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 را فَق تصَیز تا هغاتق پٌجز2Microsoft SQL Server 2008 Rُ تزًاهِ ًصة فایل اجزای اس پس

 .کزد خَاّیذ هطاّذُ

 ایي ایٌکِ ٍجَد تا .دّذ هی ارایِ ضوا تِ را آى ًصة فزآیٌذ ٍ افشار ًزم هَرد در کلی در اعالعاتی پٌجزُ ایي

 ّا آى اس ها پس ًذارًذ تزًاهِ ًصة در هستقیوی ًقص ّیچ ٍلی ّستٌذ هْن تسیار هغالة

 .کٌین هی ًظز صزف هقالِ ایي در

 .Installation ی گسیٌِ سسآج، چح سور خاکسسری کادر از ترًاهِ اصلی هراحل ضرٍع ترای

 کٌیذ اًسخاب را 



 

 New istallation or add features to an existing. .گسیٌِ رٍی تر تایذ هرحلِ ایي در

installation  ًواییذ کلیک. 

 اجزای تزای السم ًیاسّای پیص پٌجزُ ایي .کزد خَاّیذ هطاّذُ سیز تصَیز تا هطاتِ ای پٌجزُ فَق گشیٌِ تز کلیک تا

 کٌذ هی تزرسی را ستآج 

 



 .کٌیذ کلیک OK دکوِ رٍی تر ًصة فرایٌذ ی اداهِ ترای

 

 

 !کٌیذ کلیک Next دکوِ رٍی تر

 



 کٌین هی کلیک Next رٍی تر تعذی هرحلِ تِ رفسي ترای ٍ کردُ فعال را اٍل گسیٌِ

 

طَر  تِ ّا آى ًصة از خس زا کٌیذ کلیک Install رٍی تر ضذُ خَاسسِ جاًثی هَارد ًصة ترای

 .کٌذ خیذا ادهِ Microsoft SQL Server 2008 افسار ًرم ًصة هراحل خَدکار 

 

 .ضَیذ تعذی هرحلِ ٍارد زا کٌیذ کلیک Next دکوِ رٍی تر



 

 .کٌین هی دًثال را ًصة فرآیٌذ ٍ کٌین هی اًسخاب را ًخسر گسیٌِ

 

 

 .ترٍیذ تعذی هرحلِ تِ Next ی دکوِ رٍی تر کلیک تا سدس ٍ کٌیذ کلیک Select Al دکوِ رٍی



 

 .ًواییذ کلیک Next ی دکوِ رٍی تر ًیازّا خیص ٍجَد تررسی از خس

 

 

 .ًواییذ کلیک Next دکوِ رٍی تر ٍ کٌیذ رّا فرض خیص حالر تِ را تخص ایي



 

 چٌاًچِ .ضَد هی دادُ ًوایص ضوا دیسک ّارد فضای در تزًاهِ تَسظ ضذُ اضغال فضای هیشاى هزحلِ تعذ در

 سیستن درایَ یا ٍ تاضذ ًذاضتِ را السم فضای ّستیذ تزًاهِ ًصة حال در کِ درایَی

 .ضذ خَاّیذ هَاجِ خغا تا تخص ایي در تاضذ ًذاضتِ را السم ّای فایل ًصة تزای کافی فضای ضوا عاهل

 تزًاهِ ٍ ّا فایل حذف تا یا ٍ دّیذ تغییز را تزًاهِ ًصة هحل سپس .تزٍیذ قثلی ی هزحلِ تِ تا کزدُ کلیک

 ی دکوِ رٍی تز اتتذا هزحلِ ایي در خغا تا ضذى هَاجِ صَرت در Back اضافی، ّای

 ًصة تزای را فضا SQL Server .ًواییذ خالی

 تایذ حتوا پس ضذ خَاّذ ًصة ضوا عاهل سیستن درایَ در تزًاهِ اس تخطی صَرت ّز در کِ ًواییذ تَجِ

 را کافی فضای کٌیذ هی ًصة آى در را تزًاهِ کِ درایَی کٌار در ضوا عاهل سیستن درایَ

 .تاضٌذ داضتِ

هرحلِ  ٍارد زا کٌیذ کلیک Next ی دکوِ رٍی تر کافی فضای تَدى فراّن صَرذ در ًْایر در

 .ضَیذ تعذی 



 

 ضاهل تٌظیوات ایي .دّیذ اًجام ًصة اس قثل را SQL Server هْن ٍ عوَهی تٌظیوات اس تزخی تایذ هزحلِ ایي در

 .است Collation ٍ Service Accounts تخص دٍ 

کلیِ  تِ زا ًواییذ کلیک Use the same account for all SQL Server services رٍی تر

 تذّیذ را فعلی کارتر طریك از دسسرسی اجازُ ّا سرٍیس 

 



 .است تخص دٍ ضاهل خَد کِ است تزًاهِ ستاى تٌظیوات تِ هزتَط Collation تة

 را فارسی ستاى Customize ّای دکوِ رٍی تز کلیک تا هي کٌیذ هی هطاّذُ فَق ضکل در کِ ّواًغَری

 .کزدم تٌظین آًالیش سیستن ٍ اعالعاتی تاًک هَتَر تخص دٍ تزای 

  

 .کٌیذ کلیک Next ی دکوِ رٍی تر تخص دٍ ّر کردى کاًفیگ از خس ًْایر در

 ٍیٌذٍس تِ آى تا حاضز حال در کِ کارتزی Add Current User گشیٌِ رٍی تز کزدى کلیک تا هزحلِ ایي در

 ًواییذ اًتخاب هجاس کارتزی ّای ًاماس یکی عٌَاى تِ را )ّستیذ آى تا تزًاهِ ًصة حال در ٍ( ایذ کزدُ الگیي خَد 



 

 ًواییذ کلیک Next .ی دکوِ رٍی تر زغییراذ اعوال از خس

 

 یاهکاى Add Current User دکوِ رٍی تز کزدى کلیک تا قثل هزحلِ ّواًٌذ تایذ هزحلِ ایي در

 .دارد ٍجَد جاری کارتزی ًام افشٍدى 

 .ًواییذ کلیک Next رٍی تر هجاز کارتری ّای ًام افسٍدى از خس



 

 .کٌیذ کلیک Nextی  دکوِ رٍی تر

 

 اًتخاب قثل هزحلِ در کِ هقاصذی تِ گشارش عٌَاى تِ تایذ چیشّایی چِ کِ کٌیذ هی هطخص قسوت ایي در

ًشًیذ  را ای گشیٌِ ّیچ تیک ًیاس صَرت در تَاًیذ هی .ضًَذ ارسال کزدیذ 

 .ًواییذ کلیک Nextی  دکوِ رٍی تر ًْایر در



 

 .ًوَد خَاّیذ هطاّذُ را ًصة ًیاسّای پیص اس دیگز تعذادی تخص ایي در

 .ًواییذ کلیک Next ی دکوِ رٍی تر ضرایط زوام تَدى فراّن صَرذ در

 

 .گردد آغاز ًصة زا ًواییذ کلیک Install ی دکوِ رٍی تر کٌیذ هی زاییذ را فَق اطالعاذ زوام چٌاًچِ



 

 ًصة اتوام اس پس را خَد ٍیٌذٍس تایذ ایٌکِ تز هثٌی تاال تصَیز ّواًٌذ پیغاهی ًصة فزآیٌذ اتوام اس پس

 .ًوَد خَاّیذ هطاّذُ ًواییذ ریستارت

 کٌیذ کلیک OK .ی دکوِ رٍی تر

 

 


