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 SQL2008تثبيت مخدم قواعد البيانات 

 بثبيت القيام يجب المحتسب برنامج تثبيت وقبل لذلك البيانات قواعد مخدم تثبيت بدون يعمل ال المحتسب برنامج 

 .المخدم
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 العربية باللغة العرض بلغة للتحكم األساسية اإلعدادات

 : تغيير إعدادات التحكم في حساب المستخدم  حسابات المستخدمين من لوحة التحكم  .1

 Control panel  User Accounts and Family Safety  User Accounts  

Change User Account Control Setting                                                            
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 . نقوم بإنزال المؤشر إلى األسفل
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  منننن لوحنننة النننتحكم السننناعة ل ال غنننة ل الم  قنننة    التنننا وا لالو ننن   تغيينننر التنننا وا ل الو ننن 

 التا وا نختا  نوع التقووم : التقووم الميالدي ) عربي (  من أوقونة تغيير إعدادات التقووم 

 Control panel  Clock ,Language ,and Region  Region and Language   

Format  Additional SettingsDate  Calendar Type  

     التقووم الميالدي ) عربي (

 DD/MM/YYYYل نحدد صيغة التا وا القصير  

 DD MMMM,YYYYأما صيغة التا وا ال وول 

  من لوحة التحكم الساعة ل ال غة ل الم  قة   الم  قة ل ال غة الت سيقات  ( الت سيق : العربية

 العربية  نختا  اإلعدادات المح ية الحالية ل  ظام :  تغيير اإلعدادات المح ية ل  ظام  سو وا ( ، اإلدا ي 

 ) سو وا ( 

 Control panel  Clock ,Language ,and Region  Region and Language   

Format  Additional Settings  Date  Administrative   Change  العربية   ) سو وا

) System Locale   
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 المحتسب :تثبيت برنامج 

 تثبي  برنامج المحتسب "نضغط ع ى  .1
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تغيينننر مسنننا  التثبيننن  . وفّضنننل  Cوقنننوم الت صنننيب بامتينننا  مسنننا  تثبيننن  ل برننننامج ع نننى القنننر   .2

ألي  ننر  رمننر لتف ننب فقنند الننداتا فنني حننال الفرمتننة ، سنن قوم بتحدونند مسننا  تثبينن  البرنننامج ع ننى 

 . Dل قر  الفهاز 
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  لتغييننننر األ  ننننام الظنننناار  إلننننى األ  ننننام الالتي يننننة ع ننننى برنننننامج المحتسننننب نقننننوم بتحدوننننداا مننننن لوحننننة

 التحكم كما تظهر في الصو   أدناه.
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  فنننني حننننال سهننننرت الرسننننالة التاليننننة للننننم وقننننم المسننننتخدم بإعنننناد  تهي ننننة الفهنننناز أل إزالننننة مخنننندم  واعنننند

 البيانات 
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  الخاصنننة بمخننندم  واعننند البياننننات منننن وهننناز الكمبينننوتر لالضنننغط وفنننب القينننام بالت كننند منننن أ  الخدمنننة

 (Mangeبالز  اليمين ل مالس لامتيا  إدا   )

 



شـركـة المحتسـب للبـرمجيـات     
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شـركـة المحتسـب للبـرمجيـات     
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شـركـة المحتسـب للبـرمجيـات     
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