
Зертханалық жұмыс 2. Деректер файлын және транзакциялар журналын жасау 

Мақсаты: деректер файлдарын және транзакциялар журналын жасауды үйрену 

Кез келген ДҚ құру деректер файлын құрудан басталады. Бұл процесті студенттердің үлгерімін 

есепке алу бойынша қарапайым ДБ құру мысалында "Microsoft SQL Server 2008" - де 

қарастырайық. 

Бастау үшін "SQL Server Management Studio"әзірлеу ортасын іске қосу қажет. Ол үшін "Пуск" 

мәзірінде "Программы\Microsoft SQL Server 2008\SQL Server Management Studio" тармағын 

таңдаймыз ( сурет. 4.1). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 4.1. 

Өңдеу ортасы іске қосылғаннан кейін "Connect to Server" серверіне қосылу терезесі пайда болады 

( сурет. 4.2). 

 

сурет. 4.2 
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Бұл терезеде "Connect" батырмасын басу керек". 

Ескерту: Егер "Microsoft SQL Server 2008" орнатылса, серверге қосылу логині мен паролі қойылса, 

"Connect" түймесін басар алдында, "Authentication" ашылмалы тізімінде "SQL Server 

Authentication" таңдау керек, содан кейін орнату кезінде берілген логин мен паролін енгізу керек. 

"Connect" батырмасын басқаннан кейін "SQL Server Management Studio" әзірлеу ортасының 

терезесі пайда болады ( сурет. 4.3). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 4.3. 

 

Бұл терезенің келесі құрылымы бар ( сурет. 4.3): 

1. Оконное меню - серверді басқару және әр түрлі операцияларды орындау үшін командалардың 

толық жиынтығын қамтиды. 
2. Панель инструментов - ең жиі жасалатын операцияларды орындау үшін түймелер бар. Бұл 

панельдің сыртқы түрі орындалатын әрекетке байланысты.  
3. Панель "Object Explorer" - объектілердің шолушысы(обозреватель). Объект шолушысы-бұл 

сервердің барлық объектілерін көрсететін, сондай-ақ сервердің өзімен де, ДҚ-мен де түрлі 

операцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін ағаш тәрізді құрылымы бар панель. Объектілердің 

шолушысы ДҚ әзірлеу үшін негізгі құрал болып табылады.  
4. Рабочая область - Жұмыс аймағында ДҚ бар барлық әрекеттер жасалады, сондай-ақ оның мазмұны 

көрсетіледі. 

Ескерту: Нысандар шолғышында нысандардың өздері папкада болады. Папканы  ашу үшін 

папканың суретінің сол жағындағы "+" белгісін басыңыз. 

Енді деректер файлын жасауға тікелей өтіңіз. Ол үшін объектілерді шолғышта "Databases" 

(деректер қоры) папкасында ПКМ басыңыз ( сурет. 4.3) және пайда болған мәзірде "New 

Database" (Жаңа ДБ) тармағын таңдаңыз. Жаңа "New Database" ДБ деректер файлының 
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параметрлері терезесі пайда болады ( сурет. 4.4). Параметрлер терезесінің сол жағында 

"Select a page"тізімі бар. Бұл тізім параметрлер топтары арасында ауысуға мүмкіндік береді. 

 

суретті үлкейту 

Сур. 4.4. 

Бастау үшін негізгі "General"параметрлерін орнатамыз. Негізгі баптауларды таңдау үшін, 

"Select a page" тізімінде "General"тармағы бойынша тінтуірді басу керек. "New 

Database"терезесінің оң жағында негізгі баптаулар пайда болады ( сурет. 4.4.) 

Оларды толығырақ қарастырайық. Терезенің жоғарғы бөлігінде екі параметр орналасқан:" 

Database name "(ДБ атауы) және" Owner " (иесі). "Databasename" параметрін "Students" тең 

етіп орнатыңыз. "Owner" параметрін өзгеріссіз қалдырыңыз. 

Кесте түрінде жоғарыда келтірілген параметрлердің астында деректер файлын және 

транзакциялар журналын баптау орналасады. Кестеде келесі бағандар бар: 

 Logical Name - деректер файлының және транзакциялар журналының логикалық атауы. Бұл 

атаулар бойынша ДҚ -да жоғарыда келтірілген файлдарға жүгіну жүргізілетін болады. Деректер 

файлы ДҚ сияқты, ал транзакциялар журналы файлының аты ДҚ  және "_log"жұрнағының атынан 

құрастырылғанын байқауға болады.  

 File Type - файл түрі. Бұл параметр файл деректер файлы немесе транзакция журналы екенін 

көрсетеді. 

 Filegroup-  файлдар тобы файлдың қай тобына жататынын көрсетеді. Файлдар топтары 

"Filegroups"баптау тобында орнатылады. 

 Initial Size (MB) - деректер файлының бастапқы өлшемі және мегабайттардағы транзакциялар 

журналы. 

 Autogrowth - файл өлшемін автоұлғайту. Файл ақпаратпен толтырылғаннан кейін оның көлемі 

автоматты түрде "Autogrowth"параметрінде көрсетілген шамаға артады. Ұлғайтуды мегабайтпен 

де, пайызбен де қоюға болады. Мұнда ең көп файл өлшемін орнатуға болады. Осы параметрді 

өзгерту үшін "... " батырмасын басу керек. Біздің жағдайда ( сурет. 4.4) файл өлшемі 

шектелмеген. Деректер файлы 1 мегабайтқа, ал транзакциялар журналының файлы 10% - ға 

артады. 
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 Path - файлдар сақталатын папкаға жол. Бұл параметрді өзгерту үшін "... " батырмасын басу 

керек. 

 File Name  - файл атаулары. үнсіздік бойынша файл атаулары логикалық атауларға ұқсас. 

Алайда, деректер файлы "mdf" кеңейтуі, ал транзакциялар журналы файлы - "ldf"кеңейтуі бар. 

Ескерту: жаңа деректер файлдарын немесе транзакция журналдарын қосу үшін "Add" батырмасы, 

ал жою үшін "Remove"батырмасы қолданылады. 

Біздің жағдайда біз барлық негізгі параметрлерді өзгеріссіз қалдырамыз. 

Енді деректер файлының басқа қосымша параметрлеріне өтіңіз. Осы параметрлерге кіру үшін 

"Select a page" тізімінде "Options" тармағы бойынша тінтуір басу керек. Келесі терезе пайда 

болады (сурет. 4.5). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 4.5. 

Терезенің оң жағында келесі параметрлерді көреміз: 

 Collation  - бұл параметр мәтіндік жолдарды өңдеу, оларды салыстыру, мәтіндік іздеу және т.б. үшін 

жауап береді. оны "<server default>"деп қалдыру ұсынылады. Бұл параметр серверді орнату кезінде 

"Collation" вкладкасында берілген мәнге тең болады. 
 Recovery Model  - қалпына келтіру моделі. Бұл параметр транзакция файлында сақталған ДҚ 

қалпына келтіруге арналған ақпаратқа жауап береді. Қалпына келтіру моделі толық болған сайын, 

жүйенің істен шығуы немесе пайдаланушылардың қателері кезінде деректерді қалпына келтіру 

ықтималдығы соғұрлым көп, сонымен қатар транзакциялар журналы файлының көлемі де көп. 

Дискіде орын болса, осы параметрді "Full"мәнінде қалдыру ұсынылады. 
 Compatibility level  - үйлесімділік деңгейі, деректер файлының сервердің бұдан бұрынғы 

нұсқаларымен үйлесімділігін анықтайды. Егер деректерді басқа сервердің бұдан бұрынғы нұсқасына 

көшіру жоспарланса, онда оны осы параметрде көрсету қажет. 

 Other options  - екінші дәрежелі параметрлер. Бұл параметрлерді өзгерту міндетті емес. 

Біздің жағдайда "Options" бөліміндегі барлық параметрлерді 4.5.суреттегідей қалдыру 

ұсынылады.  
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Соңында "Filegroups"параметрлерінің соңғы баптаулар тобын қарастырайық. Бұл баптаулар тобы 

файлдар тобына жауап береді. Оны "Select a page" тізімінде көрсету үшін"Filegroups"тармағы 

бойынша тышқанды басу керек. Файл топтарының параметрлері көрсетіледі ( сурет. 4.6). 

 

суретті үлкейту 

Сур. 4.6. 

Файл топтары терезенің оң жағындағы "Rows" кестесінде көрсетілген ( сурет. 4.6). Бұл кестеде 

келесі бағандар бар: 

 Name – файлдар тобының аты 
 Files -  топқа кіретін файлдар саны. 
 Read only  - топтағы файлдар тек оқу үшін болады. Яғни, оларды тек көруге болады, бірақ өзгертуге 

болмайды. 

 Default  - үнсіздік бойынша топ. Барлық жаңа деректер файлдары осы топқа кіреді. 

Ескерту: деректер файлдары сияқты, жаңа топтарды қосу үшін "Add" батырмасы, ал жою үшін 

"Remove"батырмасы қолданылады. 

Қарастырылып отырған ДҚ-да жаңа файлдар топтарын қосу қажеттілігі жоқ. Сондықтан 

"Filegroups" параметрлер тобын өзгеріссіз қалдырамыз. 

Осымен  біздің файлдардың қасиеттерін баптауды аяқтаймыз. Барлық баптауларды қабылдау 

және "New Database" терезесінде деректер файлын және біздің ДҚ транзакциялар журналын 

жасау үшін "Ok"батырмасын басыңыз. 

"SQL Server Management Studio"даму ортасының терезесіне қайтарылады. Объектілерді шолушы 

панелінде "databases" папкасында "Students" жаңа ДҚ пайда болады ( сурет. 4.7). 
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сурет. 4.7 

Ескерту: ДҚ атауын өзгерту үшін объектілерді шолушы жерден ПКМ басып, пайда болған мәзірден 

"Rename"тармағын таңдау қажет. Осы мәзірде жою үшін "Delete", жаңарту үшін - "Refresh", ал 

жоғарыда сипатталған сипаттарды өзгерту үшін - "Properties"тармақтарын таңдаймыз. 


