
 A-1 ویرایش: 8از  1 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

شود که اولی به منزله چک کردن و گرفتن آپدیت از سایت  در مرحله نخست دو گزینه برای ما نمایش داده می

ستفاده اباشد،که اگر از نسخه کرک  باشد و دومی برای نادیده گفتن و گذشتن از این مرحله می مایکروسافت می

 کنید بهتر است گزینه دوم را انتخاب کنید. می

 

 



 A-1 ویرایش: 8از  2 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنیم. می ککلی Acceptروی ردر مرحله بعد تیک گزینه تایید الینسس را زده و ب

 

 

 

 



 A-1 ویرایش: 8از  9 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 ککلی  Nextرویرو برا انتخاب  آن، SQLو پس از پیدا شدن سرور  هکرد کدر این مرحله بروی گزینه سرچ کلی

 کنید.

  



 A-1 ویرایش: 8از  4 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنید. ککلی  Nextرویررا وارد کرده و ب SQLسرور  Instanceدر مرحله بعد 

 

 



 A-1 ویرایش: 8از  1 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنید. ککلی Nextروی ردر این مرحله مکان نصب برنامه را مشخص و ب

 

 



 A-1 ویرایش: 8از  6 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

کامل بودن تمام موارد به رنگ سبز کند و درصورت  در مرحله بعد نرم افزار موارد مورد نیاز برای نصب را چک می

 کنیم. می ککلی Nextوی ربعد از مشاهده این موارد بر یند،آ در می

  



 A-1 ویرایش: 8از  7 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

  Nextرویبر. شود ریستارت می  Reporting serviceدهد که سرویس بعد سیستم به ما هشدار می در مرحله

 .نیدک ککلی

 م.



 A-1 ویرایش: 8از  8 صفحه:

Kian Book 

 
 

                                         

آخرین به روز 

 رسانی:
11/7/1931 

  شماره مدرک:

 شبکه بخش:

 reporting extensionنصب موزش آ :عنوان

Key Words  Microsoft ،CRMسی آر ام ،،sql 

Category  شبکه  

 

Comments 
 

 کنیم. می ککلی  Installویردر مرحله بعد بر

 

 


