس روی آن ساخته شده باشد سازگار نباشد زیاد تداخلی 

 ایجاد نمی شود.

 sqlگام اول: باز کردن نرم افزار 

 اس کیو ال شوید.ابتدا وارد نرم افزار 

 انتخاب اسکریپتگام دوم: 

را کلیک کنید. حاال از  fileو سپس گزینه   openگزینه  fileاز منوی  sqlدر نرم افزار 

 کنید. openرا انتخاب و  sqlفایل با پسوند  کامپیوتر خود

 گام سوم: اجرا اسکریپت

 اسکریپت ساختاری بصورت زیر دارد.

 

قسمت هایی که بصورت قرمز انتخاب کرده ایم مربوط به مسیر دیتابیس هست )یعنی جایی 

ساخته  dکه می خواهید فایل های دیتابیس ساخته شود( مثال اگر می خواهید در خود درایو 

 نویسیدشود می توانید بصورت زیر ب



 ساخته می شود. dاگر بصورت زیر بنویسید در خود درایو 

 

 

 بصورت زیر کلیک نمایید. Executeحاال برای اجرا روی گزینه 

 

 بعد از اینکار فایل دیتابیس ساخته می شود.

 گام چهارم: رفرش دیتابیس

را کلیک  refreshدر سمت چپ کلیک راست کنید و سپس گزینه  databaseحاال روی 

 کنید.

 

 

 

 



 روش دوم اتچ دیتابیس

 شید. داشته با ldfو  mdfباید دو فایل با پسوندهای  در این روش

 attachگام اول: کلیک روی دکمه 

 را بزنید. attachکلیک راست کنید و سپس گزینه  databaseبرای اینکار باید روی کلمه 

 

 

 mdfانتخاب فایل گام دوم: 

را از سیستم خود انتخاب  mdfو فایل با پسوند  کلیک کنید addحاال در فرم زیر روی دکمه 

 کنید. okکنید در آخر 



 

 

 گام سوم: رفرش دیتابیس

را کلیک  refreshدر سمت چپ کلیک راست کنید و سپس گزینه  databaseحاال روی 

 کنید.



 

 

 

 ری استور بک آپ روش سوم:

 باید داشته باشید.  bakدر این روش یک فایل با نام 

 restoreگام اول: کلیک روی گزینه 

 را بزنید. restoreکلیک راست نموده و گزینه  datatabseدر این روش روی کلمه 

 

 deviceانتخاب گام دوم: 

 کلیک کنید و سپس روی دکمه ... کلیک کنید. deviceحاال روی گزینه 

 



 

 

 addحاال کلیک روی دکمه گام سوم: 

 کنید/ okفایل را پیدا کنید و  را کلیک کنید. bakو فایل با پسوند  کلیک کنید. addحاال در پنجره به شکل پایین روی دکمه 

 



 

 

 

 نحوه اتصال دیتابیس به ویژوال استدیو

 وب فرم صال دیتابیس در پروژه های نحوه ات

 را باز کنید تا فرمی همانند زیر نمایش داده شود. sqlدر این قسمت ابتدا باید نام سرور را پیدا کنید. برای پیدا کردن برنامه 

 

 می شود نام سرور که در اینجا نقطه است. server nameقسمت جلوی 

 حاال این را باید در قسمت محل کانکشن قرار دهید بصورت زیر.

     Dim constr As String = "Data Source=.;Initial Catalog=khoon;Integrated Security=True" 



 ار دادیم.نقطه قر datasourceباید نام سرور را قرار دهید، مثال نام سرور ما نقطه بود پس جلوی  datasourceدر جلوی 

 

 تحت وب صال دیتابیس در پروژه های نحوه ات

 و در این قسمت نحوه اتصال را وارد کنید. را باز کنید. webconfigدر این پروژه ها باید فایل 

  <add name="hozeConnectionString" connectionString="Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=D:\db\hoze.mdf;Integrated Security=True;Connect 

Timeout=30;User Instance=True" 

   providerName="System.Data.SqlClient" /> 

 می توانید مسیر برنامه دیتابیس را مشخص کنید. attachdbfilenameدر جلوی 

 


