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Jak sprawdzić, czy na serwerze SQL ustawiony jest 
mieszany tryb uwierzytelniania użytkowników? 
Aby program Optivum i serwer SQL poprawnie się komunikowały i współpracowały, powinien być usta-
wiony mieszany tryb logowania do serwera SQL, tj. powinno być dopuszczone logowanie przy użyciu uwie-
rzytelniania systemu Windows oraz logowanie przy użyciu uwierzytelniania programu SQL Server. Tryb ten 
można włączyć konfigurując serwer podczas jego instalacji lub później za pomocą Microsoft SQL Server 
Management Studio (Express) – narzędzia służącego do zarządzania użytkownikami i bazami serwera. 

Opisane poniżej czynności należy wykonać na komputerze, na którym zainstalowano serwer SQL. Użytkownik 
powinien być administratorem komputera. 

1. Uruchom program Microsoft SQL Server Management Studio, wybierając w menu Start pozycję 
Wszystkie programy/ Microsoft SQL Server 2008R2/ SQL Server Management Studio. 

W systemie Windows 8 – na liście programów w grupie Microsoft SQL Server 2008 R2 kliknij pozycję SQL 
Server Management Studio. 

2. W oknie Connect to Sever w polu Server name wybierz właściwy serwer, w polu Authentication ustaw po-
zycję Windows Authentication i kliknij przycisk Connect. 

  

Nazwa serwera składa się z dwóch oddzielonych ukośnikiem członów: nazwy komputera oraz nazwy 
instancji serwera, np. KOMPUTER1\OPTIVUM_2008. 

Jeśli na liście rozwijalnej w polu Server name nie ma nazwy serwera, wybierz pozycję <Browse for mo-
re…> i w oknie Browse for Servers, na karcie Local Servers wybierz serwer i kliknij przycisk OK. 

Problemy techniczne – SQL Server 
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Jeśli połączenie z serwerem powiedzie się, w oknie programu pojawi się nazwa serwera oraz drzewo 
danych umożliwiające przechodzenie do wybranego zakresu danych.  

3. W drzewie danych kliknij prawym przyciskiem myszy główną gałąź serwera i w rozwiniętym menu 
wybierz pozycję Properties.  

 

4. W oknie Serwer Properties – [nazwa serwera] w drzewie danych wybierz gałąź Security i sprawdź, czy 
w sekcji Server authentication zaznaczona jest opcję SQL Server and Windows Authentication mode. Jeśli 
nie, zaznacz ją.  
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5. Zamknij okno, klikając przycisk OK. 
Jeśli w oknie Server Properties – [nazwa serwera] wprowadziłeś zmiany, to pojawi się komunikat o ko-
nieczności zrestartowania serwera.  
Wówczas w drzewie danych kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź serwera i w rozwiniętym menu 
wybierz pozycję Restart. 

 

6. Zamknij program Microsoft SQL Server Management Studio. 

Włączenie trybu mieszanego może wiązać się z koniecznością aktywacji konta użytkownika sa.  

 

Oceń przydatność porady 
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