MSDE Kurulumu ve Parametrelerin Düzenlenmesi
MSDE (MICROSOFT SQL DESKTOP ENGINE) Kurulumu ve Parametrelerinin Düzenlenmesi ile ilgili bilgiler


MSDE2KS3 dosyası çalıştırılır.



Makine üzerinde otomatik olarak oluşan SQL\SQL2KSP3\MSDE klasörüne komut satırından (dos) geçerek parametreleri
verilerek setup programı çalıştırılır.
SETUP sapwd=s SECURITYMODE=SQL DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
Setup programı çalıştırılıp kurulum tamamlandıktan sonra makine restart edilir.
sapwd=s ; sa kullanıcısının parolasının s olarak atandığını belirler.sa system administrator olup en yetkili kullanıcıdır. s şifresi
değiştirilebilir olup kurulum aşamasında farklı belirlenebilir. Dikkat edilmesi gereken durum verilen bu şifrenin unutulmaması
ve büyük/küçük harf duyarlılığıdır.
SECURITYMODE=SQL; sql serverın, sql için tanımlanan kullanıcı ve parolalara göre yönetileceği belirlenir. Bu Windows/sistem
üzerinde tanımlı olan kullanıcıların kendi kullanıcı isim ve parolaları ile sql server erişimini engeller.
DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 ; diğer makinelerin TCP/IP üzerinden sql servera erişimine imkan verir. Dikkat edilmesi
gereken kullanılan parametre 0(sıfır) dır. Farklı bir parametre değeri gönderildiği (sayı/harf) taktirde diğer makinelerin
erişimine imkan verilmeyecektir.
Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn>svrnetcn.exe dosyası ile protocol ayarları düzenlenebilir.
Kurulum yapılacak makine üzerinde işletim sistemi XP,NT,2000,2003 ise makinede işlem yapan kullanıcının o makine için
admin yetkilerine sahip olması gerekmektedir. Kurulum yapılacak makine üzerinde 98 işletim sistemi var ise bu II.sürüm
olmalıdır.



DBConnect yardımı ile DataBase create ediliyor. Oluşturulan databaselere ait table ların create edilmeden önce database
üzerinde Türkçe sıralama ile ilgili düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn>OSQL -Usa -Ps -dGENEL
1)alter database GENEL collate Turkish_CS_AS
2)GO
3)QUIT
-Usa ; -U -> User anlamına gelip sa kullanıcı adını belirler.
-Ps ; -P -> parola anlamına gelip s sa kullanıcısının parolasını belirler.
-dGenel ; -d -> database anlamına gelip GENEL create edilen database in ismidir.
Not: Create edilen tüm databaseler için bu düzenlemeler yapılmalıdır.



DBConnect yardımı ile create edilmiş ve türkçe düzenlemeleri yapılmış databaselere ait table ların create işlemi yapılır.
Not: MSDE nin Sentez Yazılım tarafından hazırlanan yardımcı setup programı ile kurulması sonucunda oluşturulan database
lerin Türkçe düzenlemeleri için yukarıda anlatılan işlemlerin yapılmasına gerek yoktur.DBConnect yardımı ile DataBase create
ediliyor. Oluşturulan databaselere ait table ların create edilmeden önce database üzerinde Türkçe sıralama ile ilgili
düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

