MSSQL Server 2000 Kurulumu
MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları
Kurulum hazırlıkları :
• SQL Server 2000’ in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım gereksinimlerini göstermektedir.
Donanım Minimum İhtiyaçlar
Bilgisayar Intel® veya uyumlu
Pentium 166 MHz veya daha yüksek..
Memory (RAM) Enterprise Edition: 64 MB minimum, 128 MB ve üzeri önerilir.
Standard Edition: 64 MB minimum
Personal Edition: 64 MB minimum (Windows 2000 de), 32 MB minimum diğer tüm operating system lerde.
Developer Edition: 64 MB minimum
Desktop Engine: 64 MB minimum (Windows 2000 de), 32 MB minimum diğer tüm operating system lerde.
Hard disk boşluğu SQL Server database components: 95 - 270 MB, 250 MB typical
Analysis Services: 50 MB minimum, 130 MB typical
English Query: 80 MB
Desktop Engine: 44 MB
Monitor VGA veya daha yüksek çözünürlük
800x600 veya daha yüksek çözünürlük. (SQL Server ın grafik araçları için)
Pointing device Microsoft Mouse veya uyumlu
CD-ROM drive Gerekli
SQL Server ürün türü İşletim Sistemi gereksinimi
Enterprise Edition Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition 4.0, Windows 2000 Server, Windows
2000 Advanced Server, ve Windows 2000 Data Center Server.
SQL Server 2000’ in bazı özellileri için Windows 2000 kullanılması zorunludur.
Standard Edition Microsoft Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition, Windows 2000
Advanced Server, ve Windows 2000 Data Center Server.
Personal Edition Microsoft Windows Me, Windows 98, Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT
Server 4.0, Windows 2000 Server ve üzeri
Developer Edition Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional, ve diğer tüm Windows NT ve Windows 2000 ‘ler
Client Tools Only Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 (tüm sürümleri), Windows Me, ve Windows 98.
Connectivity Only Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 (tüm sürümleri), Windows Me, Windows 98, ve Windows 95.
Internet İhtiyaçları
Bileşen Gereksinim
Internet yazılımı Microsoft Internet Explorer 5.0
Eğer sadece “Connectivity Only” yüklenecek ise, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
Internet Information Services Eğer XML uygulamaları yazılacak ise ; System Requirements for the IIS Virtual Directory Management for SQL
Server Utility.
Network İhtiyaçları
Network üzerinde, TCP/IP protokolü çalışıyor olmalıdır.
Server üzerinde çalışmakta olan başka bir SQL Server var ise mutlak yedeği alınmalıdır.
Kurulumun Başlatılması
Kurulum SQL Server 2000 cd’ sinden autorun.exe çalıştırılarak başlatılabilir. Sırasıyla aşağıdaki işlem adımları takip edilmelidir.

“SQL Server 2000 Components” seçilmelidir.

Bu ekran ‘ da “Install Database Server” seçilmelidir.

Bu giriş ekranıdır, “Next” butonu ile kuruluma devam edilmelidir.

Kurulum lokal sunucu üzerine yapılacağından “Local Computer” seçilmelidir.

SQL Server 2000 ‘ in en önemli özelliklerinden birisi, aynı sunucu üzerinde birden fazla SQL Server
2000 çalışmasına olanak tanımasıdır. Bu server ların her biri instance olarak adlandırılır. Tek sunucu
üzerinde sadece tek SQL Server 7 çalışabilir, ancak birden fazla SQL Server 2000 çalışabilir. Kurulum
sırasında, sunucu üzerinde çalışmakta olan bir SQL Server sürümü varsa, “Upgrade..” seçeneği ile
bu sürüm eski ise SQL Server 2000 e upgrade edilebilir, yoksa veya bir başka SQL Server kurulumu daha yapılmak isteniyorsa, “Create a new
instance..” seçeneği ile yeni bir SQL Server 2000 kurulumu yapılabilir.

“Advanced options” bölümü ise iki amaçla kullanılabilir.
- “Unattented Installation” seçeneği ile otamatik kurulum script leri oluşturulabilir.
- “Registry Rebuild” seçeneği ile, registry sorunlarından dolayı yarım kalmış veya aynı nedenlerle sonradan bozulmuş SQL Server registry
kayıtlarını yeniden oluşturur. Bu seçeneğin çalışan bir SQL Server üzerinde kullanılması durumunda, ilk kurulumundaki durumunu alır. Yani
veriler kaybedilir.
Biz sunucu üzerine yeni bir kurulum yaptığımızdan, “Create a new instance…” seçeneği ile devam edeceğiz.
Üzerinde SQL Server çalışmakta olan bir sunucunun “Computer Name” nin değiştirilmesi durumunda “SQLServer” servisi tekrar
çalıştırılamayacaktır. Bu durumda “Upgrade” seçeneği kullanılarak bu sorun giderilebilir.

Organizasyon bilgileri girilmelidir.

Lisans sözleşmesidir, “Yes” denilerek onaylanmalı ve kuruluma devam edilmelidir.

- “Client Tools Only” seçeneği ile SQL Serverın sadece client araçları yüklenir. (Enterprise Manager, Query Analyzer, Profiler vs..)
- “Server and Client Tools” seçeneği ile tam SQL Server kurulumu yapılır.
- “Connectivity Only” seçeneği ile client ların SQL Server servisi alabilmesi için gerekli minimum kurulum yapılır.
Server kurulumu yaptığımızdan “Server and Client Tools” seçeneği ile kuruluma devam edeceğiz.

Burada SQL Server ın instance adı sorulmaktadır. İlk kurulum olması durumunda “Default” seçeneği ile SQL Server ın adı, sunucunun computer
name i ile aynı olur. Biz dilersek farklı bir isim de verebiliriz. Server adı en fazla 16 karakter uzunluğunda olmalı, özel karakterler
kullanılmamalıdır.
Biz kuruluma “Default” seçeneği ile devam edeceğiz.

Burada kurulum seçeneği sorulmaktadır. 3 tip kurulum yapılabilir.
- “Typical” seçeneği ile fazla seçenek sorulmaksızın, çoğunlukla kullanılan ayarlarla SQL Server kurulumu yapılır. (Database Server, Upgrade
Tools, Replication Support, Full-text Search, Client Management Tools, Client Connectivity, Books Online, Management Tools, Code Samples,
Collation Settings)
- “Minimum” seçeneği ile SQL Server ın çalışması için gerekli minimum kurulum yapılır. (Database Server, Replication Support, Full-text
Search, Client Connectivity, Collation Settings)
- “Custom” seçeneği ile kurulum seçenekleri seçimlik olur. Dilediğimiz aracı kurabiliriz.
Biz kuruluma “Custom” seçeneği ile devam edeceğiz. Böylelikle bizim için gerekli olan ayarları yapma imkanımız olacak.
“Destination Folder” da önemlidir. Burada program ve veri dosyalarının diskin hangi dizini üzerinde duracağı seçilmektedir. Eğer iki ayrı fiziksel
disk varsa, program ve veri dosyaları ayrı dizinlere konulabilir. Dikkate edilmesi gereken bir diğer konu ise “Data Files” yani veri dosyalarının
bulunacağı
dizindir, burası veriler için ayrılmış olan disk olmalıdır. “Browse” butonu ile istenilen dizin seçilebilir.

Burada SQL Server bileşenlerinin hangisinin yükleneceği sorulmaktadır, herhangi bir değişiklik yapılmadan devam edilmelidir.

Bu bölümde “SQLServer” servisini hangi “account” un başlatacağı sorulmaktadır.
“Use the Local System account” seçilerek kuruluma devam edilmelidir.

Bu bölümde “SQLServer” kimlik deneti mininin nasıl yapılacağı sorulmaktadır.
“Mixed Mode” seçilerek kuruluma devam edilmelidir.

Bu bölümde “SQLServer” karakter seti özellikleri sorulmaktadır.
Collation designator “Dictionary order, case-insensitive, for use with the 1254(Turkish) Character Set.” seçilmelidir.

Bu bölümde “SQLServer” a bağlanılırken hangi network kütüphanesinin kullanılacağı sorulmaktadır.
“Named Pipes” ve “TCP/IP Sockets” işaretli olmalıdır. Bizim kullanacağımız network kütüphanesi “TCP/IP Sockets” dir.

Bu bölümde “SQLServer” a kurulumuna ilişkin soruların, Lisans modu dışında bittiği ve artık kopyalama işleminin başlayacağı söylenmektedir.
Eğer değiştirilmek istenen herhangi bir seçenek varsa “<Back” tuşu ile geri gidilerek istenilen değişiklik yapılabilir.
“Next” seçilerek kuruluma devam edilmelidir.

Bu bölümde “SQLServer” ın lisans modu sorulmaktadır.
“Per Seat” seçilerek, Uygulamanın kullanıcı sayısı kadar lisans tanımlanmalıdır. Eğer kurulum yapılan makine üzerine daha önce herhangi bir
“SQLServer” kurulumu yapılmamışsa lisans numarası sorulabilir.
“Continue” seçilerek kuruluma devam edilmelidir.

Bu bölümde “Microsoft Data Access Components” kurulumu yapılmaktadır. Bu bileşen ile başka programlarla veri bağlantısı kurmak için gerekli
sürücüler yüklenmektedir. Bu arada bazı çalışan task lar bu kurulumun yapılmasını engellemektedir. Bu nedenle bu task lar otamatik olarak
sonlandırılacaktır.
“Next” seçilerek kuruluma devam edilmelidir.

Bu bölümde “Microsoft Data Access Components” kurulumunun bittiği söylenmektedir.
“Finish” seçilerek kuruluma devam edilmelidir.

Bu bölümde “Microsoft SQL Server” kurulumunun bittiği söylenmektedir.
“Finish” seçilerek kurulum tamamlanmalıdır.

