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Tavsiye Edilen Önhazırlık 
•  Veritabanı kavramını öğrenmek  

Hedefler 
•  Enterprise Manager'in yapısını tanımak.  

Microsoft SQL Server 2000; OLTP, elektronik ticaret gibi farklı alanda görevli veri tabanlarını desteklemek için tasarlanmıştır. 
SQL Server bir işletim sistemi dosyası ile kendisi arasında veri kopyalayan bcp.exe gibi komut istemi yardımcı programları ve 
birden çok veritabanını yönetmek için geliştirilmiş Enterprise Manager gibi bir çok araç sağlar. 

ENTERPRİSE MANAGER  

Enterprise Manager kullanarak, kayıtlı her sunucu için bütün SQL Server seçeneklerini yapılandırabilir, bütün SQL Server 
veritabanlarını, nesnelerini, oturumlarını, kullanıcılarını ve izinlerini oluşturup, yönetebilir, yönetimsel görevleri tanımlayıp 
yürütebilir, Query Analyzer'ı çağırarak, SQL deyimlerini, toplu işlerini ve komut dosyalarını etkileşimli olarak tasarlayabiliriz. 

ENTERPRİSE MANAGER'I BAŞLATMAK  

Başlat menüsünü tıklayarak programları ve sonra Microsoft SQL Server klasörünü işaretleyerek açılan listede Eneterprise 
Manager simgesini tıklayın. Aşağıdaki gibi SQL Server Enterprise Manager penceresi açılır.  

 
1.Şekil: SQL Server Enterprise Manager arayüzü 

) tıklayarak genişletebilir ya da daraltma simgesini ( ) tıklayarak daraltabiliriz. Enterprise Manager konsol ağacı, bilinen SQL 
Server nesnelerinin tümünü, Enterprise Manager'da bir liste içinde görüntüler. Konsol ağacında Microsoft SQL Server öğesini 
genişletelim.  

 

öğesi görüntülenir. SQL Server Group, yönetimi daha kolay hale getirmek için bir araya getirilmiş bir ya da daha çok sunucuyu 
içerir. SQL Server Group öğesinin başındaki genişletme simgesini tıklayarak genişletelim.  

 

 

http://www.sqlnedir.com/Members/ArticleDetail.aspx?Id=6##


Enterprise Manager ile kaydını yaptığımız bir SQL Server sunucusu veya birden fazla sunucu kaydı yapmışsak,sunucu listesi 
görüntülenir. Bir sunucunun üzerini bir kere tıkladığımızda, konsol ağacının ayrıntı bölümünde Databases, Data 
Transformation Services, Management, Replication, Security, Support Services, Meta Data Services olmak üzere 
yedi tane klasör görüntülenir.  

 
2.Şekil:Enterprise Manager'da bir sunucudaki klasörler 

Kısaca bunlara değinelim: 

Databases: Belli bir yapısal veri kümesini depolayan tablo ve diğer nesneler topluluğudur.  
Data Transformation Services: Verileri ayıklamaya, dönüştürmeye ve birleştirmeye olanak sağlayan araçları içerir.  
Management: SQL Server'ı yönetmek için kullanılan araçları içerir. 
Replication: Veri ve veritabanı nesnelerinin bir veritabanından diğerine dağıtılmasına olanak sağlayan grafiksel arabirim 
sunar.  
Security: SQL Server'a erişimi denetlemek ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılan grafiksel arabirim sunar.  
Support Services: SQL Server'ı yönetmek için çeşitli yardımcı programlar sunar. 
Meta Data Services: Veritabanları hakkında meta verinin bakımı için kullanılan yardımcı araçlar sunar. 

Enterprise Manager araç çubuğundaki simgeleri inceleyelim.  

 
3.Şekil: Enterprise Manager araç çubuğu öğeleri 

Soldan sağa bakacak olursak, ilk üç öğe; bütün Windows formlarında bulunan klasik ileri, geri ve bir düzey yukarı işlemlerini 
yapan simgelerdir.  

Konsol ağacını göster/sakla simgesi, konsol ağacının Enterprise Manager'da görüntülenmesini denetler.  

Özellikler simgesi, aşağıdaki gibi bir iletişim kutusu açarak seçtiğimiz sunucunun özelliklerini gösterir. Bu iletişim 
kutusundaki sekmeleri kullanarak sunucumuzun çeşitli ayarlarını yapabiliriz.  



 
4.Şekil: SQL Server sunucu özellikleri iletişim kutusu 

Yenile simgesi, web browserlarda olduğu gibi yenileme işlemini yapar. Seçtiğimiz sunucuyu yada SQL Server Group 
altındaki tüm sunucuların bağlantılarını yeniler.  

Liste ver simgesi, konsol ağacı altında seçtiğimiz bir öğenin altındaki öğeleri liste halinde kaydetmemizi sağlar.  

Yardım simgesi, bütün programlarda olduğu gibi SQL Server'ın yardım menüsüdür. Kitap tarzında hazırlanmış arama 
yapmamıza imkan veren etkin bir menüdür.  

Yeni simgesi, yeni bir sunucu, veritabanı, kullanıcı gibi yeni bir nesne oluşturmada kullanılır.  

Sihirbaz simgesi, SQL Server'da kullanacağımız bütün sihirbazları içinde barındıran bir sihirbaz sandığıdır. Gerekli olan 
sihirbazı, bu simgeyi tıklayarak açılan Select Wizard iletişim kutusundan seçerek yapmak istediğimiz işlemleri yaparız.  

Sunucu kaydı simgesi, yeni bir sunucu kaydı yapmak için Register SQL Server Wizard'ı başlatır.  

Yeni veritabanı simgesi, yeni bir veritabanı oluşturmamızı sağlar.  

Yeni kullanıcı simgesi, yeni bir kullanıcı kaydı eklememizi sağlar.  

Yeni görev simgesi, yeni bir Enterprise Manager bakım görevi başlatır. 

Bu şekilde, Enterprise Manager'ın ve üzerindeki araçların yapısını incelemiş olduk.  

Bu makalede öğrendiklerimiz  
•  Enterprise Manager'ı nasıl başlatılır?  
•  Enterprise Manager'ın yapısı nelerden oluşur?  
•  Enterprise Manager araç çubuğunun işlevleri nelerdir?  

Bu makalenin aslı sqlnedir.com sitesinde yayınlanmıştır. 
 


