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توضیحات
نصب و عملیات
نگهداری از دیتابیس

مراحل نصب سیستت اتای متالی و بازریتانی براتات سیستت براستا

کتل لیستا ران انتدازی

به شرح زیر می باشد.

ابتدا بايستی آخرين نسخه از نرر ازررار  SQL Serverبرر رو سررور مررتر نصرب .رر
پس از نصب برنامه بايسرتی تنییارات مربروه بره  tempdbبرر رو سررور مررتر ان را
پرررير برررا ان ررا تنییاررات  tempdbاسرریري ت شررااره  1بررر رو سرررور مرررتر ا رررا
میگر

ر ايرن اسریري ت ر مسرات مسریر زايرس بايسرتی يیری از هار هرا پرر سرر ت

مرتر انتخاب .ر
پس از نصب برنامه  SQLبايسرتی تنییارات سررويس هرا  SQLبررسری .رر

بررا اينیرار

بايسررتی برنامرره  SQL Server Configuration Managerکرره ر مسرریر نصررب برنامرره
 SQLمرار ار ا را شو

ر ايرن مسرات بايسرتی سره سررويس ) ( SQL SERVER (MSSQLSERVERر صرورتی کرره
 SQLبصورت  Instanceنصب شرده باشرد بره نرا

 SQLير

سررويس يگرر ر ايرن بخرش

می باشد)  SQL SERVER Browser ، SQL SERVER AGENT ،بررسی .ر ند
با ابس کلی
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بر رو هر ي
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از سرويس ها تنییاات آنها ناايش ا ه می شو

ر بخررش  ،Log Onبهتررر اسررت مسررات  Built – in accountانتخرراب .ررر

و سرر س

.رينه  Local Systemبرا آن انتخاب شرو برا انتخراب ايرن .رينره امیران .ررزتن بر

آ

ر هر را سررور میسرر مری شرو و بسریار از خیاهرايی کره من رر بره متومر

شردن

سرويس  SQLمی .ر
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يگر اي ا نای شو

ر بخررش  Serviceر مسررات  Start Modeحتاررا بايسررتی .رينرره  Automaticانتخرراب
شده باشد
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برررا نص رب برنامرره برهرران ابترردا بايسررتی يیرری از پارتیرررن هررا مرررتر برررا مرررار ا ن
زايس ها برنامه ر نیر .رزته شو س س زولدرها زير بر رو آن اي ا .ر
Application
Daily

Data
Application

Monthly

Backup
Data
Version

Log

Tools

Manuall

Scripts
Reports
Key

ر زولرررردر  Toolsبايسررررتی برنامرررره هررررا ،SQL2014SP1 ،TeamViewer ،7zip
،AccessDatabaseEngine12.0

،AccessDatabaseEngine14.0

dotnetfx3.5

مرار ا ه شو
پس از نصب برنامه برهان و ريسرتور کرر ن يترابیس برهران بايسرتی تنییارات زيرر برر رو
سرور مرتر صورت پرير
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تنییاات يتابیس برهان
ر صورتی که از يتابیس خا برهان اسرتاا ه مری کنیرد تنییارات يترابیس بصرورت پریش
زرض ا اال شرده اسرت ر ریرر اينصرورت بايسرتی ر  SQLSERVERبرررو نرا
راست کلی

يترابیس

کر ه و .رينه  Propertiesرا انتخراب ناايیرد ر پن رره نارايش ا ه شرده بره

تب  Fileبرويد

ر ايررن مسررات  Logical Nameزايررس اول را برره  Borhanتغییررر هیررد سر س ر مسررات
 ، InitialSizeبرررا هررر ي ر
د

بیش از  100بو (مرال

از زايررس هررا م رردار  100را وار ناايیررد ر صررورتی کرره م رردار
ر یرس براق م ردار زايرس اول  397مری باشرد) ضرريب  100را

برا آن لحاظ ناايید ( ر اين مالال بايستی د  400برا آن وار شو )
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نرا زايررس آخررر ( )Amoon_logبرره ( )Borhan_logتغییررر ا ه شررو و  InitialSizeآن نیررر
 200ر نیر .رزته شو
س س ر مسات  Autogrowth/Maxisizeبر رو سه ن یه کلی

س س ر اين بخش مانند یس زوق .رينه ها مرخص شده را کلی

ناايید

ناو ه و م دار  100را نیر برا

تاامی زايس ها انتخاب می ناايیم
پس از ان ا مراحس زوق ر پن ره  Propertiesبه تب  Optionsمی رويم
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ر اين بخش نوع  Recovery modelبايستی  Fullانتخاب شو و هاچنین Compability Level
بايستی ) SQL Server 2014(120انتخاب شو

پس از ان ا مراحس زوق بايستی تس

ها مربوه به نگهدار

يتابیس اي ا شوند

ر  SQL SERVERر مسرر ات  Managementبر رو  Maintenance Planراسررت کل ی
می ناايید
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.رينه  New Maintenance Planانتخاب می شررو و ر مسررات  Nameنا DailyBackup
انتخاب می شو از م سات . Toolboxرينه  Back up Database Taskبا ابس کلی
می شو
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انتخاب

بر رو تس

اي ا شده راست کلی

ناو ه و .رينه  Editرا انتخاب می ناايیم

ر مسات  Backup typeنوع  Fullانتخاب می .ر
و  Masterانتخاب می شو
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و ر مسات  Databaseنا

يتابیس Borhan

ر م سات  Destinationم سیر اي ا شده برا ذخیره ب

آ ها روزانه انتخاب می .ر

 Create a sub-directory for each databaseنیر ز ه می شو
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و تی

پس از ذخیره تنییاات بر رو .رينه  Subplan Scheduleکلی

می ناايیم

ر اين بخش ر م سات  ،Nameنا  Daily_Bakupانتخاب می شو س س ر م سات Frequency
.رينه  Dailyانتخاب می شو و ر م سات زمان نیر سا تی که مرار ا ست ب
تعیین می شو
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آ روزانه .رزته شو

ر مور مرتريانی که سرور آنها هایره روشن است بهتر است ب
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آ

ر سا ات

اولیه روز (مبس از شررروع کار) تنییم .ر

اما ر مور مرررتريانی که سرررور آنها شررب ها خاموش

می باشد بايستی ر آخرين سا ات کار تنییم .ر

مراحس تنییم اين ت س
باي ستی م سیر ب

نیر مانند ب

آ روزانه می با شد با اين تااوت که ر م سات م سیر ب

آ

آ ماهانه تعیین .ر و ر م سات  ،Subplan Scheduleبایستتتی ظیمیمات

مربوط به بل آپ مااانه ایجاد شود.

مراحس تنییم اين تسرر

نیر مرررابه موار مبس اسررت با اين تااوت که ر پن ره تنییاات ب

بايستی .رينه  Transaction Logانتخاب .ر
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و مسیر قگ ب

آ برا آن ر نیر .رزته شو

آ

هاچنین ر مسات  ،Subplan Scheduleبایستی ظیمیمات مربوطه به صورت زیر ایجاد شود.

ر مسات . Maintenance Planرينه  Maintenance Cleanup Taskانتخاب می شو
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ر مسات تنییاات اين تس
مدت  1ماه تنییم می .ر
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مسیر ب

تا صرزا ب

آ ها روزانه انتخاب می .ر
آ ها ي

و ر مسات  File ageنیر

ماه مبس بر رو سرور مرتر بامی بااند

ي

يگر م رابه هاین ت س

تس

باي ستی برا حرف ب

م سات م سیر باي ستی م سیر قگ ب

آ قگ اي ا شو با اين تااوت که ر

آ تعیین شو و ر م سات . File extensionرينه trn

انتخاب شو
برا هر و ت س

ر م سات  ،Subplan Scheduleباي ستی تنییااتی م رابه ب

شو و بهتر است زمان آن بعد از زمان ب

و تس

آ روزانه باشد

يگر نیر برا ازرايش سر ت سیستم بايستی اي ا شوند اين و تس

مبس از ان ا ب

آ ها روزانه و ر سا ت ریر ا ار

ر انتها بايستی اسیري ت شااره  2نیر ا را شو
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آ روزانه اي ا

ان ا شوند

بهتر است  2سا ت

