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Seviye
•  Başlangıç 

Tavsiye Edilen Ön Hazırlık  
•  T-SQL hakkında bilgi sahibi olmak.  

Hedefler  
•  Veritabanı yönetim sistemlerinin önemini kavratmak  
•  SQL Server 2000'in yeniliklerini açıklamak  
•  SQL Server 2000 sürümlerini açıklamak  
 

GENEL BAKIŞ 

Elde edilen verilerin katlanarak artışı, bu artışı yönetebilecek ve üzerinde etkin analizler yapabilecek sistemlere olan ihtiyacı 
her geçen gün daha da ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda bilginin farklı ortamlardan erişilebilirliği ve güvenilirliği de hiç 
olmadığı kadar kritik. Sürekli artan büyük boyuttaki verilerin bir sistem içinde düzenlenmesi, verinin anlam kazanabilmesi için 
bir zorunluluk durumunda. İlişkisel veritabanlarında bu zorunluluk, tanımlanan ilişkiler sayesinde ilgili bilgileri gruplandırarak ve 
uygun kurallara göre ekleme, güncelleme,silme yaparak karşılanır. Günümüz veritabanı yönetim sistemlerinin en kritik 
özellikleri olan büyük boyutlu ölçeklenebilirlik ve tutarlılık bu sayede sağlanır. Kısaca ilişkisel veritabanları, günümüz veritabanı 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kabul görmüş bir standarttır. SQL Server 2000, Microsoft'un 1995'te Sybase firmasından satın 
alarak geliştirdiği ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin (İVTYS / RDBMS: Relational Database Management System) son 
sürümü ve .NET sunucuları ailesinin en önemli bileşenidir.  

 
SQL SERVER 2000'İN GETİRDİKLERİ 

1.Bellek Ve İşlemci Desteği  
Büyük ölçekli veriler üzerinde verimli şekilde çalışabilmek için SQL Server 2000, 64 GB belleğe ve 32 işlemciye kadar destek 
verebilir.  
 
2.Aynı bilgisayar Üzerinde Çoklu kurulum 
SQL Server 2000, aynı bilgisayar üzerinde, kullanıcı ayarlarından yedekleme ayarlarına kadar farklı yapılandırmalara sahip 
birbirinden tamamen bağımsız birden çok örneğin (instance) kurulmasına olanak tanır. Eğer 'A' firmasına ait veritabanlarının 'B' 
firmasına ait veritabanları ile hiç bir ilişkisi yoksa ve her iki firma tek elden yönetiliyorsa, bu firmaların ayrı veritabanı 
sunucularında çalışması performans ve güvenilirliği arttırır. 
 
3. XML (Extensible Markup Language / Genişleyebilir İşaretleme Dili) ve Ağ Desteği 
XML, World Wide Web Birliği (W3C / World Wide Web Consortium ) tarafından farklı sistemler arasında bilgiyi taşıyabilmek için 
belirlenen bir standarttır. Bilginin, bilgisayar, el bilgisayarı, cep telefonu hatta televizyon gibi birbirinden çok farlı ortamlardan 
talep edilmesi, bilginin taşınabilirliğini, dolayısıyla XML desteğini ön plana çıkarmaktadır. Gerek son kullanıcı erişim şekli 
yelpazesi geniş olan firmalar gerekse farklı sistemlerle çalışan firmalar ile işbirliği içinde olan firmalar XML desteğine önem 
vermektedirler. SQL Server 2000, sorguları herhangi bir internet tarayıcısı üzerinden alıp sonuçları XML formatında dökebilir. 
Bu ateşduvarlarını (firewall) sorunsuz geçebilme anlamına da gelir. Hatta XML ve ağ desteği sayesinde veritabanı üzerinde 
ekleme, güncelleme ve silme işlemleri internet üzerinden dahi gerçekleştirilebilir. 
 
4.Dağıtık Bölümlendirilmiş Görünümler (Views)  
SQL Server 2000 ile farklı sunucular üzerindeki tablolar tek bir görünüm (view) üzerinde birleştirilebilirler. Örneğin ‘F' firmasına 
ait bilgilerin bi kısmı ‘S1' sunucusu üzerinde tutulurken bir kısmı ‘S2' sunucusu üzerinde tutulabilir. ‘B' bölümü için gerekli olan 
bir görünüm, verilerin bu iki farklı sunucu üzerinden alınmasıyla, tek parça olarak sunulabilir. ‘B' bölümü için geliştirilen 
program, hangi bilginin hangi sunucu üzerinde tutulduğunu bilmeden istediği işlemleri tek bir görünüm ile çalışarak 
gerçekleştirebilir. Bu hem karışıklığı önler, hem de yükü farklı sunucular üzerine dağıtarak önemli ölçüde performans artışı 
sağlar. 
 
5.Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar 
Kullanıcıların kendi fonksiyonlarını tanımlamasına imkan verilmiştir. Böylelikle karmaşık hesaplama işlemleri, küçük 
fonksiyonlara bölünerek basitleştirilebilir.  
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6.Dizin (Index) yenilikleri 
Dizinler verinin daha hızlı çekilebilmesi için kullanılan bir mekanizmadır. SQL Server 2000, artan veya azalan sırada dizin 
oluşturabilme imkanı sunar. Ayrıca fiziksel olarak veri içermeyen, fakat farklı veriler üzerinde işlem yapılarak oluşturulan 
hesaplanmış alanlar üzerinde de ve hatta görümler (view) üzerinde dahi dizin oluşturabilme imkanı SQL Server 2000 ile 
sunulmaktadır.  
 
7.Tamamen Metin Tabanlı Araştırma (Full-Text Searching)  
Elektronik ortamda saklanan verilerin büyük bir kısmı metin tabanlı verilerdir. SQL Server 2000 metin tabanlı veriler üzerinde 
ilişkili kelimeleri arama ya da kelimelerin farklı hallerini arama gibi gelişmiş arama mekanizmaları sunar.  

8. Seyir kayıt bilgilerinin Taşınması (Log Shipping) 
Verinin erişilebilirliğinin kritik olduğu durumlarda yedek sunucuların kullanılması muhtemeldir. SQL Server 2000 yapılan 
işlemlerin kayıtlarını tutan seyir kayıt bilgilerini (transaction logs) yedek sunucuya düzenli bir şekilde aktarabilir. Bu sayede ana 
sunucuda bir sorun oluşursa yedek sunucu devreye girer ve kullanıcıya sorunu hissettirmeden verinin sürekliliğini sağlayabilir. 
 
SQL Server 2000'in getirdiği yenilikler burada değindiklerimizle sınırlı değil. Bunların yanında birçok geliştirilmiş veya yeni 
eklenmiş özellik sayesinde SQL Server 2000 kritik görevleri üstlenmeye hazırdır. 

SQL SERVER 2000 SÜRÜMLERİ  

SQL Server 2000 farklı ihtiyaçları karşılamak üzere farklı sürümlerde piyasaya sunulmuştur. Bunlar; 

1. SQL Server 2000 Enterprise Edition  
SQL Server 2000'in bütün özelliklerini sunan sürümüdür.Gelişmiş yedekleme özellikleri sayesinde sürekli hizmet vermek için 
tasarlanmıştır. Büyük projelerde verinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak için bu sürüm tercih edilir. 
 
2.SQL Server 2000 Standard Edition 
Bu sürüm küçük ya da şube içi projeler için uygundur. Gelişmiş yedekleme hizmetlerinden (seyir kayıt bilgierinin taşınması gibi) 
yoksundur.  
 
3.SQL Server 2000 Personel Edition  
Bu sürüm Enterprise ya da Standart sürümleriyle beraber gelir ve ayrıca satılmaz. Standart sürümün hemen hemen tüm 
özelliklerini sunar. Fakat lisanslama aynı anda 5 kullanıcıya bağlantı sağlamak üzere düzenlenmiştir. Bu da ölçeklenebilirliği 
oldukça kısıtlar. Yerel programlar için, temel veritabanı ve grafik arabirimle yönetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılabilir. 
 
4.Developer Edition  
Yazılım geliştiriciler için tasarlanmış sürümdür. Enterprise sürümünün sunduğu tüm özellikleri sunar. Fakat lisaslama modeli 
sebebiyle dağıtım aşamasında kullanılamaz. Sadece geliştirme ve test aşamalarında kullanılabilir. Bu da geliştiricileri fiyat 
konusunda sıkıntıya girmeden Enterprise sürümünün tüm özelliklerinden faydalanma şansı verir.  
 
5.SQL Server 2000 Desktop Engine  
Herhangi bir grafik arayüze sahip olmamasına karşın sunduğu SQL Server 2000 veritabanı motoru (engine) ve bu sayede 
sağladığı ölçeklenebilir ve güvenli veri iletimi sayesinde programların dağıtım aşamasında kullanılmaktadır.  
 
6.SQL Server 2000 Windows CE Edition 
Bu sürüm ise Windows CE işletim sistemi kullanan küçük bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve SQL Server 2000'in 
ölçeklenebilirliğinin hangi boyutlara vardığını gösteren önemli bir örnektir. Bu sürüm SQL Server 2000'in temel bileşenlerini ve 
diğer sürümlerle büyük benzerlikleri sunar. Bu benzerlikler sayesinde diğer sürümlerde uygulama geliştiren kişi, SQL CE'ye 
kolayca uyum sağlayabilir. SQL CE sunduğu eşitleme özellikleriyle ana sunucu üzerinden kendi verilerini sürekli güncel 
tutabilir. Bu da saha elemanlarının işlevselliklerini önemli ölçüde arttırır. 

Bu makalede öğrendiklerimiz 
•  Veritabanı yönetim sistemleri günümüz sistemlerinin en kritik bileşenidir.  
•  SQL Server 2000 çok büyük veri yığınlarını yönetebilir.  
•  SQL Server 2000'in XML desteği platformlar arası iletişimi mümkün kılar.  
•  Farklı ihtiyaçlar için farklı SQL Server 2000 sürümleri vardır.  

Bu makalenin aslı sqlnedir.com sitesinde yayınlanmıştır.  
 


