
Instalacja Microsoft SQL Server 2019 wersja Express 

 
W różnych instytucjach korzysta się z baz danych, umożliwiających przechowywanie i posługiwanie 
się tymi danymi w sposób zorganizowany. Wykorzystywane bazy mogą być mniej lub bardziej 
zaawansowane, np. dokumentowa baza Mongo DB czy kolumnowa Kasandra, albo też relacyjna baza 
Microsoft SQL składająca się z wielu powiązanych ze sobą tabel, z którymi aplikacje porozumiewają 
się językiem SQL.  
 
Aby zainstalować SQL, w przeglądarce wystarczy wpisać SQL Server i kliknąć na stronie pobieranie 
plików SQL Serwer. 
Następnie kliknąć na zakładkę: Pobierz teraz,  bezpłatna edycja Express.  
Do katalogu pobrane zostanie dodany plik instalacyjny, na którym klikamy dwukrotnie, by rozpocząć 
instalację. 
 
Przy instalacji należy wybrać opcję opcję custom, z  niestandardową konfiguracją. Ta wersja nie jest 
w języku polskim, dlatego zostawiamy angielski. 
Zanim rozpocznie s ię ta właściwa instalacja, możemy wybrać jeszcze miejsce instalacji na naszym 
komputerze. W trakcie instalacji pojawi się okno, w którym wybieramy pierwszą opcję, czyli nowy 
sql server 
Można jeszcze sprawdzić, czy są jakieś aktualizacje. 
Podczas instalacji zobaczymy raport i ostrzeżenie o możliwym konflikcie z naszą zaporą firewall. 
Na wszelki wypadek w panelu sterowania  na czas instalacji wyłączam zaporę i kontynuuję instalację 
akceptując licencję. 

Kolejne okno umożliwia wybranie określonych komponentów instalacji. Mnie potrzebne jest tylko 
sama baza danych i bardzo istotne jest, aby udostępnione były narzędzia do nawiązywania 
połączenia z bazą. 
W kolejnym oknie wpisujemy nazwę instancji, coś jak nazwa tej konkretnej bazy danych. 
Następnie odblokowujemy dostęp do przeglądarki serwera SQL. 
W opcjach uwierzytalniania eliminujemy to windowsowskie na rzecz możliwości wyboru jednego z 
dwóch windowsowskie i sqelowskie i wpisujemy odpowiednie hasło uwierzytelniania. 
Teraz proces instalacji z odpowiednią konfiguracją będzie  kontynuowany. 
Po zainstalowaniu należy wybrać z menu start windowsa menadżera konfiguracji serwera SQL i 
sprawdzić, czy odpowiednie protokoły dla sql serwer są odblokowane. Jeśli nie, to należy je 
odblokować i we właściwościach wpisać port TCP/IP jako 1433. 
Zmiana jest możliwa jedynie z poziomu administratora, dlatego jeśli działamy na użytkowniku, to 
należy jeszcze raz uruchomić menadźera konfiguracji,  jako administrator. 
Po wykonaniu tych czynności trzeba zrestartować serwer SQL  i uruchomić w trybie administratora 

zaporę Windows Defender i w regułach przychodzących dodać nową regułę z portem tcp 1433. 
 
Teraz już można zanstalować SQL Serwer Management Studio, pobierając go wcześniej ze strony. 
Wersja instalacyjna ma ponad pół gigabajta. 
Po instalacji wystarczy już tylko uruchomić to nowo zainstalowane środowisko. 
Gdyb zaistniała potrzeba utworzenia nowego użytkownika, to po uwierzytelnieniu można wybrać 
zakładkę zabezpieczenia i następnie kliknąć prawym przyciskiem na nazwie Logins, potem New login 
i wpisać odpowiednie dane nie zapominając o zaznaczeniu uerzytelnienia SQL Server. 

Po powtórnym nawiązaniu połączenia, można już wpisać nowe dane uwierzytelniające, po których 
wymuszona zostanie jeszcze zmiana dotychczasowego hasła. 
 
Baza jest przygotowana do pracy z użytkownikiem 


