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SQL 2005 EXPRESS EDITON ‘da Otomatik Yedekleme İşlemi
SQL2000 versiyonunda otomatik yedeklemek için SQL Server Agent Hizmeti aracılığıyla
Maintance Plan oluşturarak otomatik yedekleme işlemini gerçekleştirebiliyorduk. Ancak SQL
2005 Express Edition’ da bu uygulamanın olmadığını biliyoruz. Yedekleme işlemini
Zamanlanmış görevler ya da Görev zamanlayıcıyı kullanacağız. Zamanlanmış görevler
uygulaması belirlenmiş bir zamanda belirlenen periyotta bir program çalıştırır. Bizde otomatik
yedek alacak bir program çalıştıracağız.
1.

SQL Management Studio’yu çalıştırın. Yedekleme yapılacak veritabanını şimdi
yedekleyecekmiş gibi object exploreri kullanın.

Yedekleme ayarlarınızı yapın. Yedekleme yapılacak klasör yol vb.

Script Menüsünden > Script Action to File seçeneğini kullanın SQL uzantılı dosyanızı
kaydetmek üzere bir yol seçin tercihen yedekleme klasörünün içinde olsun. Adını da
bu yedekle.sql gibi bir isim verin. SQL dosyasının içeriği şöyle olmalı.

SQL komutlarını içeren scripti oluşturduk. Şimdi bu SQL cümlelerini çalıştıracak bir
programa ihtiyacımız var.
2. SQL 2005 Express in kurulu olduğu klasörde
“C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn” yolunda SQLCMD.EXE
adında bir program vardır. Bu program komut satırından T-SQL komutlarını
çalıştırmakta kullanılır. SQLCMD.EXE programının oluşturduğumuz yedekle.sql
dosyamızı çalıştırmasını sağlayacağız.

Bu amaçla bir batch file (bat dosyası) oluşturalım. Bat dosyamızı da yedekleme
yapılacak klasör içine kaydedelim.

Yukarıdaki komut çalıştırıldığında SQLCMD.exe yolunu belirttiğimiz T-SQL script
dosyasını çalıştıracak ve yedeğimizi alacaktır. Yedekleme işlemi her bir yedeklemeyi
tek bir dosya içerinse kayıt edeceğinden eyaz.bak dosyamızın her gün büyümesine
sebep olacaktır. Bu yüzden bat dosyamızın üst kısmına iki satır kodu da eklediğimizde
bir önceki yedeğin kopyasını alıp, yedeği silen ve yeni yedeği oluşmasını sağlarız.
Böylece herhangi bir sebepten dolayı yedekleme işlemi tamamlanmazsa bir önceki
yedeğimizi koruruz. Yedekleme başarılı olduğunda iki tane yedeğimiz olur son ve bir
önceki yedek.
3. Yedekleme işlemlerini hazırladık. Şimdi ise zamanlanmış göre hazırlayarak yukarıda
hazırladığımız batch file belirlediğimiz zaman ve periyotta çalışmasını sağlayacağız.
Denetim Masası > Zamanlanmış Görevler

Zamanlanmış göreviniz hazırdır.

