
 

 

 

 

 گروه پشتیبانی  تهیه کننده:

 نادره شریف  تایید کننده:                                

 

 5 از 1 صفحه:

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهفهرستدکار، مشاور و مجری سامانه ملی تَمهندسی شرکت 

 Tadkar-Network lock installation guidever2 :کدسد 20/01/1401: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 نصب قفل شبکه   راهنمای

 نصب قفل شبکهراهنمای 

 برای راه اندازی نرم افزار تدکار بروی شبکه مراحل زیر را اجرا کنید: 

 .نرم افزار تدکار را بروری سرور و کالینت ها نصب کنید -1

 کنید.  sqlserver2014   ، setبرای  port برروی سرور یک  -2

 و انتخاب نمایید.  Searchرا  ”sql server configuration manager“ویندوز  ”search”در قسمت  -1-2

2-2- Protocol for Tadkardesktop  .را انتخاب نمایید 

 

http://www.tadkar.com/


 

 

 

 

 گروه پشتیبانی  تهیه کننده:

 نادره شریف  تایید کننده:                                

 

 5 از 2 صفحه:

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهفهرستدکار، مشاور و مجری سامانه ملی تَمهندسی شرکت 

 Tadkar-Network lock installation guidever2 :کدسد 20/01/1401: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 نصب قفل شبکه   راهنمای

 . نمایید ”Enable”کلیک راست کرده و آن را  ”TCP/IP”بر روی  -3-2

 

 را انتخاب نمایید.  ”Properties”ک راست کرده و یکل ”TCP/IP” یبر رو  -4-2

 

http://www.tadkar.com/


 

 

 

 

 گروه پشتیبانی  تهیه کننده:

 نادره شریف  تایید کننده:                                

 

 5 از 3 صفحه:

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهفهرستدکار، مشاور و مجری سامانه ملی تَمهندسی شرکت 

 Tadkar-Network lock installation guidever2 :کدسد 20/01/1401: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 نصب قفل شبکه   راهنمای

 وارد نمایید.  TCP Portپورت مورد نظر خود را در مقابل  ”IPall”در قسمت   ”TAB ،”IP Addressesدر  -5-2

 و آن را انتخاب کنید.  تایپ را  ”Services”ویندوز  ”Search”در قسمت  -3

سرویس -1-3 پنجره  ویندوز در  و   ”SQL Server (TADKARDESKTOP)”  برروی  های  نموده  راست  کلیک 

Restart  کنید.  انتخابرا 

http://www.tadkar.com/


 

 

 

 

 گروه پشتیبانی  تهیه کننده:

 نادره شریف  تایید کننده:                                

 

 5 از 4 صفحه:

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهفهرستدکار، مشاور و مجری سامانه ملی تَمهندسی شرکت 

 Tadkar-Network lock installation guidever2 :کدسد 20/01/1401: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 نصب قفل شبکه   راهنمای

 اجرا نمایید.تایپ و  را  IPCONFIGو عبارت   کنیدSearch  را در ویندوز  CMD سرور IPبرای بدست آوردن  -4

 سرور است.  IPهمان  IPv4 addressعدد نوشته شده مقابل 

 

   را انتخاب نمایید. "تنظیمات"دکمه ،  تدکار در صفحه اصلی نرم افزاربرروی سرور،  -5

 کنید.را انتخاب    "تغییر پایگاه دادهتغییر " -1-5

 کنید.را انتخاب   "نام سرور:  –شبکه  پایگاه داده " -2-5

3-5- IP  وPort  و تایید کنید.سرور را وارد 

 

  

http://www.tadkar.com/


 

 

 

 

 گروه پشتیبانی  تهیه کننده:

 نادره شریف  تایید کننده:                                

 

 5 از 5 صفحه:

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهفهرستدکار، مشاور و مجری سامانه ملی تَمهندسی شرکت 

 Tadkar-Network lock installation guidever2 :کدسد 20/01/1401: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 نصب قفل شبکه   راهنمای

 .کنید  کالینت، با بازتدکار نصب شده برروی   -6

 را تایید کنید. "قفل سخت افزاری یافت نشد."پیام   -1-6

 . کنیدسرور را در مقابل آن وارد و تایید  IPدر صفحه تنظیمات قفل، قفل شبکه را انتخاب و  -2-6

 

 

 تکرار شود.   به صورت مجزا برای هر کالینت  6و   5بند  مراحل -7

 

http://www.tadkar.com/

