
 

 

 

 

 

 جھت نصب نرم افزارھا این جا را کليک کنيد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستميس ینصب ابزارھا یراھنما

 

 زارھانصب نرم اف



. اند جھت نصب قرار داده شده ییستم، ابزارھا

 

 

ستم، ابزارھايستم، در صفحه ورود به سيس یھايژگیجھت بھبود کارکرد و استفاده از و

 :ابزارھا عبارتند از. دیيرا انتخاب نما نه یمشاھده تمام ابزاراھا گز

 یستريمات رجينصب تنظ یراھنما 

 )یتيتوکن امن(ابزار نصب جاوا  

 ٨IEن جھت رفع مشکل يابزار پ;گ 

 متن یابزار باز کردن الگو 

 ر مواردیسا 

 ستميمشاھده نسخه برنامه در صفحه ورود به س 

 :یستريمات رجينصب تنظ

 

جھت بھبود کارکرد و استفاده از و

مشاھده تمام ابزاراھا گز یبرا

• 

• 

• 

• 

• 

• 

نصب تنظ یراھنما



 

 .وتر شما انجام خواھد شديکامپ یبر رو

 :ديک کنيکل جاوانه 

 

از  یريد و آنرا در مسیيرا انتخاب نما 

بر رو IEمات مربوط به يو باز نمودن مجدد آن، تنظ IEمات، با بستن 

 ):یتيتوکن امن(نصب جاوا 

نه یگز یستم ،مانند شکل، روي، در صفحه ورورد به سیتيجھت نصب ابزار توکن امن

نه یر گزیدر پنجره ز. دھديش میر را به شما نما

 :دي

مات، با بستن يتنظ یپس از اجرا

نصب جاوا  یراھنما

جھت نصب ابزار توکن امن

ر را به شما نمایستم پنجره زيس

يره کنيم ذخستيس



 

 :دیير نصب نمایر وارد شده آنرا انتخاب نموده و طبق مراحل زيره، از مسيپس از ذخ

 

نه ینصورت گزیر ايدر غ. ديرا انتخاب کن Change destination folderنه ید، گزير نصب را عوض کنيد مسيکه بخواھيدر صورت

Install دیيرا انتخاب نما. 

ش فرض نصب را ير پيد مسيتوان یم Changeنه یبا انتخاب گز. داشتر نصب وجود خواھد ير مسييز امکان تغيدر صفحه بعد ن

 :دیيرا انتخاب نما Nextنه یگز. دیيعوض نما



 

 .کنديم Javaستم شروع به نصب ين مرحله سیدر ا 

 

 .شود یپنجره بسته م Closeنه یش داده و با انتخاب گزیر را نمایغام زيستم پيکه نصب بدون خطا انجام شود، سيدر صورت



 

 

 یر را برایستم پنجره زيد سيافت نکرده باشیرا در Certificateکه قب;ً يستم، در صورتي، در صفحه ورود به سJavaس از نصب پ

نه یکه گزيدر صورت. شود ینصب م Certificate نه یبا انتخاب گز. دھديش میبه شما نما Certificateنصب 

Always trust content from this publisher ش ین پنجره را به شما نمایستم ايستم با ھر بار ورود به سيد، سيرا انتخاب نکن

 .دھد یم

 

 

 

 



 :IE٨ن جھت رفع مشکل ينصب ابزار پ"گ یراھنما

 یمانند شکل رو. ستم قرار داده شدهيدر صفحه ورود به س یليک نسخه تکمیوجود دارد،  IE٨که در  یبمنظور رفع مشک;ت

 :دیيک نمايکل IE٨ن جھت رفع مشکل يپ"گنه یگز

 

ره يکه برنامه در آن ذخ یريد و مسيک کنيکل نه یگز یر رویدر پنجره ز. دھد یش میر را نمایستم پنجره زيس

 .دینما یره مين شده ذخيير تعيستم برنامه را در مسيس. دیين نماييشود را تع یم

 

 

را  Nextنه یگز. شود یش داده میر نمایدر ابتدا پنجره ز. دیيف شده انتخاب و اجرا نمایر تعريره برنامه، آنرا از مسيپس از ذخ

 :ديیانتخاب نما



 

 :ديک کنيکل Nextنه یگز یرا انتخاب کرده و رو I Agreeنه یر گزیسپس مانند شکل ز

 

 :ديرا انتخاب کن Cancelنه ید، گزیا که از نصب برنامه منصرف شدهيدر صورت. دیانم یستم شروع به نصب برنامه ميس



 

 :دیپنجره را ببند Finishنه یبا انتخاب گز. دھد یش میغام نصب موفق را نمايستم پيپس از نصب برنامه س

 

 .رات اعمال شودييد تا تغیيستم باز باشد آنرا بسته و دوباره باز نمايدر س IEکه يدر صورت

 

 



 

 

نصب ابزار باز کردن الگو یراھنما :متن ینصب ابزار باز کردن الگو

 

 



 

 



 

 

 .انجام شده باشد  IEد حتما در یر بایم زين تنظيھمچن

 



 

 :ر مواردیسا

ت یـست رعایبا یگردد كه م یاشاره م یاز بروز مشك;ت فن یريز به منظور جلوگيگر نیع;وه بر موارد ذكر شده به چند مورد د

 :شود 

 Automatically adjust clock forك موجـود در قسـمت يـن برداشـتن تيوتر و ھمچنـيخ كـامپیم سـاعت و تـاريتنظـ •

daylight saving changes  در تگTime zone پنجره مربوطه. 

 

 

 .یاضاف یاز اشغال شدن فضا یريندوز به منظور جلوگیو Tempو ) Cو یدرا(ندوز یو ویدرا یخال یمدام فضا یبررس •

در صـورت اسـتفاده از ( SP٢نصب شـده بـه ھمـراه  completeكه به صورت  ٢٠٠٧ officeا ی ٢٠٠٣ officeاستفاده از  •

office ش فرض يست پیبا یم ٢٠٠٧Save یھا فرمت یآن را بر رو office ٢٠٠٣ (doc, xls,…) ميقرار دھ.( 

ك كـرده و در يـكل Securityنـه یگز یبـر رو macroو در قسـمت  Toolsست در قسمت یبا یم ٢٠٠٣ officeدر برنامه  •

Security level نه یگز یبر روLow م و سپس يكن یك ميكلOk ميزن یرا م. 

 

 



 

 یلترشكن خوددارين فينترنت و ھمچنیش دھنده سرعت ایاز نصب ھرگونه برنامه كنترل آپلود و دانلود، و برنامه افزا •

 .دیبه عمل آ

 Winword.exeل یفا یبر رو C:\Program files\Microsoft office\office١١ر يدر مس ،  ٧ندوز یدر صورت استفاده از و •

 compatibilityك نموده و در قسمت يكل Compatibilityتگ  یم سپس بر رویريگ یم Properticeك كرده و يراست كل

mode: ك زدن در چــك بــاكس يــبــا تRun this program in compatibility mode for:  ن آن یيبــاكس پــادر كمبــو

Windows Xp (service pack ٢) م و سپس پنجره را يكن یرا انتخاب مOk ميكن یم. 

 .اقدام شود control panelندوز در یر وال ویكردن فا offست نسبت به یبا یم •

 Proxyچك كـردن  یآن استفاده شود برا Bypassن صورت از یر ايا در غیباشد و  Proxyفاقد  IEستم يست سیبا یم •

از  Lan setting یك بـر رويك كرده و سپس با كليكل connectionsتگ  یبر رو Internet optionست در پنجره یبا یم

ون را يت اتوماسیا ھمان طور كه گفته شد آدرس سایو . میينما ینان حاصل ميھا اطم باكس ه چكيك بودن كليفاقد ت

 .میينما یمعرف Proxyدر  Bypassبه عنوان 

جـاد یون ايكامـل بـا برنامـه اتوماسـ یباشد تـا ھمـاھنگ یم ٣س پك یسرو XPندوز یون وياتوماس یبرا ندوزین ویبھتر •

سـت از ورژن یبا یمتفرقـه باشـد و م یھـا س پكیسـت فاقـد ھرگونـه سـرویبا یمدنظر م XP  ندوزیدر ضمن و. (شود

 .)استفاده شود XPندوز یو یاصل

رد يـست مـدنظر قـرار گیبا یرد و میك آن واحد صورت پذيرماتست با كمك پرسنل انفویبا ینترنت میسرعت ا یبررس •

 .باند داشته باشد یپھنا ٧٥kbpsد حداقل یكه ھر كاربر با

• Yahoo toolbar  ،Google toolbar یو امثال آن رو internet explorer  ا ینصب نباشد وpop-up  مربوط بـه آنھـاokay 

 .باشد

 مستيمشاھده نسخه برنامه در صفحه ورود به س

ر یمطابق تصو. که در حال کار کردن با آن ھستند یا ستم از شماره نسخهيبردن و اط;ع کاربران و راھبران س یپ یدر راستا

 . دینما یستم مين صفحه ورود به سیيش نسخه برنامه در پایستم اقدام به نماير، سیز



 

 .شود یش داده میسرور نما ین نسخه موفق نصب شده بر روی�زم بذکر است که در نسخه برنامه، شماره آخر


