
 آهَسش ًصة ًزم افشار حساتذاری ٍ فزٍضگاّی

:پیص ًیاسّای سیستن  

تِ تاال 7حذالل ٍیٌذٍس   سیستن ػاهل 

.تِ تاال تاضذ  2تَصیِ هیطَد حذالل   RAM 

 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

.ٍ تِ تاال تصَرت پیص فزض در سیستن ػاهل ًصة ضذُ است 7در ٍیٌذٍس   
SQL Server 2008 Express R2 

 LocalDbکِ دارای اًَاع ًسخِ . تِ ػٌَاى پایگاُ دادُ لذرتوٌذ در دًیا هطَْر است

Express   ٍServer کِ در . هَجَد استDVD  ًُزم افشار اًَاع ًسخِ آى لزار داد

 .ٍ تا تَجِ تِ ًیاس کارتز هیتَاى اس اًَاع ًسخِ ّای آى استفادُ ًوَد. ضذُ است

   LocalDbادُ تک کارتزُ است تَصیِ هیطَد ًسخِ اگز ّذف اس ًزم افشار فمط استف

 .ًصة ضَد

اگز تصَرت تحت ضثکِ ٍ چٌذ کارتزُ استفادُ خَاّذ ضذ تَصیِ هیطَد حذالل ًسخِ 

Express یا ًسخِ سزٍر ًصة ضَد ٍ. 

در  دی ٍی دی ًزم  Pdfتصَرت فایل  SQL Server Expressراٌّوای ًصة : تذکز

 .افشار لزار دادُ ضذُ است
DVD-Driver\ SoftWare\ Tools\آهَسش\SQL Express Installation 960602.pdf 

 

 ًزم افشارّای جاًثی

 

 ًصة ًزم افشار

 .فزم سیز ًوایص دادُ خَاّذ ضذ. را را داخل دی ٍی دی ًزم افشار اجزا کٌیذ autorun.exeاتتذا اس تزًاهِ 

 

:  



  .کلیک ًواییذرا ًصة تزًاهِ حساتذاری  اٍل یؼٌی گزیٌِ گشیٌِ

 

 .را کلیک کٌیذ تا تِ فزم سیز تزسیذ Nextلطفا گشیٌِ 

 

اًتخاب گزدد تا در صَرت خزاتی ٍیٌذٍس اطالػات  Cضذیذا تَصیِ هیطَد در فزم فَق هسیزی غیز اس هسیز درایَ : تذکز

تا تَجِ تِ ایٌکِ اغلة دٍستاى فزاهَش هی کٌٌذ تا اس اطالػات خَد پطتیثاًی تْیِ . ضوا اس تیي ًزٍد ٍ لاتل تاسیاتی تاضذ

 .لاتل یاسیاتی خَاّذ یَدتَسط  اطالػات  ،لذا در صَرت اًتخاب داریَی غیز اس درایَ ٍیٌذٍس. ًوایٌذ

 



 .ایجاد خَاّذ ضذ Royal System.exeآیکَى تزًاهِ تٌام   Desktopتؼذ اس اتوام کپی فایل تزًاهِ در 

 

هزحلِ تؼذ پیکز تٌذی ًزم افشار تزای اًتخاب پایگاُ دادُ است کِ سیز تطَر کاهل تَضیح . حاال ًصة تزًاهِ توام ضذُ است

 .دادُ است

پیکیزتٌذی سیستن 

 

 

تا تَجِ تِ ایي فزض . تزای تٌظین پایگاُ دادُ سیستن هَرد استفادُ لزار هی گیزد. کِ در تصَیز تاال ًطاى دادُ ضذُ است

 Sql Serverلیست ًسخِ ّای ًصثی . را در سیستن ًصة ًوَدُ است Sql Serverتز ایي است کِ کارتز لثال ًزم افشار 

. هَرد ًظز را اًتحاب ًوایذ Sql Serverهایص دادُ هیطَد تا کارتز کارتز ىتزای 

ًصة ًطذُ تاضذ کار خیلی راحت هی تَاًذ  Sql Serverدر صَرتیکِ در سیستن کارتز ّیچ ًسخِ ای اس ًزم افشار : تذکز

لزار   Sql Serevrفشار ضوٌا در ایي فزم یک ًسخِ هحلی ٍ سادُ اس ًزم ا. ًزم افشار ًسخِ هَرد ًظز را ًصة ًوایذ DVDاس 

. دادُ ضذُ است تا کارتز تتَاًذ در صَرت السم اس ایي ًسخِ هحلی تا ًصة آساى ٍ سزیغ ّن استفادُ ًوایذ

 



ًسخِ هحلی  Sqlدر صَرت ًصة ًسخِ سادُ تایذ ایتذا اس ًزم افشار خارج ٍ سپس ٍارد سیستن ضذ تا در لیست ًسخِ 

. ًوایص دّذ    v11.0\(localdb)تٌام 

خیلی اس دٍستاى هی گَیٌذ کِ فزم فَق پیچیذُ است ٍلی ّذف اس طزاحی ایي فزم ایي است تا اگز کارتزی لثال ًزم افشار را 

ًصة ًوَدُ ٍ سپس ٍیٌذٍس تِ ّز ػلتی خزاب ضذ تتَاًذ تذٍى اس تیي رفتي اطالػات خَد، خیلی سادُ اطالػات لثلی را 

. تذٍى داضتي ًسخِ پطتیثاًی تاسیاتی کٌذ

  هسیز ًصة پایگاُ دادُ

. است  Databaseکِ تصَرت پیص فزض آدرس هحل ًصة تزًاهِ داخل فلذر . فایل ّای پایگاُ دادُ است هحل لزار دادى

. ًثاضذ Cکِ ضذیذا تَصیِ هیطَد داریَ 

هسیز فایل ّای پایگاُ دادُ 

فزض آدرس هحل ًصة تزًاهِ داخل فلذر کِ آى ّن تصَرت پیص فزض . فؼلی فایل ّای پایگاُ دادُ استهحل 

Database  ل لثلی فایل ّای پایگاُ دادُ را اًتخاب ًوَدضَد هی تَاى هحدر صَرتیکِ تزًاهِ تزای تار دٍم ًصة هی .است .

 

. تاس سدى کلیذ فَق ، کلیِ تٌظیوات پایگاُ دادُ تصَرت اتَهاتیک اًجام ضذُ ٍ پیغام سیز ًوایص دادُ هیطَد

رٍسّای کاری ٍ یا اس طزیك  19الی  9تیثاًی رایگاى اس ساػت  در صَرت داضتي ّز ًَع هطکل ٍ سَال فٌی لطفا تا  پص

. تا پطتیثاى ًزم افشار ضوا را در ًصة ٍ راٌّوایی سیستن یاری رساًٌذ .ضثکِ ّای اجتواػی تواس گزفتِ ضَد

. تؼذ اس ًصة پایگاُ دادُ پیغام سیز ًوایص دادُ هیطَد

 



. دٍتارُ ٍارد سیستن ضَیذ لطفا تؼذ اس اتوام ًصة حتوا اس تزًاهِ خارج ضذُ ٍ

. در ایٌصَرت فزم ٍرٍد تِ ًزم افشار ًوایص دادُ خَاّذ ضذ

. هیثاضذ  123ٍ کلوِ ػثَر    adminًام کارتزی پیص فزض 

 

 

 

 

 

 


