بکاپ درSQL Server
هر مدل ريکاوری اجازه بکاپ گرفتن از کل يا جزيی از ديتابيس  SQL Serverيا فايل های مستقل يا گروهی از فايل های ديتابيس را
می دهد .ولی بکاپ های در سطح جدول ) (Table-level backupsرا نمی توان ايجاد کرد.
نکتهbackup :و  restoreدر ، SQL Serverدر همه سيستم عامل های ساپورت شده ،چه سيستم های  46بيت ،چه  23بيت ،کار می
کنند.

بکاپ های داده ها )(data backup
اسکوپ بکاپ داده ها می تواند کل يک ديتابيس يا گروهی از filegroupها يا فايل ها باشد .برای هر يک از اينها،SQL Server ،
بکاپ های کامل و ديفرانسيلی را ساپورت می کند:

بکاپ کامل
بکاپ کامل حاوی همه داده ها در ديتابيسی معين يا گروهی از filegroupها يا فايل ها ،و همچنين  logکافی برای ريکاور کردن آن
داده ها است.

بکاپ دیفرانسیلی
بکاپ ديفرانسيلی بر پايه آخرين بکاپ کامل داده ها است .اين موضوع ،اساس ديفرانسيل شناخته می شود .پايه ديفرانسيلی ،بکاپ کاملی
از خواندن/نوشتن دادها است .بکاپ ديفرانسيلی فقط شامل داده هايی است که از پايه ديفرانسيلی تغيير کرده اند .معموالً ،ايجاد کردن
بکاپ های ديفرانسيلی که بعد از بکاپ پايه گرفته می شوند ،سريعتر و کوچکتر از پايه بکاپ کامل است .بنابراين ،استفاده از بکاپ
های ديفرانسيلی می تواند سرعت فرآيند درست کردن بکاپ های دوره ای را ،بمنظور کاهش خطر از دست دادن داده ها ،افزايش دهد.
معموالً ،پايه ديفرانسيلی توسط چندين بکاپ ديفرانسيلی متوالی مورد استفاده قرارمی گيرد .هنگام  restoreکردن ،ابتدا بکاپ کامل
restoreمی شود ،و سپس آخرين بکاپ ديفرانسيلی.
در طول زمان ،همين طور که ديتا بيس آپديت می شود ،مقدار داده موجود در بکاپ های ديفرانسيلی افزايش می يابد .اين کار ،ايجاد
و  restoreکردن بکاپ را کندتر می کند .نهايتاً ،بايد بکاپ کامل ديگری ايجاد کرد تا بتوان پايه ديفرانسيلی جديدی برای سری ديگری
از بکاپ های ديفرانسيلی مهيا کرد.
نکته :معموالً ،بکاپ ديفرانسيلی همان فايل داده هايی را پوشش می دهد که در پايه ديفرانسيلی واحد پوشش داده می شوند .در مدل
ريکاوری ساده ،بکاپ ديفرانسيلی می تواند فقط يک پايه ديفرانسيلی داشته باشد .تالش برای استفاده از چندين پايه باعث  errorمی
شود و عمليات بکاپ گيری  failمی شود .در مدل ريکاوری کامل ،پک آپ هاب فايل ديفرانسيلی می توانند از چندين پايه استفاده کنند،
اما مديريتش مشکل می شود.
هر بکاپ داده ای شامل قسمتی از  transaction logاست بطوريکه بکاپ را می توان به انتهای آن بکاپ ريکاور کرد.
در مدل ريکاوری کامل يا مدل ريکاوری ، bulk-loggedبعد از اولين بکاپ داده ها ،بکاپ های منظم  transaction logمورد نياز
هستند .هر ، log backupبخشی از  transaction logرا تحت پوشش قرار می دهد که هنگام ايجاد بکاپ فعال بود ،و log backup
شامل همه رکوردهای  logاست که در  log backupقبلی بکاپ نشدند.
آدرس آموزشگاه  :تهران  -خيابان شريعتی  -باال تر از خيابان ملک  -جنب بانک صادرات  -پالک  651طبقه دوم  -واحد7

88146323 - 88446780 - 88146330
http://www.tahlildadeh.com/

بکاپ های دیتا بیس ()database backup
استفاده از بکاپ های ديتابيس آسان است و توصيه می شود هر وقت سايز ديتابيس اجازه می دهد ،گرفته شوند ،. SQL Serverبکاپ
های زير را ساپورت می کند.

نوع بکاپ-شرح
بکاپ ديتابيس-بکاپ کاملی از کل ديتابيس .بکاپ های ديتابيس زمانی که بکاپ تمام می شود ،کل ديتابيس را نمايش می دهند.
بکاپ های ديفرانسيلی ديتابيس-بکاپی از همه فايل های ديتابيس .اين بکاپ فقط شامل data extendهايی است که از زمان آخرين
بکاپ هر فايل ديتابيس دچار تغيير شده اند.

بکاپ های جزیی ()partial backup
بکاپ های جزيی و جزيی ديفرانسيلی در  SQL Serverمعرفی شدند .اين بکاپ ها جهت فراهم کردن انعطاف بيشتر برای گرفتن
پشتيبان از ديتابيس هايی که شامل تعدادی فايل گروه های فقط خواندنی ) (read-only filegroupsدر مدل ريکاوری ساده است،
طراحی شده اند .اما ،اين بکاپ ها توسط مدل های ريکاوری ساپورت می شود.
 ،SQL Serverبکاپ های زير را ساپورت می کند

نوع بکاپ-شرح
بکاپ ديتابيس-بکاپی از همه داده ها در  filegroup,اوليه ،هر  filegroupخواندن/نوشتن ،و هر فايل فقط خواندنی يا filegroupها.
بکاپ های ديفرانسيلی ديتابيس-بکاپی که فقط شامل data extendهايی است که از زمان آخرين بکاپ جزيی همام گروه filegroupها
دچار تغيير شدند.

بکاپ های فایل ()file backup
فايل موجود در ديتابيس را می توان بطور جداگانه  backupو  restoreکرد .استفاده از بکاپ های فايل می تواند سرعت ريکاوری را
با  restoreکردن فايل های آسيب ديده و بدون  restoreکردن بقيه ديتابيس افزايش دهد .مثالً اگر ديتابيسی از چندين فايل تشکيل شده
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است که روی ديسک های مختلف قرار دارند و يک ديسک  failشود ،فقط بايد فايلی را که روی آن ديسک بود  restoreکرد .اما،
برنامه ريزی و  restoreکردن بکاپ های فايل می تواند پيچيده باشد؛ بنابراين ،بکاپ های فايل فقط بايد در جايی استفاده شوند که
مقاديری را به برنامه  restoreشما اضافه می کنند.
 ،SQL Serverبکاپ های زير را ساپورت می کند.

بکاپ های Transaction Log
در مدل ريکاوری کامل يا مدل ريکاوری ، bulk-loggedبکاپ های منظم transaction logمورد نياز هستند .هر، log backup
بخشی از  transaction logرا تحت پوشش قرار می دهد که هنگام ايجاد بکاپ فعال بود ،و  log backupشامل همه رکوردهای log
است که در  log backupقبلی بکاپ نشدند .بکاپ های  logقطع نشده شامل زنجيره  logکاملی از ديتابيس است .در مدل ريکاوری
کامل ،و بعضی وقتها در مدل ريکاوری ، bulk-loggedزنجيره  logآسيب نديده به شما اجازه restoreکردن ديتابيس تا هر مقطع
زمانی را ميدهد.
قبل ازاينکه اولين بکاپ  logرا ايجاد کنيد ،بايد يک بکاپ کامل ايجاد کنيد ،مانند بکاپ ديتابيس .از آن به بعد ،بکاپ گرفتن از
transaction logمنظم ،الزم است؛ نه فقط برای کم کردن احتمال از دست دادن کارتان ،بلکه برای کوتاه کردنtransaction log.
مهم  :برای محدود کردن تعداد بکاپ های  logکه بايد  restoreشوند ،بکاپ گرفتن از داده های تان بطور روتين واجب است .مثالً
می توانيد يک بکاپ کامل از ديتابيس هفتگی يا بکاپ های ديفرانسلی روزانه برنامه ريزی کنيد.

بکاپ های فقط کپی ()copy-only backups

بکاپ گرفتن از ديتابيس معموالً آنرا و زمان  restoreشدن بکاپ ها را دچار تغيير می کند .اما ،هرچند وقت يکبار ،گرفتن بکاپی
بمنظور خاصی ،بدون اثر گذاشتن روی بکاپ کلی و فرايندهای ، restoreبرای ديتابيس مفيد است .بکاپ های فقط کپی در Server
2005معرفی شدند .اين بکاپ ها مستقل از بکاپ های منظم SQL Serverهستند.

ابزارهای بکاپ ()backup devices
بکاپ های  SQL Serverروی ابزارهای بکاپ از قبيل فايل های ديسک يا  tape mediaايجاد می شوند .می توانيد بکاپ های جديدی
به هر بکاپ موجود روی ابزار پيوست کنيد ،يا هر بکاپ موجود را  overwriteکنيد.

زمانبندی بکاپ ها
اجرای عمليات بکاپ گيری اثرات کمی روی transactionهايی دارد که در حال اجرا هستند؛ بنابراين ،عمليات های بکاپ را می
توان هنگام عمليات های منظم اجرا کرد .هنگام عمليات بکاپ گيری ،SQL Server ،داده ها را مستقيما ً از فايل های ديتابيس به
ابزارهای بکاپ کپی می کند .داده ها تغيير نمی کنند ،و transactionهايی که هنگام بکاپ گيری در حال اجرا هستند ،هرگز به تاخير
نمی افتند .بنابراين ،می توانيد بکاپ  SQL Serverرا با کمترين تاثير روی بارکاری ، productionاجرا کنيد.
می توانيد بکاپ ها را زمانبندی کنيد تا بطور اتوماتيک نيز اجرا شوند.

فشرده سازی بکاپ
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 SQL Server 2008 Enterpriseو نسخه های بعدی ،فشرده سازی بکاپ ها را ساپورت می کند ،و هر نسخه ای از SQL Server
2008و بعد می تواند بکاپ فشرده شده را  restoreکند.

محدودیت های عملیات های بکاپ گیری در SQL Server
در  SQL Server 2005و نسخه های بعدی ،بکاپ می تواند هنگامی که ديتابيس آنالين و در حال استفاده شدن است ،انجام گيرد .اما،
محدوديت های زير وجود دارد.

از داده های آفالين نمی توان بکاپ گرفت
هر عمليات بکاپ که بطور مستقيم يا غيرمستقيم داده های آفالين را ريفرنس می کندfail ،می شود .بعضی نمونه ها بشرح زير هستند:


شما اقدام به گرفتن بکاپ کامل از ديتابيس می کنيد ،اما يکی از filegroupهای ديتابيس آفالين است .از آنجاييکه
همه filegroupها بطور مستقيم يا غيرمستقيم در بکاپ کامل ديتابيس درگير هستند ،اين عمليات  failمی شود .

برای بکاپ گيری از اين ديتابيس ،می توانيد از بکاپ فايل استفاده کنيد و فقط filegoupهای آنالين را تعيين کنيد.


شما اقدام به گرفتن بکاپ جزيی می کنيد ،اما  filegroupخواندن/نوشتن آفالين است .از آنجاييکه همه
filegroupهای خواندن/نوشتن برای بکاپ جزيی الزم هستند ،اين عمليات  failمی شود .



شما اقدام به بکاپ فايل از فايل های معينی می کنيد ،اما يکی از اين فايل ها آفالين است .عمليات  failمی شود.
برای بکاپ گرفتن از فايل های آنالين ،می توانيد فايل آفالين را از ليست فايل ها حذف کنيد و عمليات را تکرار
کنيد .

معموالً ، log backup ،حتی اگر يک يا چند فايل آفالين باشند نيز با موفقيت انجام می شود .اما اگر فايلی حاوی تغييراتی باشد که در
مدل ريکاوری bulk-loggedايجاد شده است ،همه فايل ها بايد آنالين باشند تا بکاپ گيری با موفقيت انجام شود.

محدودیت های همزمان هنگام بکاپ
SQL Serverاز يک فرآيند بکاپ گيری آنالين استفاده می کند تا اجازه بکاپ گيری را ،هنگامی که ديتابيس در حال استفاده شدن است،
بدهد .هنگام بکاپ گيری ،اکثر عمليات ها قابل انجام هستند؛ مثالً عبارت های ،UPDATE ، INSERTيا  DELETEهنگام عمليات بکاپ
گيری مجاز هستند .اما اگر سعی کنيد هنگامی که فايل ديتابيس در حال ايجاد شدن يا حذف شدن است ،عمليات بکاپ گيری را شروع
کنيد ،عمليات تا وقتی که فرآيند ايجاد يا حذف فايل تمام شود ،به تاخير می افتد.
عمليات هايی که هنگام بکاپ ديتابيس يا  log backupاجرا نمی شوند:




عمليات های مديريت فايل از قبيل عبارت  ALTER DATABASEبا آپشن های  ADD FILEيا REMOVE FILE.
عمليات های  Shrink databaseيا ، shrink fileکه شامل عملياتهای  auto-shrinkنيز می شود .
اگر سعی کنيد هنگامی که عمليات بکاپ گيری در حال اجرا است فايل ديتابيسی را ايجاد يا حذف کنيد ،عمليات
ايجاد يا حذف فايل  failمی شود .
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اگر عمليات بکاپ گيری با عمليات مديريت فايل يا عمليات  shrinkتداخل پيدا کند ،يک تعارض ) (conflictروی می دهد .بدون توجه
به اينکه کدام عمليات اول شده است ،عمليات دوم منتظر lock setمی ماند تا  time outشود .اگر قفل هنگام  time outباز شود،
عمليات دوم ادامه پيدا می کند .اگر قفل  time outشود ،عمليات دوم  failمی شود.
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