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 :دو سناریوی کامال مهم که باید بخوانید
 :به این دو سناریو خوب توجه کنید این موارد در دنیای واقعی برای هر کس ممکن است اتفاق بیافتد

آشنا  Delete  ،Drop Table  ،Truncate کنند قطعا با دستورکار می SQL Server همه کسانی که با :سناریو اول 
کل دیتا  Truncate,Drop Table باشد. برخی از این دستورات مانندهدف این دستورات حذف دیتا می هستند.  

کنند حال فرض کنید که این دیتا به اشتباه  بخشی از دیتا را حذف می Delete را حذف کرده و برخی از آنها مانند
شما قدیمی بوده و پلن مناسبی   Backupحذف شده و قرار است شما آن را بازیابی کنید مشکل اینجا است که  

 برای بکاپ گیری نداشتید. چاره کار چیست؟ 

های بانک  شما دچار مشکل شده با هزار بدبختی آن فایل VM اید کهصبح سرکار آمدید متوجه شده :سناریو دوم
کنید. اما  Attach دکنید تا بتوانیکنید و آنها را بر روی سرور دیگری منتقل می را بازیابی می  (mdf,ldf) اطالعاتی

های بانک اطالعاتی آـسیب  کنید ظاهرا فایل  Attach توانیدهای بانک اطالعاتی را نمیکنید فایلهر کاری می
 .ی که از بانک اطالعاتی دارید برای یک هفته قبل استBackup دیده و دچار مشکل شده است.همچنین

 :باشدحالت میدر هر دو این سناریوها جواب برخی از دوستان به این 

 استفعفا می دهم و از شرکت می روم  •
 آورمصداشو در نمی •
 گویم که از خیر این دیتا بگذرندگذارم و میبا مدیران سازمان جلسه می •
 گذریمهای جدید، حذف شده و… میرویم و از خیر دیتاقدیمی می  Backup سراغ •
 رومموجود میکردن دیتاهای حذف شده با ابزارهای  Recover سراغ •
 …و •

دیتا  Recovery هایی که برایتوانید از برنامهها وجود دارد شما میاما یک راه خوب برای بازیابی این نوع دیتا
 .هستند استفاده کرده و دیتا حذف شده را بازیابی کنید

 .باشدمی  ApexSQL Recover یکی از این برنامه ها
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 [SQL Server ایمتخصص حرفهمدرس و ] مسعود طاهری
 

 مدیر واحد بانک اطالعاتی و هوش تجاری شرکت نیک آموز
 رئیس واحد دیتابیس شرکت پرداخت نوین سداد )وابسته به بانک ملی(

 کارشناس ارشد تحلیل و طراحی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
(PECco). 

 .در شرکت مهندسی رایورز SQL Server مشاور
 در نیک آموز  SQL Server 2017 Performance & Tuning دورهمدرس 

 High Availability with SQL Server 2017 مدرس دوره
 مدرس دوره هوش تجاری در نیک آموز 

 های بزرگ های و ارگانهای متعدد برای سازمانبرگزاری دوره
های تخصصی بانک اطالعاتی و هوش تجاری برای  انجام پروژه

 نهادهای بزرگ ها و سازمان
و مباحث پیشرفته بانک   SQL Server متخصص، مدرس و مشاور

 اطالعاتی 
 

 


