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Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum 

na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych 

Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uru-
chomić na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych. Pierwsze uruchomienie programu wiąże się 
z założeniem bazy danych na wybranej instancji serwera oraz utworzeniem głównego użytkownika pro-
gramu. 

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy wprowadzić nazwę instancji serwera, na której 
będą przechowywane dane. Wymagana jest również znajomość hasła administratora serwera, tj. 
użytkownika sa. 

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. 
użytkownik sa). 

Czynności, które należy wykonać przed pierwszym uruchomieniem programu  

1. Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany serwer SQL, to zainstaluj go i skonfiguruj na potrzeby 
programów Optivum.  

Program MOL Optivum współpracuje z następującymi bezpłatnymi wersjami serwera SQL: 

- Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 

Zobacz poradę: Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 

- Microsoft SQL Server 2012 Express  

Zobacz poradę: Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2012 Express 

2. Zainstaluj i zarejestruj program MOL Optivum. 

Pierwsze uruchomienie programu  

1. Uruchom program MOL Optivum, dwukrotnie klikając utworzoną na pulpicie ikonę skrótu do pro-
gramu.  

W wypadku przeprowadzania procedury pierwszego uruchomienia programu MOL Optivum na 
komputerze z systemem operacyjnym Windows 10 zalecamy uruchomienie programu za pomocą 
pliku wykonywalnego MOLOptivum.exe w trybie administratora. Plik ten znajduje się w folderze: 
C:\ Pliki programów (x86)\ VULCAN\ MOL Optivum. 

Zalecenie to dotyczy tylko pierwszego uruchomienia programu. Następne uruchomienia można wy-
konywać w standardowy sposób, np. za pomocą ikony skrótu. 

MOL Optivum 
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Zalecenie to dotyczy tylko pierwszego uruchomienia programu. Następne uruchomienia można wy-
konywać za pomocą skrótu do programu, tworzonego automatycznie na pulpicie oraz w menu Start. 

2. uruchomi się okno kreatora podłączenia do bazy SQL.  

3. W oknie startowym kreatora kliknij przycisk Następny. 

 

4. W kroku Sposób podłączenia do bazy zaznacz opcję Utworzenie nowej bazy i/lub nowego użytkownika i kliknij 
przycisk Następny.  
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5. W kroku Wybór serwera i bazy wskaż konkretną instancję serwera SQL, na której ma być utworzona ba-

za danych: 

 Uaktywnij pole Nazwa instancji poprzez wstawienie znacznika w polu wyboru z lewej strony.  

 Wyraź zgodę na włączenie funkcji zmiany nazwy instancji serwera, klikając przycisk OK w wyświe-

tlonym oknie z komunikatem. 

 

 W polu Nazwa instancji wprowadź nazwę instancji i kliknij przycisk Następny.  
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Jeśli instalując serwer SQL nie wprowadzono nazwy instancji, to w kroku tym należy zaakceptować 
ustawienia domyślne, klikając od razu przycisk Następny. 

6. W kroku Logowanie do bazy w sekcji Wprowadzenie hasła zaznacz opcję Wprowadź hasło i w polu Hasło 
wprowadź hasło użytkownika sa, a następnie kliknij przycisk Następny. 

 

Hasło użytkownika sa zakładane jest podczas instalacji serwera SQL – w poradach proponujemy 
wprowadzanie hasła Vulc@n1.  

7. W kroku Tworzenie nowego użytkownika program domyślnie proponuje utworzenie użytkownika mol 
z pustym hasłem. Zaakceptuj te ustawienia. Kliknij przycisk Następny. 

 

W kroku tym użytkownikowi mol można nadać niepuste hasło, ale zalecamy wykonanie tej czynności 

dopiero w programie MOL Optivum.  

8. W ostatnim kroku kreatora zapoznaj się z informacją, jakie operacje zostały wykonane. Kliknij przy-
cisk Zakończ.  
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Jeżeli pojawią się jakiekolwiek informacje o błędzie, można –korzystając z przycisku Kopiuj – skopio-
wać tekst z pola Szczegóły i przesłać mailem do serwisu. Zaleca się w takim przypadku załączyć rów-
nież plik restore2000.log znajdujący się w głównym folderze programu MOL Optivum. 

Jeśli baza została pomyślnie utworzona, wyświetli się okno programu MOL Optivum. 

 

Co należy zrobić, aby kontynuować pracę z programem MOL Optivum na nowym 
komputerze? 

Aby kontynuować pracę z programem MOL Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze 
wykonać kopię zapasową bazy danych programu. Następnie na nowym komputerze należy: 

1. Zainstalować SQL Server oraz program MOL Optivum.  
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2. Przeprowadzić opisaną wyżej procedurę pierwszego uruchomienia programu MOL Optivum, połą-
czoną z założeniem pustej bazy danych na serwerze i głównego użytkownika programu. 

3. Odtworzyć w programie MOL Optivum kopię zapasową bazy danych. 

Zobacz poradę:   MOL Optivum. Jak odtworzyć kopię zapasową bazy danych? 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/154

