بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشگاه تحلیل داده
تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران
نحوه ی پیکربندی Distribution
مدرس  :مهندس افشین رفوآ
دوره آموزش SQL Server Administration

نحوه ی پیکربندی Distribution
در این مبحث نحوه ی پیکربندی ( Distribution )configدر  ،Publisherتنظیم مجوزهای الزم برای
( publicationانتشار) و ( distributionتوزیع) پایگاه های داده را به شما شرح خواهیم داد.
چنانچه از قبل  Distributerرا پیکربندی کرده اید ،در آن صورت باید ابتدا  publishingو  distributionرا
پیش از آغاز این درس غیرفعال کنید .توجه داشته باشید که اگر ملزوم به نگهداشت و حفظ replication
 topologyجاری هستید ،انجام این کار اصال توصیه نمی شود.
جهت تنظیم و پیکربندی  distributionدر  ،Publisherکافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1داخل محیط  SQL Server Management Studioبه  Publisherمتصل شده ،سپس نمودار درختی
سرور ( )server nodeرا باز کنید.
 .2روی پوشه ی  Replicationراست کلیک کرده ،سپس  Configure Distributionرا انتخاب کنید.

نکته :در صورت استفاده از  localhostبجای اسم واقعی سرور برای اتصال به  ،SQL Serverبا یک پیغام
هشدار مواجه می شوید که به شما اطالع می دهد SQL Server ،قادر به اتصال به سرور ' 'localhostنیست.
در پنجره ی هشدار بر روی دکمه ی  OKکلیک کنید .حال در محاوره ی Server name ،Connect to Server
(اسم سرور) را از  localhostبه اسم سرور خود تغییر داده ،سپس روی دکمه ی  Connectکلیک کنید.
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راهنمای نصب ( Distribution Configuration )wizardراه اندازی می شود.
 .3در صفحه ی '<ServerName>' will act as its own Distributor; SQL Server ،Distributor
 will create a distribution database and logرا انتخاب کرده ،سپس روی  Nextکلیک کنید.
 .4اگر  SQL Serverدر حال حاضر فعال (در حال اجرا) نمی باشد ،در صفحه ی )Agent (SQL Server
 Startروی  Yesکلیک کرده و  SQL Server Agent serviceرا گونه ای پیکربندی (تنظیم) کنید که
به صورت خودکار راه اندازی شود ،سپس دکمه ی  Nextفشار دهید.
 \\<Machine_Name>\repldata .5را داخل کادر متن  Snapshot folderوارد کنید ،دقت داشته
باشید که > <Machine_Nameاسم  Publisherمی باشد .حال روی  Nextکلیک کنید.
 .6در صفحات بعدی ویزارد مقادیر پیش فرض را پذیرفته و فرایند را تا انتها ادامه دهید.
 .7در مرحله ی آخر  Finishکلیک کرده تا  distributionفعال شود.
به منظور تنظیم مجوزهای پایگاه داده در  ،publisherمراحل زیر را دنبال کنید:
 .1در محیط  ،SQL Server Managementگره ی  Securityرا باز کرده و روی  Loginsراست کلیک
کنید ،سپس  New Loginرا انتخاب کنید.
 .2روی صفحه ی  Search ،Generalرا کلیک کرده و بعد  Machine_Name>\repl_snapshotرا در
کادر  Enter the object name to selectوارد کنید <Machine_Name> .اسم سرور منتشر
کننده ی محلی ( )local publisher serverخواهد بود Check Names .را کلیک کرده ،سپس OK
را کلیک کنید.
 .3روی صفحه ی  ،User Mappingداخل لیست  ،Users mapped to this loginهر دو پایگاه داده
های  distributionو  AdventureWorks2012را انتخاب کنید.
در لیست  ،Database role membershipنقش کاربری  db_ownerرا برای ورود ( )loginبه هر
دو پایگاه داده انتخاب کنید.
 .4روی  OKکلیک کرده تا  loginساخته شود.
 .5حال به منظور ایجاد  loginبرای حساب کاربری محلی  ،repl_logreaderتمامی مراحل  1تا  4را مجددا
دنبال کنید Login .ایجاد شده همچنین باید به کاربرهایی که اعضای نقش کاربری ثابت ( )roleپایگاه
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داده ی (  db_owner )fixed database roleدر پایگاه داده های  distributionو
 AdventureWorksهستند ( mapنگاشت) شود.
 .6مراحل  1-4را برای ایجاد یک  loginویژه ی حساب کاربری محلی  repl_distributionمجددا تکرار کنید.
 Loginمزبور باید به کاربری که یک عضو ( )memberنقش کاربری ثابت پایگاه داده ی db_owner
در پایگاه داده ی  distributionاست نگاشت ( )mapشود.
 .7جهت ایجاد یک  Loginویژه ی حساب کاربری محلی  ،repl_mergeباید تمامی مراحل  1-4را بار دیگر
اجرا کنید .این  Loginباید دارای  user mappingsدر پایگاه داده های  distributionو
 AdventureWorksباشد.
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