بازگردانی دیتابیس  SQL Serverبه نام ها و موقعیت های مختلف
گزینه ی  RESTORE ... WITH MOVEبه شما اجازه خواهد داد تا دیتابیس خود را بازیابی کنید ،اما یک موقعیت جدید نیز برای
فایل های دیتابیس تعیین می کند ( mdfو  .)ldfاگر درحال بازگردانی یک دیتابیس موجود از بک آپ آن دیتابیس می باشید ،این مسئله
الزم نیست ،اما اگر درحال بازگردانی دیتابیس از یک نمونه ی متفاوت با موقعیت های متفاوت هستید ،به این گزینه نیاز خواهید داشت.
گزینه ی  RESTORE ... WITH MOVEبه شما اجازه خواهد داد تا فایل های دیتابیس را چه بنامید و همچنین این فایل ها در چه
موقعیتی ایجاد خواهند شد .قبل از استفاده از این گزینه الزم است نام های منطقی این فایل ها را بدانید و همچنین بدانید که اگر از گزینه
ی  WITH MOVEاستفاده نکنید SQL Server ،در کجا این فایل ها را بازگردانی خواهد کرد.
اگر یک دیتابیس دیگر وجود داشته باشد ،که از نام همان فایل هایی استفاده می کند که سعی در بازگردانی آنها دارید و دیتابیس نیز
آنالین باشد ،بازگردانی شکست خواهد خورد .اما اگر دیتابیس به دالیلی آنالین نیست و فایل ها باز نیستند و اگر از گزینه ی WITH
 MOVEاستفاده نمی کنید ،بازگردانی این فایل ها را خواهد نوشت ،بنابراین مراقب باشید که تصادفا فایل های خوب دیتابیس را
اوررایت ) (overwriteنکنید.
همچنین در هنگام استفاده از گزینه ی  ،WITH MOVEالزم است اطمینان حاصل کنید که اکانت استفاده شده برای موتور SQL
 Serverاجازه ی ایجاد این فایل ها را در فولدر مشخص شده ی شما دارد.
T-SQL
تعیین محتوای بک آپ
بنابراین اولین کاری که باید انجام دهید ،تعیین نام های منطقی و موقعیت فیزیکی فایل ها می باشد .این کار با استفاده از فرمان
 RESTORE FILELISTONLYقابل انجام می باشد .این فرمان به شما نام های منطقی و فیزیکی ارائه خواهد داد.
در اینجا یک مثال را مشاهده می کنید:
'RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK
GO

این مثال نتیجه ی زیر را ارائه می دهد:
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WITH MOVE بازگردانی بک آپ کامل
"G:\SQLData"  اما می خواهیم فایل داده را در فولدر،بنابراین اجازه دهید اعالم کنیم که می خواهیم این دیتابیس را بازگردانی کنیم
: دستور مشابه زیر خواهد بود." قرار دهیمH:\SQLLog"  را در فولدرtransaction log و فایل
RESTORE DATABASE AdventureWorks FROM DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'
WITH MOVE 'AdventureWorks_Data' TO 'G:\SQLData\AdvnetureWorks_Data.mdf',
MOVE 'AdventureWorks_Log' TO 'H:\SQLData\AdvnetureWorks_Log.ldf'
GO
Restore full and transaction log backup WITH MOVE
 دومین. خواهد بودrestoring  زیرا پس از آن دیتابیس در حالت، فقط باید برای اولین بازگردانی مشخص شودWITH MOVE
.بازگردانی برای این موقعیت جدید مورد استفاده محتوایی می نویسد
RESTORE DATABASE AdventureWorks FROM DISK = 'C:\AdventureWorks.BAK'
WITH MOVE 'AdventureWorks_Data' TO 'G:\SQLData\AdvnetureWorks_Data.mdf',
MOVE 'AdventureWorks_Log' TO 'H:\SQLData\AdvnetureWorks_Log.ldf',
NORECOVERY
GO
RESTORE LOG AdventureWorks FROM DISK = 'C:\AdventureWorks.TRN'
GO
SQL Server Management Studio
"Restore As:" برای بازگردانی مقادیر، options  روی صفحه ی، کارهای زیر را انجام دهیدSSMS برایبازگردانی با استفاده از
:برای هر فایل را مانند زیر تغییر دهید
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