بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
پیکربندی پوشه ی snapshot
مدرس  :مهندس افشین رفوآ

دوره آموزش SQL Server Administration
پیکربندی پوشه ی snapshot
در این مبحث ،شما با نحوه ی پیکربندی پوشه ی  snapshotکه به منظور ایجاد و ذخیره سازی publication
( snapshotنسخه ی فوری) بکار می رود آشنا می شوید.
به منظور ایجاد یک ( shareاشتراک) برای پوشه ی  snapshotو تنظیم مجوزها ،مراحل زیر را دنبال می کنیم:
 .1در  ،Windows Explorerبه پوشه ی دربردارنده ی داده های  SQL Serverمراجعه ()navigate
کنید .مکان قرار گیری پیش فرض برای این فایل C:\Program Files\Microsoft SQL :
 Server\MSSQL.X\MSSQL\Dataمی باشد.
 .2یک پوشه ی جدید به نام  repldataایجاد کنید.
 .3روی این پوشه راست کلیک کرده و  Propertiesرا انتخاب نمایید.
 .4در تب  Sharingو داخل پنجره ی محاوره ی ( ،repldata Properties )dialog boxروی Share
کلیک کنید.
 .5داخل پنجره ی محاوره  File Sharingروی  Shareکلیک کرده ،سپس  Doneرا کلیک نمایید.
 .6بر روی تب  ،Securityروی  Editکلیک کنید.
 .7داخل پنجره ی محاوره ی  ،Permissionsبر روی گزینه ی  Addکلیک کنید .در کادر متن ()textbox
 Service Account ،Computers ،Select Userیا  ،Groupsاسم حساب کاربری SnapShot
 Agentای که در درس قبل ایجاد کردیم را بدین صورت <Machine_Name>\repl_snapshot
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وارد کنید .توجه داشته باشید که > <Machine_Nameنام  publisherمی باشد .روی Check
 Namesکلیک کرده ،سپس  OKرا کلیک نمایید.
 .8کلیه ی مراحل یاد شده را به منظور اضافه ( )addکردن مجوز ( )permissionبرای Distribution
 <Machine_Name>\repl_distribution ،Agentو ، Merge Agent
 <Machine_Name>\repl_mergeمجددا دنبال کنید.
 .9حال مجوزهای زیر را اعتبار سنجی کنید:
repl_snapshot - Full Control
repl_distribution - Read
repl_merge - Read
 .01اکنون روی  OKکلیک کرده تا پنجره ی محاوره ی  repldata Propertiesبسته شود ،سپس اشتراک
( repldata )shareرا ایجاد کنید.
با اتمام مراحل ذکر شده ،شما پوشه ی  shareخود به نام  repldataرا با موفقیت پیکربندی کرده اید .در
مبحث بعد با نحوه ی پیکربندی  Distributionآشنا خواهید شد.
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