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برای شروع عملیات نصب DVD ،مربوط به نصب SQL Server 2008 R2
را داخل درایو  DVDقرار دهید .معموال  DVDنصب به شکل  Autorunبوده
و عملیات نصب بطور اتوماتیک آغاز می شود ،در صورتیکه عملیات نصب
بصورت خودکار اجرا نشد باید از داخل  My Computerروی درایو  DVDکلیک
کنید تا محتویات  DVDنمایش داده شود و آنگاه ،فایل  Setupرا دوبار کلیک
کنید

شکل 1

در ابتدای عملیات نصب با پنجره ای روبرو میشوید که ضرورت وجود .Net
 Framework 3.5و نیز نسخه جدید  Windows Installerرا اعالم می کند.

شکل 3

حال باید همانطور که در شکل با فلش قرمزرنگ نشان داده شده ،ابتدا
گزینه"  "I have read and accept the terms of the Licence Agreementرا
انتخاب کنید و سپس تکمه  Installرا کلیک کنید
به این ترتیب ،پنجره پیشرفت نصب  .netرا مشاهده خواهید کرد
شکل 4

شکل 2

گزینه  OKرا کلیک کنید .در ادامه ،سیستم وجود Net Freamwork v3.5
را بررسی می کند و در صورت نبودن این نسخه در سرور ،پنجره نصب .net
 Frameworkرا باز می کند

پس از اتمام نصب  .netبا پنجره ای روبرو میشوید که اعالم می کند نصب
 net.به پایان رسیده و نیز توصیه می کند که آخرین آپدیتهای مربوط به .net
را نصب کنید،
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شکل 8
شکل 5

حال برروی گزینه  Nextکلیک نمایید .در ادامه ،پنجره وارد کردن کد محصول
باز می شود

با کلیک روی  Exitازاین پنجره خارج شوید.
در ادامه مراحل نصب  ،SQLمجددا همانند مرحله  ،1فایل  Setupرا اجرا کنید
تا وارد صفحه اصلی  SQL Server Installation Centerشوید

شکل 9

همانطور که مالحظه می کنید ،کد محصول (  )Product Keyبطور پیش فرض
وجود دارد و کافی است برای انجام مراحل بعدی نصب ،تکمه  Nextرا کلیک
نمایید .به این ترتیب ،به پنجره  License Termخواهید رسید
شکل 6

در این پنجره و در ناحیه سمت چپ ،روی گزینه  Installationکلیک کنید .با
این کار ،گزینه های نصب را مشاهده خواهید کرد

شکل 10

شکل 7

در این پنجره با تیک زدن گزینه  I accept the license termsموافقت خود را
اعالم کرده و با کلیک بر روی تکمه  Nextوارد صفحه بعدی(Setup Support
) Filesشوید

از میان گزینه ها ،روی اولین گزینه (New SQL Server Stand-alon...
 )installation or addکلیک نمایید .در اینصورت پنجره جدیدی با عنوان
 Setup Support Rulesنمایش داده میشود
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Managnment Tools-Basic
Managnment Tools-Complete
سپس تکمه  Nextرا کلیک کنید .در این مرحله ،پنجره تدوین مشخصات
 ،SQLیعنی ()Instance Configurationباز می شود

شکل 11

حال بر روی دکمه  Installکلیک نمایید تا پنجره  Setup Support Rulesباز
شود

شکل 14

شکل 12

در این پنجره ،موارد نصب شده نمایش داده می شود .برای ادامه عملیات
نصب برروی تکمه  Nextکلیک نمایید .در این قسمت به پنجره Feature
 Selectionخواهید رسید

همانطور که در شکل می بینید ،سیستم بطور پیش فرض یک نام مشخصه و
مسیر نصب برای  SQLرا تعیین می کند .درعین حال شما می توانید یک نام
مشخصه و مسیر دلخواه خود برای نصب  SQLرا تعیین کنید .در هر صورت،
تکمه  Nextرا کلیک کنید تا از این مرحله هم عبور کنید.
در ادامه ،در پنجرهای ،فضای خالی پارتیشن تعیین شده برای نصب SQL
بررسی شده و نتایج این بررسی به همراه فضای مورد نیاز برای  SQLنمایش
داده میشود

شکل 15
شکل 13

همانطور که در شکل دیده می شود ،از میان امکانات (featureهای) موجود
باید گزینه های زیر را انتخاب کنید
Database Engine Services
Client Tools Connectivity
Client Tools Backwards Compatibility
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در صورتی که فضای خالی کافی وجود داشته باشد ،با کلیک روی  Nextاز این
مرحله عبور کنید ،در غیر این صورت ،با کلیک روی تکمه  ،Backیک مرحله به
عقب برگردید و در ناحیه تعیین مسیر نصب  ،پارتیشن دیگری را که فضای
خالی کافی داشته باشد انتخاب کنید .پس از این مرحله ،پنجره Server
 ، Configurationباز می شود

شکل 18

شکل 16

در این پنجره ،در ستون  ،Account Nameبرای هر دو سرویس SQL Server
 Agentو  SQL Server Database Engineگزینه NT Authority\System
را تعیین کنید و در انتها تکمه  Nextرا کلیک کنید .حال به پنجره Database
 Engine Configurationمیرسید

ابتدا دقت کنید که در ناحیه  Locationنام رایانه نمایش داده شود .در غیر
این صورت روی تکمه  Locationکلیک کنید و نام رایانه را انتخاب کنید سپس
برای افزودن کاربران ،تکمه  Advancedرا کلیک کنید.

شکل 17

حال باید در ناحیه تعیین کاربران مدیر سیستم (ناحیه داخل کادر سبز رنگ
) ،کاربر  Administratorو گروه ( BUILTIN (Administratorsرا اضافه کنید.
برای این کار باید تکمه  Addرا کلیک کنید تا پنجره Select Users or Groups
باز شود

شکل 19

همانطور که در شکل نشان داده شده ،کاربر  Administratorو گروه
 Administratorsرا انتخاب کنید و سپس  OKکنید .مالحظه می کنید که
کاربران مورد نظر در ناحیه  Spesify SQL Server administratorsاضافه
میشوند
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این مرحله را نیز با کلیک روی تکمه  Nextرد کنید.حال تمام مقدمات الزم برای
نصب انجام شده و سیستم آماده شروع عملیات نصب است

شکل 20

حال با انتخاب تکمه  ، Nextعملیات را ادامه دهید تا پنجره Error and Usage
 Reportingباز شود

شکل 23

حال برای شروع عملیات نصب تکمه  Installرا کلیک نمایید .به این ترتیب
عملیات نصب شروع شده و در پنجره  Installation Progressپیشرفت مراحل
نصب را مشاهده خواهید کرد

شکل 21

در این پنجره تکمه  Nextرا کلیک کنید تا پنجره  Installation Rulesباز شود

شکل 24

در ادامه ،بخشهای نصب شده را مالحظه خواهید کرد

شکل 22
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شکل 25

پس از کلیک روی تکمه  Nextدر صورتی که عملیات نصب با موفقیت انجام
شود پنجره  Completeرا مشاهده خواهید کرد

شکل 26

برای اتمام عملیات نصب ،با کلیک روی تکمه  Closeاین پنجره را ببندید.
نکته :در پایان نصب  ، SQLباید کامپیوتر را  Restartنمایید.
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