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 کنیم؟ نصثچگىنه 

 
 

 ةه حداقل می رضاند.تایپ را  ،و تعمیم اطالعات ةه فزم ها فزض()پیؼایاین نزم افشار اس طزیق دریافت اطالعات کلیػه تىضیح:
 :امتیاسی 011نزم افشار چاپ فزم های ارسغیاةی کارمندان  نصث ةزنامه روع کار ةا 

طح هػدارهای ویندوس را کاهؼ دهید.قتل اس نصث نزم افشار ةاید ض  
ةزای کاهؼ ضطح هػدارها ةه کنرتل پنل ویندوس وارد غىید، رسیعرتین کار ةزای ورود ةه کنرتل پنل 

 اضت. Runپنجزه 
 را در صفحه کلید رایانه ةه صىرت همشمان ةشنید.               اةتدا دو کلید          

 را ةشنید. Enterرا تایپ کنید و کلید  Control Panelضپظ عتارت 
 .ةگزدید  User Accountsپظ اس ةاس غدن پنجزه کنرتل پنل ةه دنتال عتارت 

  
 وارد خىاهید غد.روةزو،  در ادامه ةه پنجزه 

 کلیک کنید.  Change User Account ..Settingsروی 
 
 
 

ةه این صىرت غام ةه پنجزه ای ةا همین عنىان دضرتضی 
 پیدا خىاهید کزد.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ضطح هػدارهای ویندوس را کاهؼ دهید.
 
 
 
 
 

 .صفحه است  4این راهنمای تصویری 
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 اضتفاده آفیطی و ویندوس چه اس دانید می غام اگز اما داغت، خىاهد کارةزد ها آفیظ و ویندوسها متامی ةزای 03MB حجم ةا افشار نزم اصلی دانلىد فایل  
 :کنید دانلىد را حجمرتی کم فایل تىانید می هطتید، آگاه کامال خىد آفیظ فنی نگارع غامره اس عتارتی، ةه کنید،و می

 .هطتند ةیتی، 22 - قدیمی 2113 آفیظ دارای که هایی رایانه(  01MBحجم) افشار نزم نصث فایل دانلىد
 .هطتند ، ةیتی 22 - 2102 و 2102 و 2101 و( 2112 دیتآپ)جدید 2113 های آفیظ دارای که هایی رایانه( 02MBحجم) افشار نزم نصث فایل دانلىد
 .هطتند ، ةیتی 20 - 2102 و 2102 های آفیظ دارای که هایی رایانه( 02MBحجم) افشار نزم نصث فایل دانلىد
 .هطتند ، ةیتی 20 - 2101 آفیظ دارای که هایی رایانه( 02MBحجم) افشار نزم نصث فایل دانلىد
 :ةاغید داغته تىجه
 .می غىد نصث ةیتی 22 آفیظ فقط قطعا ،ةیتی 22 ویندوس روی
 . ةیتی 22 آفیظ هم و غىد می نصث ةیتی 20 آفیظ ةیتی 20 ویندوس روی ولی

 (غام رایانه روی ةز غده نصث آفیظ نگارع درةاره تىضیح.)ةاغید آگاه خىد آفیظ نگارع اس ةاید ةناةزاین

 

روی آیکن نزم افشار راضت کلیک کنید، و اس منىی ةاس غده گشینه ی در ادامه ،Run as administrator .را انتخاب کنید 
 

انجام دهد، تا کارةز، در نىیطی غده اضت که ضعی می کند در صىرت دضرتضی ةه ةخؼ های مختلف متام تنظیامت السم را ةزنامه نصث ةه نحىی ةزنامه
 د.اجزای نزم افشار مػکلی نداغته ةاغد، اما این امز مطتلشم این واقعیت اضت که کارةز نزم افشار ةاید دضرتضی السم را ةه ةزنامه نصث ةده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگز ةخؼ فارضی ویندوس فعال نػده ةاغد هنگام نصث راهنامیی 
 غد.هایی در این سمینه ارائه خىاهد 
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.در ادامه وارد پنجزه انتخاب مطیز نصث نزم افشار خىاهیم غد 

 
 

اضت، ولی اس آنجا که کارةزان هنگام تطت و  Program Filesةهرتین مطیز نصث نزم افشار اضتفاده اس مطیز 
ةزرضی نزم افشار، خیلی رسیع می خىاهند نزم افشار را ةزرضی و تطت کنند، خیلی ةه اینگىنه مطائل اعتنایی منی 

  کنند.
و فىلدرهای ویندوس، در ةزاةز ایجاد فایل های جدید یا کپی  Program Filesمطیزهای  ،در ةطیاری اس رایانه ها 

فزض نصث را در ةخػی اس ویندوس ن دلیل مطیز پیؼی، ةه هممی کنندهایی فایل ها ةه این مطیزها مقاومت
های دیتای مىقت قاةل اضتفاده اضت، اگز غام ةه امکان دضرتضی کارةز ایم که معمىال ةزای ایجاد فایلقزار داده

 کلیک کنید. Program Filesنان دارید، می تىانید روی دکمه یدوس خىد ةه متامی فىلدرها اطموین
نصث غىد، اما اگز هم نزم افشار در مطیز منایؼ داده غده در تصىیز ةاال  Program filesتا ةزنامه در مطیز 

 هیچ اغکالی پیؼ نخىاهد آمد. ،نصث غىد
ةه درضتی در رایانه قزار  ،هایا پظ اس نصث احطاص کزدید فایل ،غد اگز ةزنامه هنگام نصث ةا مػکالتی روةزو

گزفته اند، می تىانید، مطیز نصث را در دضکتاپ رایانه تطت کنید؛ ةزای اینکار در پنجزه انتخاب مطیز ن
 کلیک کنید، و مطیز نصث را در دضکتاپ رایانه قزار دهید. …Changeنصث)یعنی پنجزه ةاال(، روی دکمه 

 ند نزم افشار ةا مىتىر قدرمتاینAccess .کار می کند 
 در آنها همگی اینکه و دارند، ها آفیظ و اویندوسه که سیادی تنىع ةه تىجه ةا

 ةزای هطیتم مجتىر کنند، منی رفتار هامهنگ و یکطان طىر ةه افشارهانزم اجزای
 تا کنیم تهیه هاییةزنامه آفیظ، نىع هز و(  ةیتی 20 یا ةیتی 22)ویندوس نىع هز
 نصث ةزنامه .ةاغد داغته را السم کارایی مختلف رشایط ةا ها رایانه در افشار نزم
 آنزا آفیظ و ویندوس نىع تا کند می آنالیش را کارةز رایانه، نصث هنگام ،افشار نزم

 رایانه دارد خىددرون  در که را افشارهایی نزم اس یکی ضپظ و ،مناید غناضایی
 .کند می نصث

 و اضت، غده غناضایی ةیتی 22 آفیظ نىع رایانه، این در ،روةزو پنجزه در مثال
 ةه کند می کار  Access22 2101 22-bit مىتىر ةا که افشاری نزم نصث پیػنهاد

 اضت. غده ارائه کارةز
 ةز را افشارینزم ةطته در مىجىد افشارهاینزم همه تىاند می کارةز که چند هز

 قزار نظز مد را غده ارائه پیػنهاد اضت ةهرت اما ،کند نصث خىد رایانه روی
 .دهید
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 هیچگاه،                               فایل ل تىجه این اضت که قاةنکته
 رونىیطی نخىاهد غد.

 :، نکاتی در این مىرد وجىد دارداین فایل که فایل دیتاةیظ نزم افشار اضت، هیچگاه رونىیطی نخىاهد غد
 متام اطالعات قتلی خىد را اس دضت ةدهد و ةه عتارتی کار ةا نزم افشار را ،افشارخىاهید نزم اگز می، 

و همه فایل  ،اس اةتدا رشوع کنید. ةاید ةه فىلدری که نزم افشار در آن نصث غده اضت وارد غىید
 و نزم افشار را دوةاره نصث کنید. ،ها را حذف کنید

  افشار فایل دیتاةیظ اصلی نزم نیاین فایل یع را دارد که ةا نصث نگارعاین وضعیت این مشیت
ار را نصث کنید ، می تىانید اس اطالعات قتلی ش رونىیطی نخىاهد غد. ةناةزاین اگز غام ةارها نزم اف

 خىد اضتفاده کنید.

  نزم افشار که در دضکتاپ قزار می گیزد، ةه   نکته قاةل تىجه این اضت که ةعد اس نصث، آیکن
  .شاری که ةزای آخزین ةار نصث غده اضت اغاره می کندفایل پزوژه نزم اف

o و دوةاره آنزا در مطیز دیگزی  ،افشار را در مطیز خاصی نصث کزده ةاغیداگز غام قتال نزم
 نصث کنید، ةزقزاری ارتتاط ةزای نزم افشار جدید، ةا اطالعات قتلی امکانپذیز نخىاهد غد.

 
 
 

 نیش هطت:یکی اس کارةزدهای فایل نصث، فعالطاسی 

 رها کنید. ،نزم افشارنصث می تىانید فایل دریافتی را در دضکتاپ رایانه قزار داده،و ةا ماوص آن را ةکػید و روی آیکن ةزای فعالطاسی، 
 

 فعالطاسی: یعنی امکان چاپ گشارع و تعیین نام واحد ضاسمانی
 دریافت کنید. ACTIVATION.CODEةزای فعالطاسی،السم اضت یک فایل ةه نام 

 فایل دریافتی را در فىلدری که نزم افشار نصث غده اضت کپی کنید.
 همچنین می تىانید فایل دریافتی را در دضکتاپ رایانه قزار داده،

 و ةا ماوص آن را ةکػید و روی آیکن نزم افشار رها کنید.
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