بسمه تعالی
راهنمای استفاده از نرم افسار صنذوق قرض الحسنه کرامت
عشاحی ًشم افضاس غٌذٍق لشؼ الحسٌِ وشاهر دس سال  1391دس دسسَس واس ضشور ًشم افضاسی گضیي دادُ لشاس گشفر ٍ دسّواى
سال ایي ضشور تا اسائِ ایي ًشم افضاس زَاًسر لسوسی اص ًیاص غٌذٍق ّای هحلی ٍ خاًَادگی ٍ ضْشی سا خَضص دّذ .ایي ًشم افضاس
زا سال  1395تِ واس خَد اداهِ داد زا دس سال  1395ایي ضشور ًسخِ ی جذیذی اص ایي ًشم افضاس سا آهادُ وشد وِ ّن اوٌَى دس
اخسیاس ضوا لشاس گشفسِ اسر.
ًسخِ ی جذیذ ًشم افضاس غٌذٍق لشؼ الحسٌِ وشاهر تا صتاى لذسزوٌذًَ C#.NETضسِ ضذُ اسر ٍ ّوچٌیي خایگاُ اعالػازی
 SqlServerتِ ػٌَاى هَزَس سشٍیس دٌّذُ ی دیساتیس آى هَسد اسسفادُ لشاس گشفسِ اسر.
 -1نصب نرم افسار :
تشای ًػة ًشم افضاس وافیسر سٍی  setup.exeولیه ًواییذ زا فشآیٌذ ًػة ضشٍع ضَد دس غَسزی وِ ٍ sqlserver
 DotNetFrameworkاص لثل سٍی سیسسن ضوا ًثاضذ ایي دٍ ًػة خَاٌّذ ضذٍ دس غَسذ ًػة تَدى هسسمیوا سشاؽ
ًػة ًشم افضاس هی سٍد .
ًىسِ  :تذلیل حفاظر تیطسش اص اعالػاذ تْسش اسر وِ ًشم افضاس دس دسایَی غیش اص دسایَ (cدسایَسی وِ ٍیٌذٍص سٍی آى ًػة
ضذُ اسر) ًػة گشدد زا دس غَسذ خان وشدى ٍیٌذٍص تشای اعالػاذ هطىلی خیص ًیایذ الصم تِ روش اسر وِ ًشم افضاس تِ
غَسذ ازَهازیه خطسیثاى گیشی هی وٌذ ٍ ایي الذام یه الذام خیطگیشاًِ هی تاضذ.
ًىسِ  : 2خس اص ًػة تشًاهِ سا اجشا وٌیذ ٍ دس غَسذ ٍجَد اسٍس صیش ًیاص تِ سی اسساسذ واهدیَزش هی تاضذ.
دس غَسزی وِ یَصس ً Adminطاى دادُ ًطَد فشآیٌذ ًػة تا هطىل هَاجِ ضذُ اسر ٍ تْسش اسر تا ضشور ٍ تا ضواسُ زلفي
 53157425687زواس گشفسِ زا هطىل دس ووسشیي صهاى هوىي زَسظ ًیشٍّای ها تشعشف گشدد.
 -2فعال سازی
ٌّگاهی وِ تشای اٍلیي تاس ًشم افضاس سا تاص هی وٌیذ خٌجشُ ی فؼال ساصی دس اتسذا ًطاى دادُ هی ضَد ٍ ضوا تایذ تا زواس تا
ضشور ٍ ٍاسیض ٍجِ ًشم افضاس غٌذٍق لشؼ الحسٌِ تشای فؼالساصی دائن ًشم افضاس الذام ًواییذ ٌّ .گام زواس ًیاص اسر وِ
حسوا وذ سخر افضاسی سا تِ ّوىاساى ها تذّیذ زا تسَاًٌذ تْسش ٍ دلیك زش ضوا سا ساٌّوایی وٌٌذ ٍ .خس اص ایي واس ّوىاساى ها
دٍ وذ وِ یىی ضواسُ سشیال ٍ دیگشی وذ فؼالساصی هی تاضذ سا زمذین ضوا خَاٌّذ وشد.
اگش هی خَاّیذ اص ًشم افضاس تِ غَسذ آصهایطی ٍ تشای زسر اسسفادُ ًواییذ تش سٍی دووِ ی ًسخِ ی آصهایطی ولیه ًواییذ.
دس غَسزی وِ هیخَاّیذ ًشم افضاس سا خشیذاسی ٍ فؼال ساصی واهل ًواییذ تایذ تا ٍاسد وشدى واهل وذّا ٍ ولیله تش سٍی دووِ
ی لفل گطایی تِ اهش فؼال ساصی الذام ًواییذ .الصم تِ روش اسر دس غَسذ فؼال ساصی دیگش ایي غفحِ ظاّش ًخَاّذ ضذ.

 -3ورود به نرم افسار و کار با نرم افسار
خس اص فشم تاال فشم ٍسٍد تِ ًشم افضاس ظاّش خَاّذ ضذ .دس ایي غفحِ هی زَاًیذ تا اًسخاب واستش هَسد ًظش ٍ ٍاسد وشدى سهض
ػثَس هشتَعِ ٍاسد ًشم افضاس ضَیذ الصم تِ روش اسر وِ سهض خیص فشؼ تشای واستش  Adminػذد  123هی تاضذ وِ دس غَسذ
زوایل تا ٍسٍد تِ ًشم افضاس هی زَاًیذ ایي سهض سا زغییش دّیذ.

 -4صفحه ی اصلی و امکانات
خس اص ٍسٍد غحیح سهض ٍ ولیه تش دووِ ی ٍسٍد ٍاسد غفحِ ی اغلی ًشم افضاس هی ضَیذ دس ایي غفحِ هی زَاًیذ تش لسور ّای
هخسلف ًشم افضاس دسسشسی داضسِ ٍ تا اًسخاب ّش لسور تِ ساحسی ٍاسد آى لسور ضَیذ .دس ایي فشم ّواًگًَِ وِ دس زػَیش صیش ًیض
هطخع اسر لسور ّای اضخاظ ،سشهایٍِ ،امٍ ،ام ضشٍسی ،هَجَدی غٌذٍق ،لسور ّضیٌِ ّا ٍ واسهضد ٍ خطسیثاى گیشی ٍ
زؼشیف واستشاى ٍ زٌظیواذ ولی ًشم افضاس غٌذٍق لاتل دسسشسی ّسسٌذ.

 -5قسمت اشخاص
دس ایي لسور ضوا ػالٍُ تش دسسشسی سشیغ تش هطخػاذ واهل اػضای غٌذٍق هی زَاًیذ تِ زؼشیف ٍ اضافِ وشدى ضخع جذیذ ٍ
ٍیشایص وشدى اعالػاذ فشد ٍ حزف وشدى الذام ًوَد ّوچٌیي دس غَسذ صیاد تَدى زؼذاد اػضا تا زؼثیِ ضذى لسوسی جْر
جسسجَی افشاد واس تِ سادگی اهىاى خزیش گطسِ اسر .دس ّویي لسور تشای سَْلر ٍ دسسشسی ّشچِ سشیؼسش هَجَدی غٌذٍق
سشهایِ غٌذٍق ول ٍام ّایی وِ غٌذٍق خشداخر وشدُ اسر ٍ ّوچٌیي ولیِ ٍام ّای ضشٍسی ٍ ّوچٌیي تا ولیه تش سٍی ّش
سغش هی زَاًیذ هیضاى سشهایِ یه ضخع ٍ ٍام ّا ی فشد سا دس یه ًگاُ هالحظِ فشهاییذّ .وچٌیي اص ایي فشم هی زَاًیذ تا ولیه
ساسر تش سٍی ًام ّش فشد تشای اٍ زغییشاذ سشهایِ ٍ دادى یا گشفسي ٍام جذیذ سا تِ ثثر تشساًیذ وِ دس ضىل صیش هطخع گشدیذُ
اسر

ّواًغَس وِ دس ضىل صیش ًیض هطخع اسر هی زَاًیذ تا ولیه تش سٍی دووِ ی اضافِ وشدى غفحِ ی صیش سا تاص ًوَدُ ٍ تِ دسج
اعالػاذ یه فشد الذام وٌیذ وِ دس ایي لسور تِ اصای ّش ضخع ٍاسد وشدى ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ وذهلی الضاهی هیثاضذ.

ضىل صیش ًیض ًوایی اص لسور سشچ اػضا هی تاضذ وِ دس هَالغ لضٍم هی زَاًیذ اسسفادُ وٌیذ.

 -6قسمت سرمایه
دس ایي لسور هی زَاًیذ سشهایِ ی ّش ضخع سا وِ تِ غَسذ دٍسُ ای اضافِ یا ون هی وٌذ سا هَسد تاصتیٌی لشاس دّیذ ایي لسور
ًیض دووِ ّایی تشای اضافِ وشدى ٍیشایص وشدى حزف وشدى گضاسش ول آٍسدُ ّای ضخع تِ زفىیه ٍ گضاسش ولی سشهایِ
غٌذٍق هی تاضذ.

زػَیش صیش ًطاى دٌّذُ ی غفحِ ی اضافِ وشدى یا ون وشدى سشهایِ ضخع هی تاضذ.

 -7قسمت وام ها :
دس ایي لسور ػالٍُ تش هطخع تَد ى ٍام ّای یه فشد هی زَاًیذ ًسثر تِ خشداخر الساط تِ غَسذ دٍسُ ای ٍ ّوچٌیي گشفسي
گضاسش الذام ًواییذ .دس ضوي تشای سَْلر واس دس خاییي غفحِ هی زَاًیذ تا ولیه تش سٍی ّش سغش اص هیضاى خشداخسی ٍام ٍ هیضاى
تالیواًذُ ٍ  ...هغلغ گشدیذ.

زػَیش صیش ًطاًگش غفحِ ی گضاسش ٍام ّا هی تاضذ وِ ػالٍُ تش جسسجَّای ػالی هی زَاى خشیٌر ّش جسسجَ ٍ گضاسش سا تِ
ساحسی ٍ دس ووسشیي صهاى هوىي زْیِ ًوَد.

زػَیش صیش فشم خشداخر الساط ٍام ّا هیثاضذ وِ اص ایي غفحِ ًیض اهىاى چاج گضاسش ًیض ّسر.

 -8وام ضروری
دس ایي لسور هی زَاًیذ ٍام ّای ضشٍسی گشفسِ ضذُ زَسظ ّش ضخع سا تثٌیذ ٍیشایص ٍ زوذیذ تٌواییذ ٍ ّوچٌیي زسَیِ وٌیذ ٍ
گضاسش زْیِ ًواییذ.

زػاٍیش صیش تشای اضافِ ٍ ٍیشایص ٍام ّا ٍ ّوچٌیي تشای خشداخر ٍ زسَیِ ٍام ضشٍسی اسسفادُ هی ضَد.

تا اسسفادُ اص فشم صیش هی زَاًیذ گضاسضی جاهغ اص ٍام ّای ضشٍسی خشداخر ضذُ چِ اًْایی وِ زسَیِ ضذًذ ٍ چِ آًْایی وِ زسَیِ
ًطذُ اًذ سا هالحظِ تفشهاییذ ٍ دس غَسذ ًیاص تِ زْیِ خشیٌر اص آًْا خشیٌسی سا زْیِ وٌیذ

 -9موجودی صنذوق  :تا ولیه تش سٍی هَجَدی هی زَاًیذ ول هَجَدی ّای غٌذٍق سا تشسسی وٌیذ.

 -15قسمت هسینه و کارمسد  :اص آًجایی وِ ّش غٌذٍق ّضیٌِ ّای جاسی داسد ها ایي لسور سا زؼثیِ وشدُ این زا غٌذٍق
تسَاًذ ّضیٌِ ّای جاسی خَد سا اص واسهضد ٍام ّا جثشاى ًوایذ.

 -11قسمت کاربران:
دس ایي لسور ضوا اهىاى دسج واستش جذیذ ٍ ّوچٌیي ٍیشایص واستاسى لثلی سا داسیذ.

 -12قسمت تنظیمات :

دس ایي لسور ضوا هی تایسر یه سشی زٌظیواذ اٍلیِ سا تشای ًشم افضاس خَد اًجام دّیذ .زٌظیوازی اص جولِ هسیش رخیشُ ساصی
فایل خطسیثاى وِ زَغیِ اویذ هی گشدد دسایَی غیش اص دسایَ ٍیٌذٍص تاضذّ .وچٌیي دس غَسذ ًیاص هی زَاًیذ ػىس خس صهیٌِ ًشم
افضاس سا تِ دلخَاُ خَد ػَؼ ًواییذ .دس لسور واسهضد ّا ٍ زٌظیواذ ٍام ًیض هی زَاًیذ تشای ّش وذٍم اص ٍام ّا هیضاى واسهضد سا
هطخع وٌیذ زا دس ًشم افضاس لحاػ گشددّ .وچٌیي تا زیه صدى دسیافر ّوضهاى چٌذ ٍام هی زَاًیذ ایي لسور سا ًیض تشای اػضای
غٌذٍق هْیا ًواییذ ٍ دس لسور ًام غٌذٍق ًیض هی زَاًیذ ًام سا ٍاسد ًواییذ.

ضمیمه الف ً :حَُ ی ًػة  sqlserverتِ غَسذ واستش هحَس دس غَسزی وِ خَد ًشم افضاس ػولیاذ ًػة سا اًجام ًذّذٍ .
ضوا تخَاّیذ جذا جذا اٍل داذ ًر فشین ٍسن سا ًػة ًواییذ ٍ خس اص آى  sqlserverسا ًػة ًواییذ.
عشیمِ ًػة sql express 2008
دس ایي هغلة تِ غَسذ زػَیشی ٍ گام تِ گام آهَصش ًػة ًشم افضاس  Microsoft SQL Server Express 2008سا
هالحظِ خَاّیذ وشد:

ّواًغَس وِ دس زػَیش فَق هی تیٌیذ فایل  SQLEXPR_X86_ENUسا وِ فایل ًػة اس ویَ ال سشٍس اوسدشس  2558هی
تاضذ ،اجشا ًواییذ.

دس خٌجشُ ظاّش ضذُ فَق دس سور چح تش سٍی  Installationولیه وٌیذ .زا سور ساسر غفحِ اًسخاتْای جذیذی سا ًوایص
تذّذ.

New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing ٌِدس خٌجشُ فَق گضی
.سا ولیه ًواییذinstallation

دس خٌجشُ تاال  OKسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Nextسا ولیه وٌیذ.

. سا ولیه وٌیذNext  سا زیه تضًیذ ٍ سدسI accept the license terms ٌِگضی

دووِ  Installسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Nextسا ولیه وٌیذ.

اتسذا دووِ  ٍ Select Allسدس  Nextسا ولیه وٌیذ.

تسیاس هْن  :دس هش حلِ فَق لثل اص ولیه دووِ ً Nextام  SQLExpressیا ّش ًام دیگشی سا وِ تجای آى دس لسور
Named instanceهی تیٌیذ دس جایی یادداضر ًواییذ .دلر وٌیذ وِ اهالی ولوِ سا اضسثاُ ًىٌیذ .ایي ًام دس هشاحل
زٌظیواذ اٍلیِ ًشم افضاس تسیاس هْن هی تاضذ.

دووِ  Nextسا ولیه وٌیذ.

. لشاس دّیذNT AUTHORITY\SYSTEM ٌِ سا سٍی گضیAccount Nameِدس خٌجشُ فَق دوو

دووِ  Nextسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Add Current userسا ولیه وٌیذ ٍ سدس  Nextسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Nextسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Nextسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Installسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Nextسا ولیه وٌیذ.

دووِ  Closeسا ولیه وٌیذ .هشاحل ًػة اس ویَ ال سشٍس اوسدشس ًسخِ  2558تِ خایاى سسیذُ اسر .اگش هطاتِ زػَیش فَق
خیغام  Your SQL Server 2008 installation completed successfullyسا هی تیٌیذ ،یؼٌی ًػة تِ دسسسی
اًجام ضذُ اسر.

