
SCOM 2016 Acrive Directory Domain Function Levels olarak 2000 Native, 2003, 2008,2008R2, 2012 ve 2012 R2 yi 

support eder. 

Kuruluştan önce sağlıklı bir DNS yapısının olması gerekmektedir. 

Minimum 2012 R2 işletim sistemi tüm bileşenleri için kurulacak minimum işletim sistemi versiyonudur. 

SQL için 2012 sp2 ve üzeri gerekmektedir. Collection olarak SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS olması gerekmektedir. 

Web consele için IE11 ve silverlight5 gereklidir. 

.net 4.5.2 veya 4.6 gerekmektedir. 

Hardware gereksinimi olarak http://download.microsoft.com/download/C/A/6/CA60425C-950B-456E-986C-

C5F2FCD5668D/System%20Center%202012%20Operations%20Manager%20Sizing%20Helper%20Tool%20v1.xls 

linkten monitor edilecek sunucu\servis lere göre hesap yapmak gerekmektedir. 

SCOM ve DB sunucu ayrı sunuculara kurulması hem SCOM un hem SQL güvenlik ve performans sorunnlarının önüne 

geçmek için ayrı sunuculara kurulması gerekmektedir.  

SCOM sunucusuna aşağıdaki bileşenlerin kurulması gerekmektedir. 

Import-Module ServerManager 

Add-WindowsFeature Web-Server, Web-WebServer, Web-Common-Http, Web-Default-Doc, Web-Dir-Browsing, Web-

Http-Errors, Web-Static-Content, Web-Health, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-
Performance, Web-Stat-Compression, Web-Security, Web-Filtering, Web-Windows-Auth, Web-App-Dev, Web-Net-

Ext45, Web-Asp-Net,  Web-Asp-Net45, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Mgmt-Tools, Web-Mgmt-Console, Web-
Mgmt-Compat, Web-Metabase, NET-Framework-45-Features, NET-Framework-45-Core, NET-Framework-45-ASPNET, 

NET-WCF-Services45, NET-WCF-HTTP-Activation45, NET-WCF-TCP-PortSharing45, WAS, WAS-Process-Model, WAS-

Config-APIs -restart 

İİS i daha sonra register etmek gerek. 

cd %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ 

aspnet_regiis.exe -r 

IISRESET 

 

SCOM a Report viewer ve Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014” 

(ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi) kurulumu gerçekleştirilmesi gerek. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45496 

 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42295 

 

Aşağıdaki linkten scom da kullanılacak servis hesapları için gerekli script var. Manuel de açılabilir. Hazır script ile de 

account lar açılabilir. Ben aşağıdaki hesapları açtım. 

https://gallery.technet.microsoft.com/SCOM-Service-Accounts-31af7781 

 

scom admin securty gurubunu scom un kurulacaağı sunucuya local admin olarak eklemek ve sql in kurulduğu sunuculara 

sql için açılan account ları local admin olarak eklemek gerek. 

http://download.microsoft.com/download/C/A/6/CA60425C-950B-456E-986C-C5F2FCD5668D/System%20Center%202012%20Operations%20Manager%20Sizing%20Helper%20Tool%20v1.xls
http://download.microsoft.com/download/C/A/6/CA60425C-950B-456E-986C-C5F2FCD5668D/System%20Center%202012%20Operations%20Manager%20Sizing%20Helper%20Tool%20v1.xls
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45496
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42295
https://gallery.technet.microsoft.com/SCOM-Service-Accounts-31af7781


 

 

SQL kurulumunda ayrıca SSMS i de db üzerinde ihtiyaç halinde management için kuruyorum. 

 

SQL Servis account u ayarlayıp sql agent servisinin start olması gerekmektedir. 

 

SQL Collation ayarının doğru olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 



 

Reporting servisini SQL sunucusu üzerine kuruyorum. SCOM Reporting servisi SQL Reporting Servisinin olduğu sunucu 

üzerine kurulmaktadır. 

 

 

 

SCOM SQLSa, SCOM Read, SCOM Write ve SCOM Admins gurubunu kuruluşta SQL Admin olarak belirtiyoruz. 

SCOM kuruluşunu reporing servisi olmadan kuruyorum.  



 

Management Group Name i daha sonra değiştirilemektedir. Organizasyona özel bir isim verilmesi gerekmektedir. 

 

SCOM Web console hangi web sitesinde ve ssl li olarak mı çalışacağı seçeneğinin bulunduğu ekrandır. 



 

 

AD de açılan account ları SCOM kuruluşunda istenilen yerlere yazıyorum ve kuruluşu bitiriyorum. 



 

 



 

 



 

Kuruluş tamamlandı. Management server daki uyarı lisans ile ilgili uyarıdır. 



 

 

 

 

 

 


