
 A-1 ویرایش: 42از  1 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

است را شده که در تصویر زیر مشخص .… New SQL Server stand-alone گزینه   Installationدر ابتدا از تب 

 .نماییم انتخاب می

 

ه ظبرای نصب برنامه را مالحم تا نتیجه بررسی اطالعات سیستم یکن می ککلی Show detailsبرروی گزینه  

  .شود نوشته می Passed رنگ آبی اگر همه موارد مناسب باشد تیک سبز خورده و با کنیم،

 کنیم تا به مرحله بعد برویم. می ککلی okبرروی 



 A-1 ویرایش: 42از  4 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 

 

 

 کنیم. می ککلی Nextکرده و برروی  در این مرحله در قسمت مشخص شده الیسنس برنامه را وارد



 A-1 ویرایش: 42از  9 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

  

 

 

 کنید. ککلی  Nextرویرتیک گزینه مشخص شده را زده و ب در این مرحله



 A-1 ویرایش: 42از  2 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 

 

 

زینه تیک گ ،نیاز و اگر به اینترنت وصل بودیددر صورت  شود، در مرحله بعد آپدیت های نرم افزار نمایش داده می

 مشخص شده را بزنید و به مرحله بعد بروید.



 A-1 ویرایش: 42از  1 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 

 

 

و بعد از آن سیستم شروع به چک کردن رول های  شود و آپدیت میمی کند در این مرحله برنامه شروع به دانلود 

وارد مو اگر  مشکلی باشد گزینه ها به رنگ قرمز، اگر .دهد کند و نتیجه را نمایش می مورد نیاز برای نصب می



 A-1 ویرایش: 42از  6 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 Next رویربعد از چک کردن ب و اگر همه تکمیل باشند به رنگ سبز در می آیند، د،به رنگ زر ،ذکری باشدتقابل 

 کنید. ککلی

 

 کنیم. می ککلی Nextوی ردر این مرحله گزینه اول را انتخاب کرده و بر



 A-1 ویرایش: 42از  7 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 

 

 

روی رانتخاب کنید و بعد از آن ب SQLکرده و مکان مناسب را برای نصب  ککلی select allدر این مرحله بروی 

Next  کنید. ککلی 



 A-1 ویرایش: 42از  8 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 

 

 

باال گزینه ها به رنگ سبز و یا زرد مشخص کند و همانند مراحل  در این مرحله سیستم موارد مورد نیاز را چک می

 کنید.ک کلی  Nextرویره بظبعد از مالح شوند، می



 A-1 ویرایش: 42از  3 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

  

 

 

روی ربعد از آن ب .بماند بهتر است  defaultهمانروی رب ترجیحاًرد. ک مشخص instanceتوان نام  بعد می در مرحله

Next کنیم. می ککلی 



 صفحه:
از  11

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 

 

اگر حافظه برای نصب کافی نباشد  شود و و حافظه موجود بررسی مینیاز نصب  ظه موردفدر این مرحله میزان حا

پس از چک کردن و سبز بودن وضعیت  شود، شود و اجازه رفتن به مرحله بعد داده نمی به رنگ قرمز می

   کنیم. میک کلی  Nextرویرب



 صفحه:
از  11

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 
  



 صفحه:
از  14

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 .تنظیم کرد SQLرا برای دسترسی به پنل مدیریتی سرورهای مختلف  بایست یوزرها در این مرحله می

 کنیم. می را انتخاب Browseیک از سرورها گزینه  برای انجام این عمل اول از منوی کشویی هر

 

 

  



 صفحه:
از  19

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

کنید و بعد از شناخته شدن ک کلی Check Nameروی ردراین قسمت در جای مشخص شده نام یوزر را وارد و ب

 کنید. ککلی Okروی ریوزر ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحه:
از  12

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنیم. می ککلی  Nextرویرکنیم و ب را نیز وارد می پسوورد آن و در مرحله بعد برای یوزر،

 

 



 صفحه:
از  11

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 در کنیم تا انتخاب می SA رکرده و یک پسوورد برای یوز کروی گزینه دوم کلیراین مرحله مطابق عکس ب در

آن  ازو بعد  دلیلی نتوانستند وارد شوند از این یوزر استفاده شود، به هر Localمواقعی که یوزر موجود در دامین و 

کنیم تا دسترسی به یوزر داده  کرده و مانند مرحله قبل یوزر را وارد میک کلی  Addروی گزینهردر پایین صفحه ب

 شود.



 صفحه:
از  16

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنیم. می ککلی Nextروی رکردن یوزر و نمایش آن در کادر پایین ب addبعد از  

  

 

 



 صفحه:
از  17

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنید. ککلی  Nextرویرزده و پس از اضافه کردن یوزر ب را Addمانند مرحله قبل 

  



 صفحه:
از  18

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 باشد.زیر دقت کنید تنظیمات مشابه تصویر  کنیم. می ککلی  Nextویردر این مرحله بر

 

 

 



 صفحه:
از  13

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنیم. می ککلی Nextوی ردر این مرحله مانند مراحل قبل یوزر را اضافه کرده و بر

 

 

 



 صفحه:
از  41

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنیم. می ککلی  Nextویردر نظر گرفته و بر  Controller Nameدر این مرحله یک

 

 

 



 صفحه:
از  41

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 دفرست را برای سرور مایکروسافت می لیست ارورها برنامه در هنگام ارور، مرحله درصورت زدن تیک موجود،در این 

رفع آن، مایکروسافت در آپدیت بعدی خود مشکل را رفع نماید، اگر شما از  به تا بعد از بررسی و درصورت نیاز

 تیک را نزنید.شود  کنید به شما پیشنهاد می نسخه کرک شده نرم افزار استفاده می

 

 



 صفحه:
از  44

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

بعد از مشاهده  شود. برای ما نمایش داده می شده، در این مرحله یک نمای کلی از تنظیمات انجام گرفته

 کنیم. می ککلی  Installبرروی

  



 صفحه:
از  49

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کند. می  SQLدر مرحله بعد سیستم شروع به نصب

 

  



 صفحه:
از  42

42 
 A-1 ویرایش:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 SQL serverنصب   :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنیم. می ککلی Closeدرمرحله آخر بعد از نصب شدن تمام مراحل برروی 

 


