چگونه بصورت خودکار از  Databaseهای  SQLبکاپ بگیریم ؟
اثتذا دس قغوت ّ startیٌذّص داخل شبخَ sqlشذٍ ّ هشاحل صیش سا اًجبم هیذُین

-1

-2

-3

-4

-5

-6

خْة قجل اص ایٌکَ یک ساعت ثَ عشاغ فشآیٌذ  Backupگیشی ثشّین ثبیذ هطوئي شْیذ کَ عشّیظ SQL Server Agent
دس حبلت  runningقشاس داسد دس غیش ایٌصْست ًوی تْاًیذ اص ایي سّػ ثشای  Backupگیشی اعتفبدٍ کٌیذ .ثشای ثشسعی
ایي هْسد ُن هی تْاًیذ ّاسد کٌغْل  Services.mscشْیذ ّ ُن هی تْاًیذ اص طشیق کٌغْل SQL Management
Studioثعذ اص  connectشذى ثَ  Instanceهْجْد دس  SQLدس قغوت  Object Explorerثشسعی کٌیذ کَ آیب عشّیظ
فعبل ّ دس حبل اجشا اعت یب خیش  ،اگش ًجْد ثشاحتی ثش سّی عشّیظ هْسد ًظش ساعت کلیک کشدٍ ّ هشبثَ تصْیش پبییي
ثش سّی  Startکلیک هی کٌین .

اص  Object Explorerقغوت  Management Nodeسا ثبص کٌیذ ّ گضیٌَ  Maintenance Planسا اًتخبة کٌیذ.تْجَ
کٌیذ کَ ثشای ایٌکَ ثتْاًیذ یک ثشًبهَ  Backupصهبًجٌذی شذٍ تْعط ُ Maintenance Planب داشتَ ثبشیذ ثبیذ دعتشعی یب
ثِتش ثگْیین  roleای ثَ ًبم  SYSADMINسا داشتَ ثبشیذ  ،الجتَ هي فشض سا ثش ایي هیگیشم کَ شوب دعتشعی کبهل سا
داسیذ صیشا ُیچ هذیش عیغتوی دس ایشاى تْاًبیی تحول هحذّدیت سا ًذاسد ّ دس ُوَ جب  Adminهی ثبشذ ( ثبّس کٌیذ  ،هذیش
شجکَ خْد سا هبلک ُوَ عیغتن ُب هی داًذ چَ ثَ اّ سثطی داشتَ ثبشذ ّ چَ سثطی ًذاشتَ ثبشذ ) ثَ ُش حبل اگش ًوی تْاًیذ
Maintenanceسا هشبثَ آًچَ دس تصْیش صیش هشبُذٍ هی کٌیذ ثجیٌیذ ثشسعی کٌیذ کَ ُ Permissionبی الصم سا ثَ ایي
Instanceداشتَ ثبشیذ .

هشبثَ آًچَ دس تصْیش پبییي هی ثیٌیذ ثش سّی  Maintenance Planساعت کلیک کشدٍ ّ گضیٌَ new maintenance
planسا اًتخبة کٌیذ .

دس کبدسی کَ دس پبییي هشبُذٍ هی کٌیذ یک اعن ثشای ایي  maintenance planایجبد کٌیذ  ،اعن سا هتٌبعت ثب فشآیٌذی کَ
قشاس اعت دس ایٌجب اًجبم شْد تعییي کٌیذ ثشای هثبل ثٌذٍ اعن سا  ITPRO Database Daily Backupگزاشتَ ام  ،شوب هی
تْاًیذ ثش اعبط ًیبص خْد ُش اعوی کَ دّعت داسیذ سا اًتخبة کٌیذ فقط لطفب یک اعن ثب هعٌی ایجبد کٌیذ ًَ ُش چیضی کَ فقط
کبساکتش ثبشذ ( هْسد داشتین اعن  Maintenance Modeثَ شکل ّ Nazijoonاسد شذٍ اعت  ،ثَ خذاااا  ( .اعن سا ایجبد ّ
ثش سّی  OKکلیک کٌیذ .

خْة شوب االى دس صفحَ تٌظیوبت هشثْط ثَ ُ Maintenance Planغتیذ .ثَ ًقبطی کَ ثب عالهت ّیلجیلک ( VillBilak
)هشخص شذٍ اًذ تْجَ کٌیذ  ،ایي دّ قغوت هْاسدی ُغتٌذ کَ شوب ثبیذ تٌظیوبت  Backupخْد سا اًجبم دُیذ .قغوتی کَ
دس گْشَ ثبالی عوت ساعت دس تصْیش صیش هشخص شذٍ اعت ثشای صهبًجٌذی اًجبم عولیبت خْد اعتفبدٍ هی کٌیذ  ،ایٌکَ
دس چَ صهبًی ّ چَ سّصُبیی عولیبت ُبی Maintenance Planاًجبم شًْذ .تْجَ کٌیذ کَ صهبًی ثشای اًجبم خْد تعییي
کٌیذ کَ هی داًیذ  Databaseشوب دس حبل اعتفبدٍ ًوی ثبشذ ُ ،یچْقت دس اّج عبعت کبسی ُ Databaseب اص آًِب ثصْست
صهبًجٌذی شذٍ ً Backupگیشیذ .اهب قغوتی کَ دس پبییي ّ عوت چپ تصْیش هشخص شذٍ اعت اصل هبجشا یب ُوبى
 Backup Maintenance Planشوب سا ایجبد هی کٌذ .ثب تْجَ ثَ ایٌکَ هی تْاى فقط ثشای ُویي یک قغوت چٌذ هقبلَ
ًْشت هب ثصْست جضئی تش ّاسد هبجشا ًوی شْین ّ فقط ثَ ثشسعی دّ هْسد اص آًِب کَ دس آهْصػ هب اعتفبدٍ هی شْد
کفبیت هی کٌین .

ثش سّی آیکي تقْین یب ُوبى  Calendarکَ دس تصْیش ثبال هشخص شذٍ اعت داثل کلیک کٌیذ .ثب ایٌکبس یک کبدس ثبص هی
شْد کَ شوب هی تْاًیذ صهبى ُبی اجشای عولیبت ّ ُوچٌیي ُّلَ ُبی صهبًی کبس سا ثشای عیغتن تعشیف کٌیذُ .ویشَ ثش
اعبط ًیبص ّ اُویت کبس عبصهبى تعبسیف صهبًجٌذی خْد سا اًجبم دُیذ .هعوْال ُBackupب عبصهبًی ثصْست سّصاًَ
گشفتَ هی شًْذ .ثبص ُن تبکیذ هی کٌن صهبًی سا اًتخبة کٌیذ کَ هی داًیذ  Databaseشوب  Loadکبسی صیبدی ًذاسد  ،ثٌذٍ
هعوْال شت ُب یب عبعبت اّلیَ ثبهذاد سا ثشای گشفتي  backupاًتخبة هی کٌن .صهبًیکَ کبس خْد سا توبم کشدیذ ثش سّی
دکوَ  OKکلیک کٌیذ .

اص قغوت  Maintenance Plansکَ دس تصبّیش ثبال دس گْشَ عوت چپ پبییي هشخص شذٍ اعت گضیٌَ backup
database planسا اًتخبة کٌیذ ّ ثْعیلَ  Drag and Dropآًشا دس کبدس خبلی سّثشّ ثیٌذاصیذ .ایي ُوبى هجوْعَ
دعتْساتی اعت کَ عولیبت  Backupگیشی سا ثش ای شوب اًجبم هی دُذ .تصْیش صیش دقیقب ُوبى چیضی اعت کَ ثبیذ هشبُذٍ
کٌیذ .

حبال ثش سّی  backup database taskای کَ دس کبدس سّثشّ ایجبد شذٍ اعت داثل کلیک کٌیذ .ثب ایٌکبس یک صفحَ جذیذ
ثبص هی شْد کَ شوب هی تْاًیذ تٌظیوبت هشثْط ثَ ُ Databaseبیی کَ هی خْاُیذ  Backupثگیشیذ سا هشخص هی کٌیذ.
دس ایٌجبعت کَ شوب تعییي هی کٌیذ اص چَ ُ Databaseبیی هی خْاُیذ  Backupثگیشیذ  ،دس ایٌجبعت کَ شوب تعییي هی
کٌیذ دس کجبی عیغتن ّ دس چَ هغیشی فبیل ُبی Backupقشاس ثگیشد ّ توبهی هْاسد هشتجط ثب  backupگیشی اص دیتبثیظ
ُب دس ایٌجب تعییي هی شْد .اص قغوت ثبالیی ایي صفحَ اص هٌْی ثبصشْی  Databasesشوب هی تْاًیذ دقیقب Database
هْسد ًظش خْدتبى سا ثشای  Backupگیشی تعییي کٌیذ ُ ،وچٌیي دس ُویي صفحَ ُوبًطْس کَ دس صفحَ پبییي هشبُذٍ هی
کٌیذ هی تْاًیذ پغًْذ فبیل ُبی رخیشٍ شذٍ ّ هغیش رخیشٍ سا ًیض تعییي کٌیذ  ،تشجیجب ثب تْجَ ثب عبختبسُبی شلختَ ایشاًی (
تعبسف ًذاسین ثبّس کٌیذ  ) Backupخْد سا ثصْست  All Databasesتعشیف کٌیذ .

ثعذ اص ایٌکَ هْاسد ثبال سا اًجبم دادیذ ثش سّی  OKکلیک کٌیذ .تجشیک صویوبًَ  ،تٌظیوبى هشثْط ثَ  Backupگیشی شوب
اًجبم شذٍ اعت .فبیل ُبی Backupشوب دس صهبى تعییي شذٍ ّ دس هغیش تعشیف شذٍ ثصْست خْدکبس سّصاًَ دس عبعت 9
شت گشفتَ هی شًْذً .بم فبیل ُبیی کَ ثعذ اص گشفتي  Backupایجبد هی شْد ثش اعبط تبسیخی تعییي هی شْد کَ دس آى
Backupگشفتَ شذٍ اعت ّ ایي کوک صیبدی ثَ ثحث شٌبعبیی دقیق دادٍ ُبی دسعت دس صهبى ثبصگشداًی یب  Recoveryثَ
هذیش عیغتن هی کٌذ .ثب تْجَ ثَ ایٌکَ ُ Backupبی شوب ثصْست هتٌبّة ّ سّصاًَ گشفتَ هی شًْذ ثعذ اص هذتی حجن
اطالعبتی کَ  backupگشفتَ هی شًْذ صیبد هی شْد ثٌبثشایي ثِتش اعت ثشای ایي عیغتن  Backupتعشیف کٌیذ کَ ثعذ اص
یک ُّلَ صهبًی هعیي ُ Backupبی قجلی سا اص ثیي ثجشد ّ حزف کٌذ ..ثشای ایٌکَ ثتْاًیذ ایٌکبس سا اًجبم دُیذ شوب ثبیذ یک
cleanup taskاص ُوبى قغوتی کَ Maintenance Cleanup Taskسا اًتخبة کشدیذ سا ثَ شکل قجل دس کبدس سّثشّیی
Drag and Dropکٌیذ .ثب اعتفبدٍ اص سّػ صیش شوب هی تْاًیذ تٌظیوبت Maintenance Cleanup Taskسا ًیض اًجبم
دُیذ .

ثش سّی شیئ  Maintenance Cleanup Taskای کَ دس کبدس سّثشّ اًذاختَ ایذ داثل کلیک کٌیذ تب تٌظیوبت آى سا
هشبُذٍ کٌیذ .شوب ثبیذ هغیش  Backupای کَ گشفتَ شذٍ اعت ثَ ُوشاٍ پغًْذ فبیل ُب ّ ُوچٌیي هذت صهبًی کَ هی خْاُیذ
ُ Backupب هعتجش ثبشٌذ سا تعییي کٌیذ .هعوْال ثشای ایي قغوت هذت صهبى یک هبٍ دس ًظش گشفتَ هی شًْذ ُوبًطْس کَ
دس تصْیش صیش ًیض هشبُذٍ هی کٌیذ .

صهبًیکَ ثش سّی تصْیش ثبال  OKسا کلیک کٌیذ .هی تْاًیذ هطوئي ثبشیذ کَ ُBackupبی شوب ُش هبٍ یکجبس گزشتَ سا
فشاهْػ هی کٌٌذ ّ ثَ فکش آیٌذٍ هی افتٌذ .اهیذّاسم ُیچْقت دس صًذگی ًیبصی ثَ ثبصگشداًی ً Backupذاشتَ ثبشیذ اهب ثَ
ُش حبل ُویشَ اصل  Backup Backup Backupسا فشاهْػ ًکٌیذ  ،اهیذّاسم هْسد تْجَ شوب قشاس گشفتَ ثبشذ .
ITPROباشید.

