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توضیحاتی پیرامون پایگاه هاي داده سیستمیتوضیحاتی پیرامون پایگاه هاي داده سیستمی
 نیز داده پایگاه چند آن نصب با که باشید داشته توجه باید اید کرده نصب را SQLServer اگر•

 پایگاه داده هاي پایگاه این به .باشند می SQLServer سیستم خود به مربوط شوندکه می ساخته
System شاخه در که گویند می سیستم داده هاي Databases پایگاهها این .میشوند داده نمایش 

:از عبارتند

2

توضیحاتداده پایگاه

master
ذخیره اطالعات سیستمی مثل حساب هاي کاربري، تنظیمات پیکربندي و اطالعات مهم  براي

.دیگر پایگاههاي داده موجود در سرور در این پایگاه داده ذخیره میشوند

model
ساخته می  sqlپایگاه داده به عنوان یک فالب براي تمامی پایگاههاي داده دیگري که در  این

شوند مورد استفاده قرار میگیرد

msdb
اس کیو ال سرور مورد استفاده قرار میگیرد و در آن اطالعات زمانبندي  Agent توسط

.هشدارها و کارها و عملیات ذخیره میشود

tempdbپایگاه داده براي ذخیره تمامی اطالعات موقتی استفاده می شود از این.



ساخت پایگاه داده در یک سرورساخت پایگاه داده در یک سرور
 براي است داده پایگاه ساخت گیرد می صورت آن در SSMS با آشنایی از بعد عموماً که کاري اولین•

Sql همان یا SSMS قبل بخش مثل باید ابتدا کار این Server Management Studio کرده باز را 
 باید SSMS اصلی پنجره شدن باز و کار این از بعد .شوید متصل داده پایگاه موتور سرور یک به و

.دهید انجام داده پایگاه یک ایجاد براي را زیر مراحل
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.کنید Expand را سرور هاي شاخه زیر1.
  نیز را آن باشد می Databases گزینه گزینه، اولین2.

Expand کنید.
System شاخه در3. Databases جدول چند 

  پایگاه یک ایجاد براي .دارد وجود سیستم به مربوط
 کلیک راست Databases گزینه روي جدید داده
.کنید

New گزینھ روي4. Databaseکنید کلیک.

New محاوره کادر کار این با5. Database می باز 
.شود
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ساخت پایگاه داده در یک سرورساخت پایگاه داده در یک سرور
New محاوره کادر در• Database آنها اولین که دارد وجود مهم قسمت چند چپ سمت در 

Select قسمت a Page گزینه سه شامل که باشد می General, Options و Filegroup 
.است

 می داده نمایش صفحه محتویات و مشخصات راست سمت در صفحات این از کدام هر انتخاب با•
.میشود داده شرح صفحه هر مشخصات ادامه در .شود
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صفحه  کادر محاوره  Generalصفحه  New Databaseکادر محاوره 

:از عبارتند که کند می مشخص را داده پایگاه اصلی مشخصات General صفحه•
.1Database Name - کنیم می وارد را داده پایگاه نام قسمت این در :داده پایگاه نام.

.1Owner – می کاربر یک مالک کرد، مشخص را پایگاه مالک توان می قسمت این در :مالک  
 را کاربر مشخصه این روبروي در ... گزینه انتخاب با توان می کرد تعیین را آن نام باید که باشد

.باشد می مدیر کاربر همان فرض پیش بصورت کاربر .کرد مشخص

.2Use Full-text Indexing: هاي داده بندي فهرست امکان باشد داشته تیک گزینه این اگر 
.)سیستم خود توسط( میشود فراهم بانک این
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صفحه  کادر محاوره  Generalصفحه  New Databaseکادر محاوره 

:از عبارتند که کند می مشخص را داده پایگاه اصلی مشخصات General صفحه•
Database قسمت در3. files داده نمایش داده پایگاه این به مربوط فایلهاي لیست 

 اطالعات مخصوص فایل یک .است شده ایجاد فایل دو فرض پیش بصورت .می شود
 ذخیره جهت فایل یک و می شود ذخیره mdf پسوند با که داده پایگاه در موجود

 از استفاده با .می شود ذخیره ldf پسوند با که )Log فایل( مختلف رویدادهاي ثبت
 فایلهاي می توانید دارند قرار پنجره پایین در که Remove و Add دکمه دو

.نمائید حذف یا اضافه داده پایگاه به جدیدي
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صفحه  کادر محاوره  Generalصفحه  New Databaseکادر محاوره 

 ها مشخصه این شود بررسی باید فایل یک شرایط تنظیم براي ها فایل هاي مشخصه از یک هر•
:از عبارتند

•Logical Name: فایل منطقی نام
•File type: فایل نوع
•FileGroup: فایلی گروه
•Initial Size (MB): فایل اولیه حجم میزان
•Autogrowth: فایل خودکار رشد حد میزان
•Path: فایل ذخیره مسیر
•File Name: فایل اصلی نام
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صفحه  کادر محاوره  Optionsصفحه  New Databaseکادر محاوره 

 که .دهید تغییر را مختلفی تنظیمات می توانید Options گزینه روي بر کلیک با•
:از عبارتند

.1Collation: را ها ایندکس و جداول داخل اطالعات سازي مرتب الگوي  
Collation طریق از نامند، می Collation در موجود SQL Server یا و 

 توان می گزینه این در . است انجام و انتخاب قابل ویندوز فرض پیش زبان براساس
 سازگاري کدینگ از منظور .کرد مشخص را داده پایگاه فرض پیش کدینگ نوع

 نمایش و سازي مرتب لحاظ از خاص زبان یک هاي داده و کرکترها با داده پایگاه
  مشخصه این فرض پیش مقدار .فارسی زبان با سازگاري مثالً باشد می کرکترها

Server Default باشد انگلیسی زبان باید اصوالً که باشد می.
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صفحه  کادر محاوره  Optionsصفحه  New Databaseکادر محاوره 

 که .دهید تغییر را مختلفی تنظیمات می توانید Options گزینه روي بر کلیک با•
:از عبارتند

.2Recovery Model: Recovery modelتوسط وقایع ثبت نحوه ها SQL
Server باشد می زیر حالت سه داراي و نمایند، می مشخص را:

.1Full: حالت Full کند می ثبت را ها تراکنش و رخدادها کلیه. 
.2Simple: حالت Simple هر از بعد و کرده ثبت اختصار به را وقایع checkpoint کلیه  

transaction log کند می حذف را ها.
.3Bulk-Logged: حالت Bulk-Logged کلی حذف و ثبت به مربوط هاي ترکنش تنها 

.نماید می ثبت را اطالعات
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صفحه  کادر محاوره  Optionsصفحه  New Databaseکادر محاوره 

 که .دهید تغییر را مختلفی تنظیمات می توانید Options گزینه روي بر کلیک با•
:از عبارتند

.3Compatibility Level: نسخه با داده پایگاه سازگاري نوع میتوان مشخصه این در 
SQLServer با سازگاري مثالً کرد مشخص را SQLServer تر قدیمی هاي 2005 

.2000 یا و
.4Other Options: در متنوع هاي مشخصه از یکسري لیست قسمت این در 

 جداگانه مبحث نیازمند کدام هر توضیح که شده داده نمایش مختلف موضوعات
 .است خارج کالس این وقت از که ایست
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 تغییر را مشخصات این از کدام هر میتوانید شما•
.کنید تنظیم خود نظر مورد شرایط با متناسب و داده

 مراجعه افزار نرم Help به بیشتر اطالعات براي•
.کنید



صفحه  کادر محاوره  Filegroupsصفحه  New Databaseکادر محاوره 

Log( تراکنش و اصلی هاي فایل داده پایگاه یک در• Files( فایلی گروههاي در 
 فایل گروه یک داراي فرض پیش بصورت داده پایگاه هر .شوند می بندي دسته

.باشد می )Primary( اصلی
 و کرده ویرایش را موجود فایلی گروههاي توانید می شما Filegroups صفحه در•

  .کنید ایجاد جدیدي فایلی گروه یا
 Name قسمت در و کرد انتخاب را Add گزینه باید جدید گروه یک ایجاد براي•

.کرد وارد را گروه نام
 بعد و کرده انتخاب را نظر مورد گروه باید ابتدا نیز گروه یک کردن پاك براي•

 نمتوان را )Primary( اصلی فایل گروه :نکته .کرد انتخاب را Remove گزینه
.کرد پاك
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New Databaseکادر محاوره کادر محاوره 

 ایجاد داده پایگاه OK گزینه انتخاب با شرایط و ها مشخصه تمامی تنظیم با انتها در•
 ایجاد از پس اگر .شود می داده نمایش داده پایگاههاي لیست در آن اسم و شود می

Object پنجره در پایگاهها لیست در آن اسم داده پایگاه Explorer داده نمایش 
 کافیه کار این براي .کنید Refresh یا بازخوانی بار یک را لیست است کافی نشد

.دهید انجام را زیر کارهاي
Databases گزینه روي بر کلید راست▫
Refresh گزینه انتخاب▫
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ایجاد پایگاه داده جدیدایجاد پایگاه داده جدید

.کنیم ایجاد SSMS محیط در را جدیدي داده پایگاه چگونه که گرفتیم یاد اینجا تا•
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بخش چهارمپایان 
؟
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