Разрешаване на отдалечен достъп до SQL Server 2008 R2
За да разрешем отдалечения достъп до сървъра трябва да включим няколко опции.
Първата е да разрешим отдалечената свързаност до сървъра “remote connections to the server”. С десен бутон върху
сървъра -> избираме “Properties”

В менюто “Connections” –> “Allow remote connections to this server” трябва да бъде включено

Много важно да непропуснете в категория “Security” да отбележите, че може да се ползва и “SQL Server” за authentication,
избира се – > “SQL Server and Windows Authentication mode”, в противен случай дава грешката “Microsoft SQL Server, Error:
18456”.

След което се натика “OK” и в с “SQL Management Studio” настройките са готови. Излиза съобщение, че трябва да се
рестартира сървъра, може да се направи сега, а може и малко на по късен етап след изпълнението на следващата стъпка.
Втората стъпка е да проверим мрежовите настройки са нашия SQL Server – “SQL Server Network Configuration”. Това се
прави като отворим “ SQL Server Configuration Manager” от “Start” –> ”All Programs” –> “Microsoft SQL Server 2008 R2” –>
“Configuration Tools” –> “SQL Server Configuration Manager”.

След отварянето му, избираме “SQL Server Network Configuration” –> “Protocols for MSSQLSERVER”. Ако ползвате “Express”
версия ще ви се покаже тя.

Протокола “TCP/IP” трябва да бъде включен. За целта с двоен клик върху него, се отваря нов прозорец на който на опцията
“Enabled” задавате “Yes” или направо с десен бутон на мишката върху “TCP/IP” и избирате “Enable”.

Излиза съобщение, че трябва да се рестартира SQL Sever, за да се приложат направените промени.

Restart MS SQL Server 2008 R2
Един от начините да се рестартира MS SQL Server е от Services на Windows. За целта като включите “Windows Task Manager”
от таб “Services” най – отдолу в дясно има бутон “Services…”

След отварянето му се, намирате основния service на SQL Server – “SQL Server (MSSQLSERVER)”, ако сте с Express версията ще
пише (EXPRESSSQLSERVER). Може да пише и нещо различно, ако сте сменили името по време на инсталация. След което
може да му дадете “Restart” или “Stop” и след това “Start”.

След което имаме отдалечен достъп до SQL Server – а.
Ако все още имате проблеми, проверете и FireWall – а, за повече подробности, как да нагласите FireWall – а, може да
погледнете в следващото описание.
The Firewall
If there is still no communication happening between your computer and the remote SQL Server you most likely need to configure your
firewall settings. A good first step is to figure out which port is being used by TCP/IP (and which you need to open in your firewall). You can
do this by right clicking TCP/IP and selecting Properties.

Click on the tab IP Addresses – Port 1433. That was easy enough and all there is left to do is to allow inbound TCP/IP traffic on Port 1433 in
your firewall. In Windows 7 this works something like this. Open the Control Panel and navigate to Windows Firewall.

Click on Advanced Settings on the left hand side and you should see the Windows Firewall with Advanced Security. Select the Inboud
Rules on the left hand side and click on New Rule… on the right hand side.

This opens the New Inbound Rule Wizard which you can use to allow inbound traffic on Port 1433 for TCP/IP (and which is exactly how you
configured your SQL Server in the steps above). Just follow the steps outlined below and you should be good :-)

That’s it, success! From here you should be able to access your SQL Server remotely. Enjoy!

Аз ги описах при мен ТАКА:

Следващата стъпка, която трябва да предприемем е да направим някои допълнителни настройки в Рутера.
За целта трябва да се пренасочат портовете 1433 и 1434 към IP-то на Сървъра в локалната мрежа, в която
всички работни станции и Сървъра да са със статични IP адреси /да бъде изключена опцията за DHCP в
настройките на рутера, като за различните модели е различно/
Задължително условие е доставчика на интернет да ни предостави статичен IP адрес.

Създаваме Commcon файл, където в полето “Select or enter a server name” въвеждаме Static IP
Adress\BMSCETY

