راهنمائي جهت استفاده در محیط شبکه
 در هکاى ّائی کِ هجْش بِ سیستن ضبکِ کاهپیَتزی ّستٌذ هی تَاًیذ ًزم افشار پزًٍذُ را بز رٍی ً Serverصبهزکشی ًوائیذ.
 اگز بِ علتی ًوی خَاّیذ بزًاههِ را در  Serverهزکهشی ًصهب ًوائیهذ ی ههی تَاًیهذ ى را بهز رٍی ّهز ه اسکاهپیَتزّائ ی کِ بِ سیستن ضبکِ ٍصل ضذُ اًذ ًصب ًوائیذ ٍ در ا ي صَرت ی کاهپیَتزی اخیز بِ عٌَاى سزٍر ()Server
عول خَاّذ ًوَد ٍ کاهپیَتزّای د گز بِ عٌَاى ( )Clientهی تَاًٌذ اس ى استفادُ ًوَدُ ٍ هحذٍ تی بزای تعذاد کهاربزاى
(ٍ )Clientجَد ًذارد
 در ساسهاًْا ٍ ٍسارتخاًِ ّا ٍ هکاى ّائی کِ سیستن ّای کاهپیَتزی ًْا هحذٍد ت ًصب بزًاهِ ّای کاهپیَتزیرا دارًذ ی بزًاهِ پزًٍذُ فمط اس طز ك  administratorلابل ًصب هی باضذ
عذد لفل سخت افشاری بزای ًصب در پَرت  Serverهیباضذ ٍ کاهپیَتز ّهز کهاربز
 بستِ ًزم افشاری حاٍیعذد لفل سخت افشاری بزًاهِ پزًٍذُ را دارد ٍ بزای سفارش لفل سخت افشاری اضافی ی هی تَاًیذ با دفتز لای
ًیاس بِ
علی هکزم ٍکیل دادگستزی تواس بگیز ذ

نصب برنامه پرونده در کامپیوتر Server
 - 1لَح فطزدُ بزًاهِ پزًٍذُ ( )Serverرا در درا َ کاهپیَتز لهزار دادُ ٍ فا هل Setup

را اجهههههزا

ًوائیذ تا بزًاهِ ّای پیص ًیاس ًزم افشار پزًٍذُ ًصب ضًَذ
بزًاهِ پیص ًیاس ضاهل سِ بزًاهِ بٌام ّای:
WindowsInstaller
Microsoft .Net Framework 3.5
MICROSOFT SQL Server 2005

اس بزًاهِ فَق لبال بز رٍی سیستن ضوا ًصب ضذُ باضٌذ ی بزًاهِ  Setupپزًٍذُ ی اس ًصهب

هیباضٌذ ٍ اگز ّز
ى صزفٌظز خَاّذ ًوَد
 - 2اس داخل فَلذر  Setup2فا ل  ServerSetupرا اجزا ًوائیذ ٍ در پٌجزُ ای کِ هطابك ضکل س ز ًوا اى هیطهَد
بز رٍی دگوِ ( ًصب پزًٍذُ ) فطار دّیذ ٍ هٌتظز بواًیذ تا سِ هَرد پیغاهْای ًطاى دادُ ضذُ در لسوت پهائیي پٌجهزُ ی
هطاّذُ ضًَذ ٍ سپس بز رٍی پٌجزُ ( پا اى عولیات) کلی ًوائیذ

 - 3لفل بزًاهِ را در کی اس پَرتْای کاهپیَتز لزار دّیذ ٍ بز رٍی گش ٌِ ( ًصب لفل ) کلی
لفل بزًاهِ ًصب ضَد
بزًاهههِ پزًٍههذُ در  Desktopدٍبههار کلی ه
 - 4کاهپیَتز را کبار ً Restartوهَدُ ٍ بهز رٍی کهَى
ًوَدُ ٍ ًام کاربزی ٍ رهش عبَر را ٍارد ٍ بزًاهِ را اجزا ًوائیذ .
ًام کاربزی  ٍ mokaramرهش عبَر اعذاد  123هیباضذ ٍ هی تَاًیذ ًْا را بعذ اس اجزای بزًاهِ اس طز ك گش ٌِ کاربزاى تغییز
دّیذ
تَجِ  :اهکاًات اهٌیتی بزخی اس سیستن عاهلْای ٍ ٌذٍس  ٍ 7ا ٍ ٌذٍس  Vistaهوکي است اجاسُ ًذٌّهذ تها اًجهام
هزحلِ  2با هَفمیت اًجام ضَد ٍ اگز در حیي ًصب بزًاهِ در هحیط سیستن عاهل ّای اد ضذُ هَاجهِ بها خطها ضهذ ذ ی
طبك دستَرالعول تکویل ًصب بزًاهِ پزًٍذُ در ٍ ٌذٍس ٌ ٍ ٍ 7ذٍس  Vistaالذام ًوَدُ ٍ هجذدا هزحلِ  2را تکزار ًوائیذ
ًوائیهذ تها درا هَر

تنظیمات مربوط به شبکه در کامپیوتر Server
 - 1در هسیز ًصب بزًاهِ  Microsoft SQL Server 2005ی بز رٍی گش ٌِ عالهت گذاری ضذُ س ز کلی

ًوائیذ

 – 2در پٌجزُ  Surface Area Configuration For Services and Connectionsتٌظیوات السم را هطابك گش ٌِ
ّای عالهت گذاری ضذُ در س ز اًجام دادُ ٍ بز رٍی دگوِ  ٍ Applyسپس دگوِ  Okکلی ًوائیذ

 - 3در گش ٌِ  SQL Server Browserتٌظیوات السم را هطابك ضکل س ز اًجهام دادُ ٍ بهز رٍی دگوهِ ٍ Apply
سپس دگوِ  Okکلی ًوائیذ

 – 4اس طز ك  Control Panelگش ٌِ  Windows Firewallرا هطابك ضکل س ز را در حالت  Offلزار دّیذ

 – 5فَلذر هحل ًصب بزًاهِ را کِ بٌام  ٍ Parvandeh2در درا َ  ٍ Dا درا َ  Cهیباضذ طبك ضکل س ز در حالت
 Shareلزار بذّیذ

نصب برنامه پرونده در کامپیوتر Client
 – 1اس لَح فطزدُ ٍ ژُ ( )Clientکِ در داخل بستِ ًزم افشاری هیباضهذ فا هل Setup

را اجهههههزا

ًوائیذ تا بزًاهِ ّای پیص ًیاس ًزم افشار پزًٍذُ ًصب ضًَذ
تَجِ  :بزًاهِ پیص ًیاس ضاهل دٍ بزًاهِ بٌام ّای:
WindowsInstaller
Microsoft .Net Framework 3.5

اس بزًاهِ فَق لبال بز رٍی سیستن ضوا ًصب ضذُ باضٌذ ی بزًاهِ  Setupپزًٍهذُ ی اس ًصهب

هیباضٌذ ٍ اگز ّز
ى صزفٌظز خَاّذ ًوَد
 - 2اس داخل فَلذر  Setup2فا ل ClientSetupرا اجزا ًوائیذ ٍ در پٌجزُ ای کِ ًوا اى هیطَد در هکاى هزبَطهِ ی
ضوارُ ضبکِ سزٍر (  ) I Pرا ٍارد ًوائیذ
(  ) I Pکاهپیَتز با استفادُ اس گش ٌِ  ٍ Runتا پ دستَر  ٍ cmdسپس دستَر ً ipcofigطاى دادُ هی ضَد
 - 3بز رٍی دگوِ ( ًصب) فطار دّیذ ٍ هٌتظز بواًیذ تا عول ًصب خاتوِ ابذ
 - 4لفل بزًاهِ را در کی اس پَرتْای کاهپیَتز لزار دّیذ ٍ بز رٍی گش ٌِ ( ًصب لفل ) کلی ًوائیهذ تها درا هَر
لفل بزًاهِ ًصب ضَد
پزًٍذُ در  Desktopدٍبار کلی ًوَدُ ٍ ًام کاربزی ٍ رههش عبهَر را ٍارد ٍ
 - 5بز رٍی کَى بزًاهِ
بزًاهِ را اجزا ًوائیذ .
ًام کاربزی  ٍ mokaramرهش عبَر اعذاد  123هیباضذ ٍ ًام کاربز ٍ ضوارُ رهش لابل تغییز هیباضذ

