
 نگارش جدید را به صورت دستی نصب کنیم؟ چگونه
 چه مواقعی نیاز هست تا نگارش جدید را به صورت دستی نصب کنیم ؟ 

نمی کند . )در صورتی که نگارش جدید را دریافت  توصیفی یا هلپر راهنمایی یا هلپر دانا ، وقتی هلپر -1
 آن نباشد.(اطالع داشته باشیم نگارش جدید آمده ولی هلپر قادر به دریافت 

ند ) ک را جایگزین نگارش قبل جدید فایلنمیتواند وقتی هلپر شروع به دریافت نگارش جدید میکند ولی  -2
 این اتفاق بیشتر رخ میدهد(.معموال در ویندوز های ایکس پی 

اصالح اطالعات کنیم )برای مدارس این موقعیت خاص اقدام به  یمیخواهیم با استفاده از نگارشوقتی  -3
 پیش خواهد آمد.(کمتر 

هلپر ، نرم افزاری است که در کنار نرم افزار اصلی نصب میشود و در بعضی از کارها به کمک نرم افزار اصلی 
تنظیم دیتابیس ، گرفتن بک آپ ، بازگردانی بک آپ )فایل ذخیره( ، )توصیفی ، راهنمایی ، دانا( می آید ، مانند 

 بعضی از تنظیمات خاص .کریپت ها و گرفتن نگارش جدید ، اعمال اس

 مراحل نصب نگارش به صورت دستی :

 توصیفی (  1111دانلود کنید )مثال نگارش  (www.fan-avar.ir)به آدرس دا باید فایل نگارش را از سایت فن آور ابت

 
 



 .بعد از کلیک بر روی نوشته آبی رنگ منتظر بمانید تا فایل دانلود شود . سپس به پوشه دانلود ها بروید 

 
 کنید . copyیا  cutبعد از باز شدن پوشه دانلود ها بر روی فایل دانلود شده راست کلیک کنید و آن را 

 
 به آدرس نصب نرم افزار رفته و آن را در آن آدرس قرار دهید .

 



 (Extract Hereبر روی فایل انتقال داده شده ، راست کلیک کنید و آن را از حالت فشرده خارج کنید . )

 
 کلیک کنید .  Yes to Allدر ادامه با پیغام هشدار زیر مواجه خواهید شد ، بر روی گزینه 

 
تمام پنجره ها و برنامه های باز را ببندید و نرم افزار توصیفی یا راهنمایی یا دانا را باز کنید و اقدام به ورود به نرم 

 افزار کنید .

 نکته : 

  افزار توصیفی بود ، سایر مقاطع میتوانند به همین روش عمل کرده و تصاویر این آموزش مربوط به نرم
 به صورت دستی نگارش جدید را دریافت و نصب کنند .

 . حتما قبل و بعد از نصب دستی نرم افزار با استفاده از هلپر ، فایل ذخیره )بک آپ( تهیه کنید 
  منطقه را کلیک کنید و یک بار هم دریافت ممکن است بعد از نصب نیاز باشد تا یک بار ارسال اطالعات به

 تاییده را کلیک کنید تا هنگام با خطایی مواجه نشوید .

 

 واحد فناوری آموزش و پرورش شهرستان زرندیه

www.fan-avar.ir 


