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 Microsoft SQL Server 2014خطوات تنصیب 
Enterprise Edition  

 

SQL Enterprise  هو النسخة الشاملة من حزمSQL 2014  تحتو� على محرك قواعد ب�انات قو� �اإلضافة

  إلى أدوات وتقن�ات مختلفة ، سنقوم �شرح خطوات تنصی�ه �الصور

 Installationالموجود ضمن القرص ، �ظهر لدینا الشاشة التال�ة، ننتقل إلى مرحلة  Setupعند تشغیل ملف 

للبدء  … New SQL Server stand-aloneومن ثم نضغ�  Planningفي حال �ان المؤشر عند مرحلة 

  �مرحلة التنصیب، �ما هو موضح في الش�ل التالي
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ونضغ�  ،ي حال عدم وجوده نقوم بإدخال مفتاح الترخ�صفي النافذة التال�ة �طلب من اإدخال مفتاح المنتج، ف

Next �عدها على

  

�ما في  Nextنقوم �عدها �الموفقة على شر� الترخ�ص �ما هو موضح في الصورة، ومن ثم نضغ� على 

  الش�ل
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وهو اخت�ار� �م�ن الق�ام �ه أو عدم الق�ام �ه،   SQLنجد خ�ار �طلب منا تحدیث نسخة في النافذة التي تلیها 

ننتظر حتى �قوم بجلب التحدیثات وٕاال س�قوم �االنتقال إلى الواجهة   Nextفي حال االخت�ار والضغ� على زر 

  .Nextالتال�ة في حال الضغ� على زر 
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   Nextونضغ� على زر  �SQL Server Feature Installationعدها نقوم �الضغ� على 

  

  نقوم �التحدید على الخ�ارات �ما في الصورة التال�ة.
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�ي یتم التسم�ة االفتراض�ة، وفي حال  Default Instanceفي حال التنصیب ألول مرة نضغ� على خ�ار 

 Defaultألنه ر�ما ال �قبل بخ�ار  Named Instanceتنصی�ه بوجود محرك آخر �فضل استخدام خ�ار 

Instance شيء مثل ، �م�ن تسمیتها �أ�SQL  أو أ� شيء مماثل، و�عدها نضغ� على زرNext.  
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من أجل عمل�ات  SQL Server Agentلخدمة   Automaticنختار خ�ار  Tab Service Accountsفي 

، وٕاال یجب علینا إ�قاف التنصیب Arabicنتأكد أن الترمیز هو  Collationجدولة النسخ االحت�اط�ة، وفي خانة 

ل األحرف لنظام التشغیل �ما یتواف� مع أنظمة اللغة العر��ة، من أجل التخلص من مش� Unicodeوتغییر 

  للمتا�عة. Nextالمجهولة في حال ظهورها، �عدها نضغ� على 
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دید �لمة سر من أجل ، نقوم بتحsaوالمستخدم هو  SQLفي النافذة التل�ة سنقوم بتحدید �لمة سر لمسؤول نظام 

 �Addما یجب أن نضیف خ�ار  Mixed Modeمعقدة وأن ��ون النم� هو  الحما�ة، �فضل أن تكون 

Current User  ما هو موضح في الش�ل التالي�.  
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  للبدء �عمل�ة التنصیب. Installنضغ� على اآلن أص�حنا جاهز�ن �عد جمع المعلومات لعمل�ة التنصیب، 
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  بعض النقاط الھامة

ارات اللغة ضمن خ�  Control Panel–من لوحة التح�م  �Unicodeم�ننا تعدیل خصائص  -1

، واالنت�اه قبل التنصیب أن ح في الش�ل التالي�ما هو موّض  administrationوالمنطقة من نافذة 

  ة.ـاللغة الحال�ة هي العر�ی

  

بدًال من نسخة موجودة وال نر�دها إلى ضرورة حذف  SQLیجب االنت�اه في حال أردنا تنصیب  -2

إلى اسم  Microsoft SQL Serverالمحرك القد�م من لوحة التح�م، ومن ثم إعادة تسم�ة مجلد 

 مختلف وٕاعادة تشغیل الجهاز.

ونظم تشغیل  7ولتم یتم اخت�اره من قبلنا على و�ندوز  10و  8.1هذا اإلصدار متواف� مع و�ندوز  -3

  .Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windowsالمخدمات مثل 


