ایجاد یک پروژه ی جدید دیتابیس
ایجاد یک پروژه ی جدید پایگاه داده ()database project
مرور کلی
اکنون به شرح ایجاد یک پروژه ی اولیه ی پایگاه داده می پردازیم.

شرح
پس از راه اندازی محیط برنامه نویسی  ،Visual Studioیک پروژه ی جدید به صورت زیر ایجاد نمایید:

پنجره ای به نام  New Projectمانند زیر پدیدار می شود .همان طور که مشاهده می کنید مقدار فیلدهای  Nameو
 Solution Nameاز پیش تعیین شده است .می توانید مقادیر پیش فرض این فیلدها را مطابق میل تنظیم نمایید .اگر ورژن
مورد استفاده ی شما  Visual Studio 2010 Professionalیا ویرایش جدیدتر است ،در آن صورت گزینه ای به نام
 Databaseرا در آن مشاهده خواهید کرد .بر روی گزینه ی  Advancedدر کادر کناری  Recent Templatesکلیک
نمایید .در این آموزش می خواهیم یک پروژه ی جدید پایگاه داده ( )database projectبه نام  namedDemoDBو یک
 solutionجدید به نام  Tipsبرای میزبانی آن ایجاد کنیم .در صورت تمایل می توانید ( root Locationپوشه ی آغازین)
را نیز بر روی  serverانتخاب کرده و فایل های پروژه و  solutionرا در آنجا ایجاد کنید .همان طور که می بینید ،ما از
 SQL Server 2008R2استفاده می کنیم ،به همین جهت گزینه ی  SQL Server 2008 Database Projectرا به
عنوان نوع پروژه ی پایگاه داده ی خود بر می گزینیم .پس از انتخاب نوع پروژه و وارد کردن اسم پروژه و solution
میزبان آن ،بر روی دکمه ی  OKکلیک نمایید.
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حال که  solutionو پروژه ی داخل آن را ایجاد کردیم ،سمت راست اپلیکیشن می بایست چندین کادر جدید را نمایش بدهد.
اولین کادر ،پنجره ای به نام  Solution Explorerاست که در آن فایل های پشتیبانی ( )support fileمتعددی مشاهده می
شود و پروژه از آن ها در ساخت/بروز رسانی پایگاه داده استفاده می کند .دومین کادر ،پنجره ی  Schema Viewمی باشد
که طرح کلی مشابه آنچه در محیط مدیریت بانک های اطالعاتی  (Management Studio) SQL Serverمشاهده می
کنید ،دارد .گرچه از هر دو پنجره ی مزبور می توان برای تعمیم و نگهداشت شی ( )object maintenanceاستفاده کرد،
با این حال ما بیشتر از پنجره ی  View Schemaبرای این منظور (نگهداشت شی در پروژه های خود استفاده می کنیم)
بهره می گیریم.

در پنجره ی  ،Solution Explorerچندین فایل کمکی ( )helper fileرا در زیر پوشه یا به اصطالح گره ی Properties
مشاهده می کنید .این فایل های قابل ویرایش می توانند رفتار و خروجی پایگاه داده را مدیریت کند.


– Database.sqlcmdvarsاین فایل را می توان جهت تعریف متغیرهای  SQLCMDبکار برد و به این
متغیرها داخل پروژه ارجاع داد.
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– Database.sqldeployment از این فایل می توان به منظور تعریف گزینه ها و تنظیماتی همچون
 recovery modelو/یا آپشن های ( SETبرای مثال  )SET ANSI_NULLS ONدر پایگاه داده بهره
گرفت.
– Database.sqlpermissions این فایل را می توان جهت تنظیم و نگهداشت مجوزها و سطوح دسترسی
کاربران مورد استفاده قرار داد.
– Database.sqlSettings این فایل را می توان جهت ایجاد تنظیماتی که رفتار را حین عملیاتی نظیر ایجاد/باز
طراحی ( )refactoringپایگاه داده (برای مثال اعمال محدودیت ،constraint check/ایجاد فایل
پشتیبان )create backup/مدیریت می کنند ،مورد استفاده قرار داد.
مشاهده می کنید که Pre-Deploymentو  ،Post-Deploymentدو زیرپوشه به نام های Scriptsدر زیر پوشه ی
 )deploymentیک پایگاه داده را در اصطالح refactorمی باشد .عملیات ایجاد یا بازطراحی ( .sqlحاوی اسکریپت های
 ،تمامی این پوشه ها و اسکریپت (Visualمستقر کردن،نصب و آماده سازی اپلیکیشن برای استفاده) نیز می گویند.محیط
از آن ها استفاده می کند .برای مثال ،پس از اینکه deploymentها را شناخته و برای مدیریت عملیات پیش و پس از
) را داخل جداول پایگاه داده ی خود قرار دهید .می seed dataپایگاه داده نصب و مستقر شد ،می توانید داده های اولیه (
جهت اجرای عملیات درج انجام دهیدScripts.PostDeployment.sql .توانید این کار را با ویرایش
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