SQL Server’da otomatik yedekleme görevi oluşturma:
-Başlat > Programlar > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio çalıştırınız.
-Connect to Server formunda Connect komutuna tıklayıp giriş yapınız.
-otomatik yedeklemeyi planlamak için yedekleme yapılacak veri tabanına sağ tıklayınız ve Properties
komutuna tıklayınız.

Aşağıda seçili durumdaki satıra tıklayıp yedekleme ayarlamalarının yapılacağı sekmeye geçiniz.

Açılan sekmede Enable this as a primary..... ile bağlayan onay kutusunu onaylayınız ve Backup
Settings... komutuna tıklayınız.

Karşınıza aşağıdaki benzeri form açılacaktır ( kutular boş gelecektir )
1-yedekleme ana makine dışında bir bilgisayara yapılacak ise yedekleme yapılacak ana bilgisayar adı
ve konumu
2-yedekleme yerel bilgisayara yapılacaksa yedekleme yapılacak konum.
3-hali hazırda 7-Days olarak seçilmiş durumda bu 7 günden eski yedekleri silme işlemidir. Bunu
kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fakat gün sayısını fazlada düşürmemenizi öneririm.
4-bu kısımda 1-Days olarak seçilmiştir ve eğer bir gün içerisinde hiç yedek yapılmazsa beni uyar
seçeneğidir. Bu kısımları belirledikten sonra form altındaki EDIT JOB komutuna tıklayınız.
*** sadece ikinci kısmı doldurduğunuzda onaylama çalışmamaktadır. Bu sebeple birinci kısım’a
\\SQLServer’in kurulu olduğu bilgisayarın adı\Sürücü Adı$\Yedekleme Yapılacak Dizin Adı şeklinde
giriş yapınız. İkinci kutucuğu boş geçiniz.
aşağıdaki örnekte makine adı TheBlackSea isimli bilgisayarın D sürücüsündeki Yedek isimli dizine
yedekleme yönlendirilmiştir.

Karşınıza aşağıdaki benzeri form çıkacaktır.
1-zamanama için isim belirtim kısmı. SQL server bu bölümü kendisi doldurmaktadır.
Değiştirmeyebilirsiniz.
2-bu kısım yedekleme aralığının belirtildiği kısımdır. Recurring seçilirse işlem sürekli tekrarlanır. Bu
seçeneğin seçilmesi ve hemen sağındaki Enabled seçeneğininde seçili olması gerekir.
3-Daily seçilerek işlemin günlük yapılacağı belirtilir. Ve hemen altındaki “Recurs every” kısmıda kaç
günde bir yapılacağı belirlenir. 1 olarak belirlenmiştir.
4-gün içerisinde kaç saate bir yedekleme yapılsın kısmıdır. 6 saate bir olarak ayarlanmıştır. Ve hemen
altında başlama tarihi ( start date ) varsayılan olarak sistem tarihine getirilmiştir. İşlemi Ok komutu ile
tamamlayınız ve bir önceki forma dönünüz. Bu formda da Ok komutuna tıklayıp işlemi onaylayınız.

*** Yedekleme görevinin yapılabilmesi için SQL Server Agent’i çalışır durumda olması gerekiyor. SQL
Server Agent’in çalışır durumda olup olmadığını anlamak için;
Masa üstünüzde Bilgisayarım’a sağ tıklayınız ve Yönet bölümüne giriniz.
Aşağıda altı çizili bölüme kadar geliniz. Ve SQL Server Agent karşılığında Stopped veya Running
yazması gerekiyor. Eğer Stopped yazmakta ise SQL Server Anget’e sağ tıklayınız ve özelliklere giriniz.
Veya üzerine çift tıklayınız.

Aşağıdaki benzeri form açılacaktır. Service sekmesine geçip Start Mode bölümünü Automatic yapıp
Tamam ile işlemi onaylayınız ve bilgisayarınızı yeniden başlatınız...
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