
Лабараториялық жұмыс 1. "Microsoft SQL Server" орнату 

Мақсаты: "Microsoft SQL Server 2008" орнатуды уйрену 

ДҚ-ын құруды "Microsoft SQL Server 2008" орнатудан бастаймыз. Сервері бар дискіні компьютеріңіздің компакт 

диск жетегіне салыңыз. Орнату автоматты түрде іске қосылады. Компьютер "Microsoft .NET Framework" 

пакетінң бар-жоғына тексеріледі. Егер бұл пакет орнатылмаған болса, алдымен орнату терезесі пайда 

болады.(2.1 сурет) 

 

2.1- сурет 

Пайда болған терезеде "Microsoft .NET Framework" пакетін пайдалану туралы лицензиялық келісім бар. Пакетті 

орнату үшін келісіммен келісу қажет. "Я прочитал(а) и ПРИНИМАЮ условия лицензионного 

соглашения" ұяшығын басып, "Установить" батырмасын басыңыз. 

Орнату аяқталғаннан кейін орнату аяқталғаны туралы хабарланған терезе пайда болады ( сурет. 2.2). 



 

сурет. 2.2 

Бұл терезеде "Выход" түймесін басыңыз 

Егер сіздің компьютеріңізде "Windows XP" үшін "KB942288-v2" деп аталатын жаңарту пакеті орнатылмаса, онда 

келесі терезе пайда болады ( сурет. 2.3.): 



 

сурет. 2.3 

Жаңартуды орнату үшін "Далее" түймесін басыңыз. Жаңартуды орнатқаннан кейін компьютерді қайта жүктеу 

туралы мәселе пайда болады ( сурет. 2.4). 

 

сурет. 2.4 

Компьютерді қайта іске қосқаннан кейін серверді орнату түрін таңдау терезесі пайда болады ( сурет. 2.5) 



 

суретті үлкейту 

сурет. 2.5 

"New SQL Server stand-alone installation or add to an existing installation" орнату типін таңдаңыз. 

Серверді орнатуды қамтамасыз ететін файлдарды орнату басталады ( сурет. 2.6). 
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суретті үлкейту 

сурет. 2.6 

 

Жоғарыда аталған файлдарды орнатқаннан кейін орнату терезесінде "Ok"түймешігін басыңыз. Екі лицензия 

түрін таңдауға болатын лицензия түрін таңдау терезесі пайда болады: 

 Specify a free edition - сервердің тегін нұсқасы, 180 күн жұмыс істейді, содан кейін коммерциялық 

нұсқаны сатып алуды қажет етеді; 

 Enter the product key - коммерциялық нұсқа, төменде орналасқан енгізу өрісінде өнімнің 

коммерциялық лицензия кілтін енгізу қажет. 

Лицензия түрін таңдағаннан кейін "Next" (бұдан әрі) түймесін басыңыз. Лицензиямен танысуға арналған 

терезе пайда болады. Лицензиялық келісімді оқыңыз, "I accept the license terms" параметрін қосыңыз (мен 

лицензия шарттарымен келісемін) және "Next" батырмасын басыңыз ( сурет. 2.7). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.7. 

Қосымша файлдарды орнатуды бастау терезесі пайда болады ( сурет. 2.8). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.8. 

Қосымша файлдарды орнатуды бастау терезесінде "Install" (Орнату) түймешігін басыңыз. Қосымша 

файлдарды орнату ережелерін анықтау терезесі пайда болады ( сурет. 2.9). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.9. 

 

Жоғарыда көрсетілген терезеде "Next" түймесін басыңыз. Орнатылатын сервер 

компоненттерін таңдау терезесі пайда болады ( сурет. 2.10). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.10. 

 

Барлық сервер компоненттерін таңдап, "Next"түймесін басыңыз. Орнатылатын сервер 

экземплярын баптау терезесі пайда болады ( сурет. 2.11). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.11. 

 

Осы терезеде келесі параметрлерді анықтаңыз: 

 "Default instance" немесе "Named instance"- - әдепкі экземплярды немесе аталған экземплярды 
орнату; 

 "Instance ID" - орнатылған сервер экземплярының аты; 

 "Instance root directory" - сервердің экземпляры орнатылған дискідегі папка. 

   

Жоғарыда сипатталған параметрлерді орнатыңыз және "Next"түймесін басыңыз. 

Сервердің экземпляры орнатылатын дискідегі бос орын саны туралы есебі бар терезе 

пайда болады ( сурет. 2.12.) 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.12. 

 

"Next" түймесін басыңыз. Сервер экземплярын баптау терезесі пайда болады (сурет. 2.13). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.13. 

 

"Next" түймесін басыңыз. Серверді пайдаланушының «учетная запись» құру терезесі 

пайда болады ( сурет. 2.14). 

 
сурет. 2.14 

 

Бұл терезеде әдепкі параметрлерді қалдырып, "Ok"түймесін басыңыз. Сервер ядросын 

баптау терезесі пайда болады ( сурет. 2.15). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.15. 

 

Жоғарыда көрсетілген терезеде аралас байланыс режимін ( Mixed Mode) таңдаңыз. Құпия 

сөзді ( Enter password ) және оның растауын ( Confirm password) орнатыңыз. "Add 

Current User" (ағымдағы пайдаланушыны қосу) түймесін басып, жаңа сервер әкімшісін 

қосыңыз және "Next"түймесін басыңыз. Барлық сервер қызметтерінің басқарушысын 

анықтау үшін терезе пайда болады ( сурет. 2.16). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.16. 

 

Пайдаланушы қосу үшін "Add Current User" түймесін басып, "Next"түймесін басыңыз. 

Есеп серверін баптау терезесі пайда болады (сурет. 2.17). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.17. 

 

Бұл терезеде есепті баптаудың үш нұсқасының бірін таңдауға болады: 

 Install the native mode default configuration  - параметрлерді үнсіздік бойынша орнату; 

 Install the SharePoint integrated mode configuration -есептерді SharePoint жүйесіне біріктіру үшін 
баптау. 

 Install, but do not configure the report server - орнату, бірақ есеп серверін баптау емес. 
 

Бірінші параметрді таңдап, "Next"түймесін басыңыз. Сервер жұмысындағы қателер 

туралы есептерді баптау терезесі пайда болады ( сурет. 2.18). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.18. 

 

Қате туралы есепті баптау терезесінде барлық опцияларды қоссаңыз, қате туралы барлық 

ақпарат талдау үшін разработчик серверіне (Microsoft) жіберіледі. Егер қажет болса, 

барлық опцияларды қосуға болады. "Next" түймесін басыңыз. Орнату ережелерін 

көрсететін терезе пайда болады ( сурет. 2.19). 

http://www.intuit.ru/EDI/08_08_16_6/1470608450-20082/tutorial/525/objects/2/files/01-18.jpg


 
суретті үлкейту 

Сур. 2.19. 

 

Жоғарыда көрсетілген терезеде "Next" түймесін басыңыз. Серверді орнату бойынша 

толық есебі бар терезе пайда болады ( сурет. 2.20). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.20. 

 

Орнатуды бастау үшін "Install" (Орнату) түймешігін басыңыз. Серверді орнату процесі 

басталады. Серверді орнату барысын көрсететін терезе пайда болады ( сурет. 2.21). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.21. 

 

Орнату процесі аяқталғаннан кейін "Next"түймесін басыңыз. Орнату нәтижелері бойынша 

есеп терезесі пайда болады ( сурет. 2.22). 
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суретті үлкейту 

Сур. 2.22. 

 

Осы терезеде серверді орнатуды аяқтау үшін "Close" (Жабу) түймешігін басыңыз. 

 

Біз "Microsoft SQL Server 2008" орнатуының сипаттамасын аяқтаймыз және деректер 

базасын құруға көшеміз. 
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