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 بسمه تعالی

A. معرفی و مقدمه 

مت ساگر در یک نگاه بخواهیم پرمخاطب ترین نرم افزار مدیریت بانک های اطالعاتی رابطه ای را مورد بررسی قرار دهیم بی شک همه نگاه ها به 

Microsoft SQL Server سادگی استفاده از این نرم افزار و همچنین هماهنگی کامل با.خواهد بود NET Platform.  ماکروسافت باعث شده

این نرم افزار مجهز به ابزارهای جدیدی برای نظارت و .از برنامه نویسان و توسعه دهندگان به این پایگاه داده گرایش پیدا کنند %05تا بیش از 

ب استفاده برای بانک های اطالعاتی بسیار بزرگ می باشد و عالوه بر آن در نسخه جدید سرعت کار و سهولت مدیریت بوده و همچنین مناس

 .استفاده افزایش چشم گیری یافته است

B.  بررسی ویرایش های مختلفSQL Server 2008 R2 

 Microsoft SQL Server داردمت های متفاوتی دارای نسخه های مختلفی می باشد که هرکدام کارایی ، مخاطبین و قی: 

 : SQL Server 2008 Enterprise کار با  تواناییاست. این نسخه در حقیقت پیشرفته ترین ، کاملترین ، و گران ترین نسخه از این نرم افزار

تا شرکت های نرم  بانک های اطالعاتی بسیار بزرگ ، توانایی انجام پردازش های بسیار زیاد و انجام تحلیل های پیچیده اطالعات باعث شده

  . افزاری برای بانک های اطالعاتی که با حجم داده بسیار زیاد سرو کار دارند از این نسخه استفاده کنند

 : SQL Server 2008 Standard شرکت های متوسط بیشتر از این نسخه استفاده می کنند یکی به این دلیل که بانک های اطالعاتی برزگ

است. عدم توانایی این نسخه در تحلیل های پیچیده دلیل قیمت  Enterprise گری قیمت پایین تر نسبت به نسخهرا پشتیبانی می کند و دی

 .است Enterprise پایین تر این نسخه نسبت به نسخه 

 : SQL Server 2008 Workgroup یکی از ارزان ترین نسخه ها می باشد و بیشتر برای شرکت های کوچک و سرویس دهنده های وب

  . ارتقا پیدا کند Enterprise و Standard این نسخه هم به راحتی می تواند به نسخه های .گیردمورد استفاده قرار می 

 : SQL Server 2008 Web  این نسخه برای اولین باری است که عرضه می شود و مخاطبین اصلی این نسخه را شرکت های خدمات میزبانی

ز به ابزارهای بسیار کاربردی برای پشتیبانی از برنامه های کاربردی گران قیمت و بسیار پیچیده تحت وب این نسخه مجه .دهندوب تشکیل می 

 .است که در سرویس های میزبانی وب به کار می روند

 : SQL Server 2008 Developerد و از نام این نسخه می توان دریافت که این نسخه مخصوص برنامه نویسان و توسعه دهندگان می باش

ندارد و تمامی امکانات آن را دارا می باشد. قیمت پایین  Enterprise این نسخه هیچ تفاوتی با نسخهاست. به همین دلیل دارای قیمت پایینی 

گر الزم یاین نسخه باعث شده تا بیشتر شرکت های نرم افزاری که با بانک های اطالعاتی سرو کار دارند از این نسخه استفاده کنند . با این کار د

باشد. در صورتی هم که شرکت تصمیم به  Enterprise نیست که شرکت ها برای انجام عملیات تست و یا پیش نمایش ملزم به خرید نسخه

 . ارتقا دهد Enterprise عرضه تجاری محصول خود کرد به راحتی می تواند این نسخه را به نسخه 

 : SQL Server 2008 Express رایگان عرضه می شود. و به اصطالح یک نسخه کوچک شده از این نرم افزار می باشد  این نسخه به صورت

و بطبع این نسخه دارای امکانات بسیار کمتری نسبت به نسخه های دیگر می باشد . از این نسخه بیشتر برای آموزش و ساخت برنامه های 

به برنامه نویسان این اجازه رو می دهد که اگر مشغول نوشتن یک پروژه کوچک تحت دسکتاپ و سرور مورد استفاده قرار می گیرد که این امر 

 .با یک بانک اطالعاتی کوچک هستند بتوانند از این نسخه استفاده کنند

 Platform قرار داده شده است و برنامه نویسان این Visual Studio 2005 , 2008 در ضمن این نسخه به صورت پیش فرض روی نسخه های

 .توانند به راحتی از این نسخه استفاده کنندمی 



C.  : آموزش نصب 

 استفاده شده است.  SQL Server 2008 R2بانک اطالعاتی  Developerدر این آموزش از نسخه 

 مشاهده می کنید ظاهر خواهد شد.اجرای فایل نصب کننده پنجره زیر  پس از

 را انتخاب کنید.  Installationدر گوشه سمت چپ گزینه  -1

  کلیک کنید.  New Installation or add features to an existing installationسپس بر روی  -2

 

 

و ، نسخه ویژوال استودی: نسخه نصب شده دات نت فریم ورکبرنامه نصب پیش نیاز های سیستم را بررسی خواهد کرد از جمله  بعدی در بخش

 نصب شده و ... .

 لیک بر رویدر صورت بروز خطا می توانید با کShow Details  .جزئیات را مشاهده کرده و آنها را رفع کنید 

  برای بررسی مجدد بر رویRe-run .کلیک کنید 

 کلیک کنید.  OKبرای ادامه عملیات نصب بر روی  -3

 

 

کلیک کنید ، بعد از چند لحظه گزینه  OKکلید ها در مرحله قبلی به درستی انجام شد بر روی  Check بعد از اینکه تمامی -4

محصول مشابه شکل پایین نمایش داده خواهد شد ، توجه کنید که بر  Product Keyانتخاب نسخه و همچنین وارد کردن 



ممکن است در اینجا بصورت خودکار نمایش داده شود . توجه  Product Key حسب نوع محصولی که در حال نصب آن هستید

 کلیک کنید. Next. پس از آن بر روی مربوط به محصول خود را وارد کنید Product Key کنید که

 

را تیک زده و سپس   I Accept the license termsدر پنجره قوانین استفاده و تعهد برای رعایت قوانین کپی رایت گزینه  -0

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 



 کلیک کنید. Installدر مرحله بعدی بر روی  -6

 

 

 بررسی خواهد شد. SQL Serverپس از مدت زمانی پنجره زیر ظاهر خواهد شد. در این پنجره پیش نیاز های 

 در صورت بروز خطا می توانید با کلیک بر رویShow Details  .جزئیات را مشاهده کرده و آنها را رفع کنید 

  برای بررسی مجدد بر رویRe-run .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Nextبرای ادامه بر روی  -7

 

 



 ده خواهید کرد.هسرور را مشا SQLدر این مرحله شما نحوه انتخاب امکانات 

  گزینه اول برای انتخاب دستی امکانات 

 )گزینه دوم برای انتخاب تمامی امکانات موجود ) پیشنهاد می شود 

 کلیک کنید. Nextپس از انتخاب گزینه مورد نظر بر روی  -8

 

 

  



شما می توانید بسته به نیاز خود هریک از امکانات را انتخاب و یا   سرور را مشاهده خواهید کرد. SQLدر پنجره بعد امکانات 

 .انتخاب کرده باشید همه گزینه ها انتخاب خواهند شد All features by defaultحذف کنید. اگر در مرحله قبل بر روی 

 کلیک کنید. Nextپس از انتخاب امکانات بر روی  -9

 

 ! بررسی پیش نیاز ها ظاهر می شود انتخاب امکانات یک بار دیگر پنجرهپس از  -15

 

 



را انتخاب کرده و سپس در  Default instanceبعدی تنظیمات سرور می باشد که شما باید گزینه  مرحلهدر  -11

ها و  logمی توانید پوشه ای برای ذخیره دیتابیس های جدید و همچنین  Instance root directoryقسمت 

 انتخاب کنید. SQL Serverفایل های 

 کلیک کنید. Nextپس از انجام تنظیمات بر روی 

 

  



 Nextدر بخش بعدی میزان فضای مورد استفاده برای نصب بررسی و نمایش داده خواهد شد. برای ادامه بر روی  -12

 کلیک کنید.

 

 

می باشد. در این بخش  SQL Serverیکی از مهمترین بخش های نصب  Server Configurationبخش  -13

 را مشخص خواهید کرد.   SQL Serverشروع سرویس های  وضعیت

 NT AUTHORITY\NETWORKتمام سرویس ها را بر روی  Account Nameدر این بخش شما باید در قسمت 

SERVICE  قرار داده و همچنینStartup Type  را بر رویAutomatic  قرار دهید تا سرویس هایSQL Server  در

 کلیک کنید. Nextپس از اتمام بر روی  هنگام شروع ویندوز آماده به کار باشند.

 

 

 



را مشخص کنید. در این بخش دو گزینه وجود  SQL Serverدر این بخش شما باید نحوه تعیین هویت هنگام به  -14

 .دارد

تعیین  saانتخاب کرده و سپس رمز عبوری را برای کاربر را  Mixed Modeشما باید در این بخش بر طبق عکس زیر  

دسترسی  SQL Serverمی باشد که به تمامی بخش های  System Administratorمخفف کلمه  saکنید. کاربر 

 دارد. 

 کلیک کنید. Nextبرای ادامه بر روی 

 

 

  



اید کاربری که به سرویس انالیز دسترسی خواهد داشت را انتخاب کنید. برای انتخاب کاربر در بخش بعدی شما ب -10

 کلیک کنید. Add Current userکنونی بر روی 

 

  



 

 کلیک کنید.  Nextبر روی  -16

 

 

 



 

 

در حال نصب می باشد. سرعت نصب بستگی به نوع سیستم و مشخصات سخت  SQL Serverدر این مرحله  -17

 افزاری دارد.

 

 

  



 استفاده کنید. Closeپس از نصب موفقیت آمیز با پنجره زیر مواجه خواهید شد. برای بستن پنجره از کلید   -18
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