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УРОК 27-28 

Лабораторно-практична робота № 7 

ТЕМА: «Встановлення клієнтського програмного забезпечення MS SQL Server» 
 

МЕТА:  

- опанувати інструменти встановлення клієнтського програмного забезпечення 

MS SQL Server  

- розвити навички роботи з перевірки зв’язку між сервером та клієнтом, 

налаштування параметрів з’єднання 

- відпрацювати команди з налаштування клієнтських протоколів та служб 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

Виконати алгоритми описані в роботі, скласти власний проект згідно етапів до 

лабораторно-практичної роботи та вислати на e-mail скріншот створених 

таблиць– 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної 

роботи та дату 

ХІД РОБОТИ: 

 

1. Порядок та особливості встановлення клієнтського програмного 

забезпечення MS SQL Server 

1.1. Перевірка налаштувань клієнтських протоколів та служб програмного 

забезпечення MS SQL Server 

1.1.1 На ПЕОМ, де встановлений екземпляр сервера MS SQL Server 2008 R2, 

натиснути на кнопку «Пуск»-«Все программы» - «MS SQL Server 2008 R2» далі 

«Средства настройки» - «Диспетчер конфигурации SQL Server» (рис.1)

Рис.1. Вікно запуску «Диспетчера конфигурации SQL Server» 
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1.1.2. У вікні «Диспетчер конфигурации SQL Server» (рис. 2.) вибрати розділ 

«Настройка SQL SQL Native Client версти 10.0» далі «Клиентские протоколы». На 

правій половині вікна переглянути стан включення клієнтських протоколів «Общая 

память», «Именованные каналы» (рис.2.) 

 

Рис.2. Вікно «Диспетчер конфигурации SQL Server» 

1.1.3. Активізувати протокол «TCP/IP», натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню вибрати команду «Свойства» та переглянути параметри 

налаштування протоколу «TCP/IP» (рис.3). 

 

Рис.3. Параметри протоколу «TCP/IP» 

1.1.4. У вікні «Свойства: TCP/IP» переглянути наступні параметри: «Включено» - 

параметр, що відповідає за режим роботи протоколу, встановлюється у режим «Да»; 

«Проверка активности» - параметр, що відповідає за перевірку працездатності 

протоколу в режимі неактивного з’єднання шляхом відправки пакета «KEEPALIVE», 

по замовченню встановлюється 30000 милсек; 

«Интервал проверки активности» - параметр визначає інтервал, що розподіляє 

повторні передачі пакета «KEEPALIVE», по замовченню встановлюється 1000 милсек; 



 

«Порт по умолчанию» - параметр, що визначає порт, що використовується для 

з’єднання з екземпляром SQL Server, по замовченню встановлюється 1433. 

1.1.5. На ПЕОМ, де встановлений екземпляр сервера MS SQL Server 2008 R2, 

натиснути кнопку «Пуск» - «Панель управления» - «Система и безопасность» - 

«Администрирования» - «Службы». 

1.1.6. У вікні «Службы» переглянути стан запуску служб «MS SQL Server», а саме, 

служби «Браузер SQL Server» та «SQL Server <ім’я екземпляра>». Зазначені служби 

повинні знаходитися в режимі працездатності (Состояние - Работает, Тип запуска - 

Автоматический (рис.4). 

 

Рис.4. Вид вікна «Служби» 

1.1.7. Виконати перевірку налаштування вхідних з’єднань до екземпляра сервера MS 

SQL Server за допомогою програмного забезпечення Брандмауэр Windows. Для цього 

на ПЕОМ, де встановлений екземпляр сервера MS SQL Server, натиснути на кнопку 

«Пуск» - «Панель управления» - «Система и безопасность» - «Брандмауэр Windows» - 

«Дополнительные параметры». 

1.1.8. У вікні «Брандмауэр Window в режиме повышенной безопасности» активізувати 

розділ «Правила для входящих подключений», на правій половині вікна активізувати 

ім’я вхідного з’єднання, наприклад «MSSQL», натиснути на праву кнопку миші, 

вибрати «Свойства» (рис.5). 

 

Рис.5. Перевірка налаштування режиму «Правила для входящих подключений» 

1.1.9. У вікні «Свойства: MSSQL» активізувати закладку «Протоколы и порты» та 

переглянути параметри, які характеризують тип протоколу, а саме номер порту, 

дозволений для доступу (рис. 6). 



 

 

Рис. 6. Вікно перевірки параметрів «Для порта» 

2.2. Встановлення програмного забезпечення MS SQL на комп’ютер клієнта, 

налаштування з’єднання з екземпляром. 

2.2.1. Виконати перевірку встановленого програмного забезпечення «Microsoft .Net 

Framework» версії не нижче 4.0. на комп’ютері клієнта, що підключений до сервера 

MS SQL Server. Для цього на панелі задач ОС Windows натиснути кнопку «Пуск»-

«Панель управления» - «Программы» - «Программы и компоненты» (рис. 7.) 

 

Рис. 7. Перевірка програмного забезпечення «Microsoft .Net Framework» 

2.2.2. В разі відсутності програмного забезпечення «Microsoft .Net Framework», 

виконати його встановлення, використовуючи ресурси веб сайта фірми «Microsoft» та 

рекомендації щодо релізу зазначеного програмного забезпечення в залежності від 

версії ОС Windows. 

2.2.3. Переглянути наявність на диску ПЕОМ клієнта програмного забезпечення 

«sqlncli.msi» сервера MS SQL Server. В разі відсутності завантажити «sqlncli.msi», 

використовуючи ресурси веб сайта фірми «Microsoft». 

 

2.2.4. Виконати запуск програмного забезпечення к^і^Н^зі» з правами адміністратора 

безпеки (рис.8). 



 

 

Рис. 8. Запуск програмного забезпечення «sqlncli.msi» 

2.2.5. Використовуючи майстер встановлення програмного забезпечення «sqlncli.msi» 

послідовно встановити клієнта MS SQL Server (рис.9). 

 

Рис. 9. Майстер встановлення програмного забезпечення «sqlncli.msi»  

2.2.6. Перевірити результати встановлення у вікні програмного забезпечення 

«sqlncli.msi», в разі відсутності помилок натиснути кнопку «Готово» (рис.10). 

 

Рис. 10. Вікно завершення встановлення програмного забезпечення «sqlncli.msi» 

2.2.7. Перевірити наявність файлів клієнтського програмного забезпечення на диску 

комп’ютера за адресою  %SYSTEMROOT%\system32\,   наприклад 

C:\Windows\system32\. Перелік встановлених файлів та їх адреси приведені на рис. 11. 

 



 

 

Рис. 11. Перелік встановлених файлів програмного забезпечення «sqlncli.msi»  

2.2.8. Перевірити наявність встановлених файлів бібліотек «sqlncli.h», «sqlncli 10.lib» 

клієнтського програмного забезпечення MS SQL Server, розміщеного за адресою 

«%Program Files%\Microsoft SQL Server\100\SDK». Зазначені файли розміщуються у 

каталогах «Include» та «Lib» (рис.12). 

 

Рис. 12. Адреси встановлення файлів бібліотек програми «sqlncli.msi» 

3. Перевірка зв’язку між сервером та клієнтом, налаштування параметрів 

з’єднання. 

3.1. Налаштування та перевірка параметрів з’єднання на комп’ютері клієнта 

3.1.1. Перевірити зв’язок з комп’ютером, де встановлений екземпляр сервера MS SQL 

Server. Для цього на робочому столі операційної системи Windows комп’ютера клієнта 

натиснути кнопку «Пуск», у вікні пошуку набрати команду «cmd». У вікні командного 

рядку набрати команду «ping», далі записати ІР адресу сервера та натиснути «Enter». 

Переглянути стан наявності зв’язку з сервером MS SQL Server (рис.13). 

 



 

 

Рис. 13. Перевірка стану зв’язку з сервером MS SQL Server . 

3.1.2. У вікні командного рядку операційної системи Windows комп’ютера клієнта 

ввести команду «cliconfg.exe» та натиснути «ОК». У вікні, що з’явиться, вибрати 

протоколи, які будуть використовуватися під час з’єднання, а саме, «ТСР/ІР» та 

«Именованные каналы», натиснути на кнопку «Включить» (рис.14). 

 

Рис. 14. Підключення протоколів зв’язку з сервером MS SQL Server .  

3.1.3. Активізувати закладку «Псевдоним», натиснути на кнопку «Добавить» (рис.15.). 

 

Рис. 16. Налаштування конфігурації мережної бібліотеки SQL Server  

3.1.5. Переглянути результати налаштування мережних бібліотек клієнта SQL Server 

та натиснути на кнопку «Применить» (рис. 18). 



 

 

 

Рис. 18. Перевірка конфігурації мережної бібліотеки SQL Server 

3.1.6. Виконати корегування текстового файла «hosts» операційної системи Windows 

на клієнтському комп’ютері, з метою трансляції імені сервера MS SQL Server в 

мережну адресу. 

3.1.7. За допомогою програми «Блокнот» операційної системи Windows відкрити 

зазначений файл, що розміщується за адресою %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts 

та здійснити його коригування. По закінченню робіт виконати збереження зазначеного 

файла. 

Примітка. Корегування файла «hosts» передбачає зміну його вмісту шляхом 

додавання нових записів щодо назви сервера та його ІР адреси. Коригування файла 

«hosts» необхідно виконати за допомогою облікового запису «Администратор». 

Наприклад: 

Ім ’я сервера БД MS SQL Server - «Win8test», 

ІР адреса сервера - 10.1.58.74 

Приклад вмісту файла «hosts» приведений на рис.19. 

 

Рис. 19. Приклад вмісту файла «hosts» 



 

3.1.8. На панелі задач операційної системи Windows компьютера клієнта натиснути 

кнопку «Пуск», послідовно вибрати команди «Панель управления» - «Система и 

безопасность» - «Администрирование» - «Источник данных ODBC» (рис. 20). 

 

Рис. 20. Вікно «Источник данных ODBC» 

3.1.9. Виконати налаштування параметрів з’єднання за допомогою вікна 

«Администратор источников данных ODBC». Для цього у зазначеному вікні 

активізувати закладку «Пользовательский DSN», далі натиснути «Добавить» (рис.21). 

 

Рис. 21. Вид вікна «Администратор источников данных ODBC» 

3.1.10. У вікні «Создание нового источника данных» вибрати драйвер ODBC «SQL 

server», що задається для з’єднання, після чого натиснути «Готово» (рис.22). 



 

 

Рис. 22. Вид вікна «Создание нового источника данных ODBC» 

3.1.11. Виконати заповнення рядків у вікні «Создание источников данных для SQL 

Server», а саме, в рядках: 

«Имя» ввести ім’я джерела даних, наприклад «SerSQL»; 

«Описание» - ввести короткий опис джерела даних; 

«Сервер» - ввести ім’я сервера MS SQL Serverабо псевдоним сервера «Сервер_БД». 

Натиснути «Далее» для продовження (рис.23). 

 

Рис. 23. Вид вікна «Создание нового источника данных для SQL Server»  

3.1.12. У наступному вікні «Создание нового источника данных для SQL Server» 

активізувати параметр «проверка подлинности учетной записи SQL Server», у рядку 

«Пользователь» ввести ім’я користувача, що використовується для входу на сервер 

MS SQL Server. - (користувач «sa»), у рядку «Пароль» ввести пароль користувача «sa», 

для продовження натиснути «Далее» (рис. 24). 

 



 

 

Рис. 24. Вид вікна «Создание нового источника данных для SQL Server»  

3.1.13. У наступному вікні «Создание нового источника данных для SQL Server» 

вибрати базу даних сервера MS SQL Server . Для цього встановити позначку в рядку 

«Использовать по умолчанию базу данных», за допомогою кнопки вибору, обрати 

необхідну базу даних, що розміщується на сервері M S SQL Server 2008 R2, наприклад 

«Sample», натиснути «Далее» для продовження (рис.25). 

 

Рис. 25. Вибір бази даних сервера MS SQL Server  

3.1.14. У наступному вікні залишити відомості без змін та натиснути «Г отово» 

(рис.26). 

 

Рис. 26. Вибір бази даних сервера MS SQL Server  



 

3.1.15. Переглянути результати налаштування параметрів ODBC для сервера MS SQL 

Server у вікні «Программа установки данных ODBC для Microsoft SQL Server» 

(рис.27). 

 

Рис. 27. Вид вікна «Программа установки ODBC для Microsoft SQL Server»  

3.1.16. Перевірити з’єднання з джерелом даних за допомогою кнопки «Проверить 

источник данных», в разі успішного з’єднання з джерелом даних буде отримане 

повідомлення, що зазначене на рис.28. 

 

Рис. 28. Перевірка з’єднання з сервером бази даних MS SQL Server . 

3.2. Перевірка параметрів з’єднання на сервері бази даних MS SQL Server 

3.2.1. Виконати під’єднання до екземпляра бази даних MS SQL Server за допомогою 

облікового запису «sa» та відповідного паролю (рис.29.) 

 

Рис. 29. Вікно з’єднання з екземпляром MS SQL Server . 



 

3.2.2. Активізувати екземпляр MS SQL Server, натиснути на праву кнопку миші, у 

контекстному меню вибрати «Свойства» (рис.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Вікно властивостей параметра «Соединения». 

3.2.4. Перевірити за допомогою командного рядку операційної системи Windows 
сервера бази даних MS SQL Server номери портів, що використовуються для з’єднання 
з клієнтом. Для цього на панелі задач операційної системи Windows натиснути 
«Пуск», у рядку, що з’явиться набрати «cmd» (рис.32) Натиснути «ОК» для виходу. 

 

Рис. 32. Вікно виклику командного рядку ОС Windows. 

 

 

 

 



 

3.2.5. У вікні командного рядку набрати команду «netstat» з ключем «-an», -«Netstat -

an» та переглянути перелік номерів портів, які прослуховуються сервером (стовпчик 

«Состояние»). Особливо звернути увагу на порт 1433, який виділений для роботи 

сервера MS SQL Server та знаходиться в режимі прослуховування - стан «Listening» 

(рис.33). 

 

Рис. 33. Результати перегляду портів ОС Windows. 

3.2.6. Перевірити наявність розміщення на диску сервера за адресою 

«НазваДиску\Каталог_СКБД\Каталог_екземпляра\MSSQL\Log, наприклад, 

«D:\SQLDB\MSSQL10_50.Test\MSSQL\Log» журналу помилок сервера MS SQL Server 

(текстовий файл ERRLOG).  

3.2.7. Активізувати файл журналу помилок ERRLOG, натиснути на 

праву кнопку миші, у контекстному меню вибрати команду «Открыть». У вікні, що 

з’явиться, вибрати програму ОС Window «Блокнот», далі натиснути «ОК». 

Переглянути вміст файла ERRLOG щодо наявності записі про стан прослуховування 

порту 1433 сервера (рис.34). В разі нормальної роботи у файлі повинна присутні 

наступні записи: 

Server is listening on [ ‘any’ <ipv6> 1433]; Server is listening on [ ‘any’ <ipv4> 1433] 

 

Рис. 34. Результати перегляду файла Errlog. 



 

3.2.8. Виконати пошук помилок в файлі журналу ERRLOG. Для цього на панелі меню 

програми «Блокнот» натиснути кнопку «Правка» - «Найти», у вікні «Найти», що 

з’явиться, набрати «Error» (рис.35). 

 

Рис. 35. Перегляд файла Errlog. 

3.2.9. В разі наявності помилок, проаналізувати причини їх появи та здійснити 

усунення помилок. 

4. Налаштування та перевірка роботи клієнтського програмного забезпечення 

4.1. На комп’ютері клієнта запустити прикладне програмне забезпечення, наприклад, 

«MS Access» та відкрити файл бази даних, що була попередньо створена (рис.36). 

 

 

 

 

Рис. 36. Вид вікна програми «MS Access». 

4.2. Активізувати об’єкт бази даних, наприклад «Таблица 1» (рис.36), натиснути на 

кнопку «Файл» - «Внешние данные» - «Связь с таблицами» (рис.37) 

 



 

4.4. У вікні «Выбор источника данных» активізувати «Имя источника данных», що 

було визначено під час налаштування параметрів з’єднання клієнта з сервером (див. 

п.2.1.11), далі натиснути «ОК» (рис.38). 

 

Рис. 38. Вікно вибору джерела даних. 

4.5. У вікні «Вход на SQL Server» в рядках, що мають назву «ИД входа» та «Пароль» 

ввести ім’я входу до екземпляра сервера MS SQL Server (обліковий запис 

адміністратора сервера) та відповідний пароль, після чого натиснути на кнопку «ОК» 

(рис.39). 

 

Рис. 39. Вид вікна «Вход на SQL Server» 

4.6. У вікні «Связь с таблицами» переглянути перелік таблиць бази даних сервера MS 

SQL Server, активізувати необхідну таблицю, далі натиснути «ОК» (рис.40). 

Рис. 40. Вид вікна «Связь с таблицами» 



 

4.7. У вікні «Выбор однозначного индекса» вибрати рядок таблиці «employee», бази 

даних «Sample», з якою був встановлений зв’язок (див.2.1.13.), наприклад, «emp_no», 

далі натиснути «ОК» (рис.41). 

 

Рис. 41. Зв’язок з таблицею бази даних сервера. 

4.8. Переглянути результати з’єднання клієнтського програмного забезпечення MS 

Access з таблицею «employee» бази даних «Sample» сервера MS SQL Server . В разі 

нормального налаштування таблиця «employee» буде розміщуватися серед об’єктів 

клієнтського програмного забезпечення MS Access (рис.42). 

 

Рис. 42. Зв’язок з таблицею бази даних сервера. 

4.9. За допомогою програмного забезпечення MS Access здійснити редагування даних 

у таблиці «employee» бази даних «Sample» сервера MS SQL Server . Для цього 

активізувати зазначену таблицю, натиснути два рази на ліву кнопку миші, виконати 

зміни даних у таблиці, після чого зберегти данні (рис.43). 

 



 

 

Рис. 43. Режим редагування таблиці «employee» бази даних «Sample». 

ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

1. За допомогою програмного забезпечення MS SQL Server здійснити роботи щодо 

встановлення клієнтського програмного забезпечення на одну з ПЕОМ учбового 

класу. 

2. Виконати роботи щодо налаштування мережних компонентів на ПЕОМ, яка 

буде виконувати роль клієнта MS SQL Server. 

3. Здійснити роботи щодо перевірки підключення клієнта до MS SQL Server. 

4. Використовуючи програмне забезпечення MS Access, виконати під’єднання до 

бази даних MS SQL Server. За результатами робіт перевірити працездатність 

клієнтського програмного забезпечення. 

5. Оформити матеріали робіт та представити їх для захисту 


