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 SQLتا سیاد ؽذى تؼذاد ًزم افشارّا یکی اس هؾکالت کغاًی )الثتِ هؾکل ّن ًوی ؽَد گفت( کِ تا 

Server  کار هی کٌٌذ ػذم آؽٌایی تاShortcut Key ّای هْن ٍ کارتزدیSQL Server  هی

 Managementّای هْن ٍ کارتزی خْت کار تا shortcutتاؽذ. در ایي هقالِ عؼی کزدم کِ 

Studio .را اعتخزاج ٍ در اختیار دٍعتاى قزار دّن 

(، SQL Server)ًغخِ خذیذ  SQL Server 2012الثتِ السم هی دًٍن اؽارُ کٌن کِ در 

Management Studio  ِؽثیِ تVisual Studio 2010  ؽذُ ٍ تٌاتزایي کغاًی کِ تاVS 

را  SQL Server  ٍVSهؾتزک هاتیي  Shortcut keyآؽٌا ّغتٌذ تِ راحتی هی تَاًٌذ  2010

 اعتفادُ کٌٌذ.

ّای خذیذ تزای کار تا  Shortcut keyٍ اها خالصِ کالم ایٌکِ در ایي هقالِ عؼی کزدم 

Management Studio  درSQL Server 2012 .الثتِ  اعتخزاج ٍ در اختیار دٍعتاى قزار دّن

هؾتزک  Visual Studio  ٍManagement Studioالسم هی داًن اؽارُ کٌن کِ تیؾتز آًْا هاتیي 

 هی تاؽذ.

 :  Management Studioکار با -1

التی کِ هاتیي دٍعتاى سیاد اعتفادُ هیؾِ ایي کِ ح Management Studioتزای اخزای 

 …گشیٌِ  Startّواًٌذ تصَیز سیز فَری اس هٌَی 
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ٍیٌذٍس خَد کلیذ  Desktopاها پیؾٌْاد هي تِ ؽوا خْت اخزای عزیؼتز ایي اعت کِ در 

Ctrl+R  ُرا فؾار دّیذ تا پٌدزRun  تزای ؽوا ًوایؼ دادُ ؽَد عپظ ّواًٌذ تصَیز سیز در

SSMS  را داخل کوثَتاکظ تایپ ًواییذ ٍ کلیذEnter  ُرا فؾار دّیذ. السم هی داًن اؽار

 هی تاؽذ. SQL Server Management Studioهخفف   SSMSکٌن کِ 

 
 

 

 

 

تارگذاری ؽذُ ٍ اٍلیي  Management Studioخَب پظ اس اخزا هؾاّذُ هی کٌیذ کِ 

 هی تاؽذ.  Loginپٌدزُ کِ تِ ؽوا ًوایؼ دادُ هی ؽَد پٌدزُ 
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تِ ؽکل اتَهاتیک تِ اعتفادُ اس  Management Studioچٌاًچِ هی خَاّیذپظ اس اخزای 

( کٌیذ ًَؽتي Login، الگیي )SQL Serverتِ  Windows Authenticationرٍػ 

 هی تاؽذ. Run در پٌدزُ SSMS –Eفزهاى 

 
–E  تاػث هی ؽَد کِ ػولیاتLogin  ِتSQL Server  تِ صَرتWindows 

Authentication  اًدام ؽَد. السم هی داًن اؽارُ کٌن کِ ػولیاتLogin  ِتSQL 

Server  ِسهاًی هَفقیت آهیش خَاّذ تَد کLogin  ٍیٌذٍسی ؽوا خشئی اسLogin ّای

 تاؽذ. SQL Serverهداسی در 
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هی  nosplash–اعتفادُ اس عَیچ  SSMSیکی دیگِ اس عَیچ ّای هْن ٍ کارتزدی تزای 

 Management Studioتاؽذ. اعتفادُ اس ایي عَیچ تاػث هیؾِ کِ ؽوا ٌّگام اخزای 

تِ  SSMSؽذى  Load)ایي پٌدزُ ّواى پٌدزُ اعت کِ ٌّگام  Splash Screenپٌدزُ 

 را ًثیٌیذ. SQL Serverؽوا ًوایؼ دادُ هی ؽَد( هزتَط تِ 

 
خَب تَضیح دادُ در هَرد عَیچ ّای اضافی ایي ًزم افشار کافی اعت. پیؾٌْاد هي تِ ؽوا 

عَیچ ّای هزتَط  ?/ SSMSایي اعت کِ خَدتَى ّوت تِ خزج تذیي ٍ تا اعتفادُ اس فزهاى 

 را اعتخزاج کٌیذ ٍ حالؼ رٍ تثزیذ. Management Studioتِ 
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 Sessionپیص فزض بزای یک  Databaseتغییز  -2

فغقلی داریذ هی ًَیغیذ  Queryًَیغی قزار داریذ ٍ یک  Queryفزض کٌیذ کِ در پٌدزُ 

را هی گیزیذ  .… Invalid Objectهَقؼی کِ اٍى رٍ هی خَاّیذ اخزا کٌیذ خغای هؾَْر 

خاری  Connectionپیؼ فزض  Databaseٍ پظ اس تزرعی هتَخِ هی ؽَیذ کِ 

master ی تاؽذ. تزای ایي کار هدثَر ّغتیذ تا هاٍط تِ قغوت ٍ... هComboBox  َهزت

هزاخؼِ ٍ ًام تاًک اعاالػاتی را ػَض کٌیذ. ًیاسی تِ اًدام ایي کار ًوی تاؽذ  Databaseتِ 

اًتقال دادُ ٍ ًام  Databaseرا تِ قغوت  Focusهی تَایٌذ  Ctrl+Uتا اعتفادُ اس کلیذ 

کوثَتاکظ را  F4کلیذّای خْت دار اًتخاب کٌیذ ٍ یا تا کلیذ  تاًک اعالػاتی هَرد ًظز را تا

 تاس کزدُ ٍ تاًک اعالػاتی خَد را اس لیغت اًتخاب ًوایذ.



  

 C#.NET – SQL Server – FastReport.NET –  Entity Framework                www.NikAmooz.com 7آموسش بزنامه نویسی 

 

 
 

 تغییز متن کدهای نوضته ضده به حزوف کوچک و بشرگ -3

ٌّگام کَئزی ًَیغی تزای ًَؽتي تْتز کَئزی ّا پیؾٌْاد هی ؽَد کِ دعتَرات تا حزٍف 

ِ ؽًَذ کِ یک دعت تاؽٌذ )الثتِ ایي قضیِ کوی علیقِ ؽخص تشرگ ٍ یا کَچک ًَؽت

اعت( حاال فزض کٌیذ کِ ؽوا کَئزی ًَؽتیذ کِ تزکیثی اس حزٍف کَچک ٍ تشرک اعت 

 تزای ایٌکِ کذّای خَد را یک دعت کٌیذ هی تَاًیذ

السم هی  . ّوِ کذّا را تثذیل تِ حزٍف تشرگ کٌیذ Ctrl+Shift+Uتا اعتفادُ اس کلیذ  -1

 هی تاؽذ. Upper Caseدر ایٌدا هخفف  Uؽارُ کٌن کِ داًن ا

 

السم هی  .ّوِ کذّا را تثذیل تِ حزٍف تشرگ کٌیذ. Ctrl+Shift+Lتا اعتفادُ اس کلیذ  -2

 هی تاؽذ. Lower Caseدر ایٌدا هخفف  Lداًن اؽارُ کٌن کِ 
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 (Indenting Codeایجاد حالت تورفتگی بزای کدها ) -4

یکی اس اصَل کَئزی ًَیغی خَب ٍ هٌظن ایداد تَرفتگی هاتیي تالک ّا ٍ... هی تاؽذ. ایي 

اهز تاػث هی ؽَد کِ خَاًایی کَئزی تاال رفتِ ٍ ؽوا تِ راحتی تتَاًیذ اس ٌّگام هزاخؼِ 

هاتیي  Indentتؼذی تِ راحتی هتَخِ ؽَیذ کِ کَئزی چِ کاری اًدام هی دّذ. تزای ایداد 

را فؾار دّیذ تا کذ اًتخاتی تِ اًذاسُ  Tabًیذ کذ هَرد ًظز را اًتخاب ٍ کلیذ کذ ّای هی تَا

 تِ تَرفتگی داؽتِ تاؽذ Tabیک 
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5- Comment  کزدىCodeّا 

کٌیذ. تزای  Commentؽایذ ؽذُ کِ تخَاّیذ تزخی اس کذّای هزتَط تِ کَئزی ّایتاى را 

ٍ یا اگز کذتاى چٌذ خظ تاؽذ هی  قزار دادُ –اًدام ایٌکار هؼوَال در اتتذای کذ هَرد ًظز 

 اعتفادُ کٌیذ.  /*your code*/تَاًیذ اس 

 

 
 خَب حاال اگز تخَاّیذ تا صفحِ کلیذ ایٌکار را اًدام دّیذ چِ کار تایذ کزد.

کٌیذ ٍ  Highlightکزدى کذ هَرد ًظزتاى کافی اعت کِ اٍى رٍ  Commentتزای 

را فؾار دّیذ ٍ در صَرتیکِ تخَاّیذ کذّای خَد را  Ctrl+K,Ctrl+Cکلیذّای 

Uncomment  کٌیذ کافی اعت کلیذّایCtrl+K,Ctrl+U .را فؾار دّیذ 
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6- Bookmarking Code  )نطانه گذاری کدها( 

در تزخی اس هَاقغ اتفاق هی افتاد کِ ؽوا هی خَاّیذ تؼضی اس خغَط هزتَط تِ کذّایتاى را 

 تا تؼذاً تتَاًیذ تِ آى هزاخؼِ کٌیذ.ًؾاًِ گذاری )ػالهت تشًیذ( 

کزدُ ٍ عپظ کلیذّای  Highlightتزای اًدام ایٌکار هی تَاًیذ کذ هَرد ًظزتاى را 

Ctrl+K,Ctrl+K  ؽک ًکي درعتِ( را فؾار دّیذ تا اًدام ایٌکار گَؽِ عوت چپ کذ هَرد(

تخَاّیذ ایي هی تاؽذ. خَب حاال اگز  Bookmarkًظز ؽوا ػالهتی ظاّز هی ؽَد. کِ ّواى 

Bookmark  را حذف کٌیذ کافی اعت کِ هدذداً کلیذّایCtrl+K,Ctrl+K  را فؾار

 دّیذ.
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( ػالهت ّایی کِ سدُ ایذ هزاخؼِ کٌیذ ٍ یا Bookmarkحاال اگز تخَاّیذ کِ تِ )

 ّا را حذف کٌیذکافی اعت کِ اس کلیذّای سیز اعتفادُ کٌیذ Bookmarkکلیِ

 
را هؾاّذُ   Bookmarkهی تَاًیذ لیغت  Ctrl+K,Ctrl+Wذّای در ضوي تا اعتفادُ اس کلی

 ٍ اػوال هَرد ًظز خَد را تز رٍی آًْا اًدام دّیذ.
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 :  Find and Replace کار با پنجزه -7

تاس کٌذ.  Shortcutٍاقؼاً خدالت آٍر اعت کِ کغی ًتَاًذ ایي پٌدزُ را تذٍى اعتفادُ اس 

 پیؾٌْاد هی کٌن کِ اگز تاس  کزدى ایي پٌدزُ را تلذ ًیغتیذ تِ دًثال ؽغل دیگزی تزٍیذ.

Shortcut: ّای هْن خْت فزاخَاًی ٍ کار کزدى تا ایي پٌدزُ ػثارت اعت اس 

Ctrl+F  فزاخَاًی قغوت :Find 

Ctrl+H  فزاخَاًی قغوت :Find 

F3 پیذا کزدى آیتن تؼذی : 
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 خاصی اس کد :مزاجعه به خط  -8

 Ctrl+Gاس کذ ًَؽتِ ؽذُ اًذ هزاخؼِ کٌیذ کافی اعت کِ کلیذ  8فزض هی خَاّیذ تِ خظ 

 .را فؾار دادُ ٍ در پٌدزُ تاسُ ؽذُ ؽوارُ خظ هَرد ًظز را ٍارد کٌیذ

 

 IntelliSenseکار با  -9

کِ تْثَدّایی در  SQL Server 2012ٍاقؼاً کار کزدى تا اٍى لذت دارُ خصَصاً تَی 

ٍ...( ٍ اها ًحَُ فؼال کزدى Cacheػولکزد اٍى تِ ٍخَد )هثل عزػت ، تْثَد در ػولکزد 

IntelliSense تِ اعتفادُ اس کلیذCtrl+Space.اعت 
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ّا کار هی کٌیذ اگز تخَاّیذ اعالػاتی Stored Procedure  ٍFunctionچٌاًچِ تا 

را  Ctrl+Shift+Spaceدرتارُ پاراهتزّای هزتَط تِ آى تذعت آٍریذ کافی اعت کلیذ 

 فؾار دّیذ

 
 InteliSenseّای هزتَط تِ Shortcutّوچٌیي اگز تخَاّیذ اعالػات تیؾتزی درتارُ 

 تذعت آٍریذ کافی اعت کِ ّواًٌذ تصَیز سیز اس هٌَی ....
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 Scriptای اجز -11

اعت. هٌتْا یادتَى تاؽِ کِ  F5عادُ تزیي راُ تزای اخزا کزدى اعکزیپت ّا اعتفادُ اس کلیذ 

ًکٌیذ کلیِ اعکزیپت ّای هَخَد  Selectهَرد ًظزتاى را  Scriptدر صَرتیکِ قغوتی اس 

 در فایل اخزا هی ؽَد.
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ًظز ؽوا عَل کؾیذ هی  اخزای کَئزی هَرد F5یک ًکتِ هْن در صَرتیکِ پظ فؾار دادى کلیذ 

 ًواییذ. Cancelرا  Queryاخزای  Alt+Breakتَاًیذ تا اعتفادُ اس کلیذ 

)اهالء( درعت هی تاؽذ ٍ یا خیز کافی  Syntaxچٌاًچِ تخَاّیذ چک کٌیذ کِ آیا کذ ؽوا اس لحاػ 

پظ اس تزرعی کذ ؽوا اگز  SQL Serverرا فؾار دّیذ در ایي صَرت  Ctrl+F5اعت کلیذ 

 Syntaxهؾکلی ٍخَد داؽتِ تاؽذ آى را اػالم ٍ در غیز ایي صَرت پیغاهی هثٌی تز صحیح تَدى 

 کذّا ًوایؼ خَاّذ داد.
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در آى ًوایؼ دادُ هی ؽَد(  Query)قغوتی کِ ًتایح اخزای  Resultدر صَرتیکِ تخَاّیذ قغوت 

اعتفادُ کٌیذ تا ّز تار فؾار دادى ایي  Ctrl+Rلیذّای را ًوایؼ ٍ یا هخفی ًواییذ هی تَاًیذ اس ک

 ًوایؼ دادُ ٍ یا هخفی هی ؽَد. Resultکلیذّا قغوت 

 

 

( تاؽذ  Text,Grid,Fileرا تِ حالت ّای هختلف )هاًٌذQueryچٌاًچِ تخَاّیذ ًتیدِ اخزای یک 

 کافی اعت اس تزکیة کلیذ ّای سیز اعتفادُ کٌیذ.

 

 Textل تِ ؽک Queryًتیدِ اخزای 
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 Gridتِ صَرت  Queryًتیدِ اخزای 

 

 هی تاؽذ Textدر یک فایل : عاختار فایل فَق  Queryًتیدِ اخزای 
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 Execution Planeکار با -11

ٍ یا ًقؾِ اخزائی تِ ها هی گَیذ کِ یک کَئزی چگًَِ  Execution Planeتِ عَر خیلی عادُ 

اخزا هی ؽَد کِ اصغالحاً تِ ایي هَضَع تزتیة اخزای فیشیکی دعتَرات هی گَیٌذ. تزای ایٌکِ 

Execution Plane  یک کَئزی را هؾاّذُ ًوایذ کافی اعت کِ اس تزکیة کلیذّایCtrl+L 

 اعتفادُ ًواییذ.
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 اس عوت راعت تِ چپ ٍ اس تاال تِ پاییي اعت.  Execution Planeًحَُ خًَذى 

دٍ حالت دارُ کِ ؽوا تا اعتفادُ اس تزکیة کلیذّای سیز هی  Execution Planeخَب اها خَد 

 تَاًیذ اٍى رٍ هؾاّذُ کٌیذ 

 Estimate Execution Plane   کِ ّوَى ًقؾِ اخزایی تخویٌی اعت ٍ تا اعتفادُ اس

 Planeالسم هی دًٍن اؽارُ کٌن کِ ایي  .ادُ هی ؽَدًوایؼ د Ctrl+Rتزکیة کلیذ ّای 

 تذٍى اخزای کَئزی ًوایؼ دادُ هی ؽَد

 Actual Execution Plane   کِ ًقؾِ اخزایی ٍاقؼی اعت ٍ پظ اس اخزای کَئزی ًوایؼ

 دادُ هی ؽَد.
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 Client Statisticsکار با  -12

Statistics  یؼٌی آهار، تا اعتفادُ اس ایي ٍیضگی هی تَاًیذ آهارّای هزتَط تِ کالیٌت را اعتخزاج

ًوایذ تزای هثال هی تَاًیذ تفْویذ کِ تِ اسای اخزای کَئزی چِ حدوی اس دیتا قزار اعت تِ عوت 

کالیٌت تزٍد ٍ یا هذت سهاى اخزای کَئزی چقذر اعت ٍ... تزای ایٌکِ پظ اس اخزای کَئزی 

 Shift+Alt+Sرا هؾاّذُ ًوایذ کافی اعت اس تزکیة کلیذ ّای  Client Statisticsذ تتَاًی

( تِ Trail Xاعتفادُ ًواییذ. السم هی داًن اؽارُ کٌن کِ تِ اسای اخزای ّز تار کَئزی عتَى ّایی )

 خزٍخی هزتَعِ اضافِ خَاّذ ؽذ کِ ٍضؼیت آهار را ًؾاى هی دّذ. 
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13- Debug کزدن اسکزیپت ها 

 یذ ّواًٌذ تصَیز سیز اعکزیپتی داریذ کِ هی خَاّیذ اٍى رٍ خظ تِ خظ اخزا کٌیذفزض کٌ

 

)گَؽِ چپ تصَیز تاال را یِ ًگاُ  Break Pointیک  F9کافی اعت کِ تا اعتفادُ اس کلیذ 

را فؾار دّیذ رًٍذ اخزا عی ؽذُ ٍ  Alt+F5تیاًذاس(در قغوت هَرد ًظز ایداد ًواییذ. حاال کلیذ 

گذاؽتیذ هتَقف هی ؽَد ٍ هٌتظز اعت کِ ؽوا در  Break Pointوتی کِ ؽوا دقیقاً در قغ

هَرد اخزای خظ تِ خظ فزاهیي تؼذی ٍ یا اخزای یکثارُ آى تصوین تگیزیذ اخزا خظ تِ خظ تا 

ّن هی تَاًیذ ایي کار را اًدام دّیذ  F11اهکاى پذیز هی تاؽذ. تا کلیذ  F10اعتفادُ اس کلیذ ّای 

تِ هاصٍل یا تاتؼی رعیذ کِ عَرط آى در دعتزط تاؽذ رًٍذ اخزای خظ  erSQL Servاها اگز 

 تِ خظ تِ درٍى خغَط ایي هاصٍل ٍ یا تاتغ خَاّذ رعیذ.
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ّای هَخَد در عَرط خَد Breakpointدر صَرتیکِ تخَاّیذ لیغت )هحل ّای قزارگیزی( 

را تاس  Breakpointsپٌدزُ  Ctrl+Alt+Bرا هؾاّذُ ًواییذ کافی اعت تا اعتفادُ اس کلیذ 

 ًواییذ.

 

ًواییذ کافی اعت کِ ّواًٌذ  Traceرا  Stored Procedureدر ضوي اگز تخَاّیذ یک 

 آى را اخزا ًواییذ. Alt+F5ًوَدى آى تا اعتفادُ اس کلیذ  Highlightتصَیز فَق پظ اس 

 

ؽَیذ ٍ خظ تِ خظ آى را تا اعتفادُ  SP( ٍارد عَرط Step Into) F11حاال تا اعتفادُ اس کلیذ 

 اخزا ًواییذ. F11ٍ یا  F10اس کلیذ 
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ؽذ یِ چیش ّن تذًٍیذ تذ ًیغت. تا حاال ؽذُ ًیاس پیذا کٌیذ کِ تِ  Stored Procedureتحث 

را اعتخزاج کٌیذ کافی  Stored Procedureعَر فَری پارهتزّای ٍرٍدی ٍ خزٍخی یک 

 را فؾار دّیذ. Alt+F1دُ ٍ کلیذ کز Highlightرا  SPاعت کِ ًام 

 

 

 سایز کلیدهای میانبز -14

لیغت ؽذُ  Management Studioدر تصَیز سیز عایز کلیذّای هیثاًثز تزای اعتفادُ در 

 اعت.
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