
 
 راهنماي نصب

 براي نصب برنامه مي توانيد اين راهنما را مطالعه يا چاپ نموده  و برابر آن جهت نصب اقدام كنيد.

 بيانگر ورژن آن  90.7 قرار دارد كه   IRANKASHANE_v90.7 نرم افزار ايران كاشانه در پوشه اي به نام 
 است.  در اين پوشه فايل ها و پوشه هايي به شكل زير وجود دارد.

 
 ،   راهنماي نصب نرم افزار به فرمت هاي مختلف وجود دارد كه براي نصب برنامه پوشه راهنماي نصب در 

 مي توانيد از آنها كمك بگيريد.

 براي نصب برنامه به شرح زير عمل نماييد:

  وارد شويد.فايل هاي نصب برنامه - به پوشه 1

 فايل اجرايي  به شكل زير وجود دارد كه پيش نياز نصب برنامه است كه بايستي آنها را 5     در اين پوشه 
 تك به تك نصب كنيد.

 



 نيست و ممكن است در  dotNetFx40_Full_x86_x64 نيازي به نصب 10 و 8 و 7در ويندوزهاي ورژن 
 بايستي نصب شود. به شكل زير توجه كنيد. اگر xp نياز باشد ولي  در ويندوز 7بعضي از ورژن هاي ويندوز 

 با accessDatabaseEngine روي سيستم شما نصب شده باشد ممكن است هنگام نصب 10آفيس ورژن 
 accessDatabaseEngine كنيد و پس از نصب uninstallمشكل مواجه شويد. در اين حالت آفيس را 

 مجددا آفيس را نصب كنيد.

 - بعد از نصب فايل هاي اجرايي پوشه فونت را باز كنيد و فونت هاي داخل آن را نصب كنيد. براي نصب 2
فونت مي توانيد  فونت ها را با ماوس انتخاب و سپس كليد سمت راست ماوس را فشار دهيد و گزينه 

install  را كليك كنيد تا فونت هاي مورد نياز برنامه نصب شود  ، اگر هنگام نصب پيغام داد كه اين فونت 
 كنيد و ادامه دهيد تا فونت ها نصب شود. اگر بعد از راست كليك كردن روي فونت ها  replaceوجود دارد 

 وجود نداشت ميتوانيد فونت ها را كپي كنيد سپس به كنترل پنل برويد بعد وارد پوشه installگزينه  
fonts  بشويد سپس كليد سمت راست ماوس را فشار دهيد و روي گزينه paste كليك كنيد تا فونت ها 

 نصب گردد.

 و نصب فونت ها نوبت به اجراي برنامه مي رسد. همانطور كه در 1 - بعد از نصب فايلهاي اجرايي مرحله 3
و   IRANKASHANE_v90.7_1024_768 مالحظه مي كنيد سه پوشه به نامهاي 1شكل 

IRANKASHANE_v90.7_1280_768   وIRANKASHANE_v90.7_1360_768 وجود دارد كه بسته به 
 رزلوشن مانيتور خود بايستي يكي از آنها را انتخاب كنيد.

مناسب مانيتورهايي است كه رزلوشن (دقت تصوير) آنها      IRANKASHANE_v90.7_1024_768پوشه 
  استx 768 1024حداكثر 

مناسب مانيتورهايي است كه رزلوشن (دقت تصوير) آنها   IRANKASHANE_v90.7_1280_768پوشه 
  استx 768 1280حداكثر 

  مناسب مانيتورهايي است كه رزلوشن (دقت تصوير) آنها  IRANKASHANE_v90.7_1360_768 پوشه 

1360 x 768و باالتر است 

  راست كليك كنيد و با استفاده از desktopبراي آگاهي از رزلوشن مانيتور خود مي توانيد روي صفحه 
  ( بسته به ورژن ويندوز ) از حداكثر رزلوشن مانيتور خود  screen resolution يا propertiesگزينه هاي 
 .آگاه شويد



 

 
پس از آگاهي از رزلوشن مانيتور خود يكي از سه پوشه موجود را كه با توجه به توضيحات فوق  مناسب 

 ) كپي Cمانيتور شما است  انتخاب و  به  يكي از درايو هاي هارد ديسك   ( ترجيحا در درايوي غير از درايو  
 كنيد.

اگر مي خواهيد نرم افزار را روي سرور شبكه نصب كنيد بايد پوشه اي را انتخاب كنيد كه با پايين ترين 
رزلوشن مانيتور موجود در شبكه شما مطابقت داشته باشد بطور مثال اگر پنج مانيتور در شبكه شما  وجود 

 x 1024 است بايستي پوشه  x 768 1024دارد و يكي از  آنها  x 768 1366 دارد كه  چهار تاي آن  رزلوشن 

  را روي سرور نصب كنيد تا مانيتور ضعيف شما در نمايش فرم ها دچار مشكل نشود. 768

 logo  , form , moshaver    پوشه به نام هاي 6  موجود است كه داراي  irankashaneپوشه ديگري به نام 

, gharardad , melk    و backup  . است كه براي تعيين مسير عكس ها در برنامه پيش بيني شده است 
 را هم به  همان درايو هارد ديسك كپي نماييد. بعدا مي توانيد از بخش تنظيمات  irankashaneلذا پوشه 

 داخل نرم افزار اين پوشه ها را تعيين مسير كنيد و در اين مقطع نياز به انجام كار ديگري نيست.



 با توجه به توضيحات فوق مراحل زير را براي نصب و اجراي برنامه ادامه دهيد.

  - به پوشه اي كه مناسب مانيتور شما بوده  و در مرحله قبل آن را كپي كرده ايد وارد شويد.1

  وجود دارد. روي آن دابل كليك كنيد تا باز شود debug در داخل اين پوشه پوشه ديگري به نام 

 

   است.   وجود دارد كه آيكون آن به شكل     irankashane - در اين پوشه يك فايل اجرايي به نام 4
  را انتخاب كنيد تا  desktop  و سپس  send toروي اين فايل راست كليك كرده و مانند شكل زير گزينه 

shortcut  برنامه روي desktop  .كامپيوتر شما كپي شود  

 
  كپي شده دابل كليك كنيد تا برنامه اجرا شود. desktop برنامه كه به  shortcut- روي 5

 - براي اولين بار كه برنامه اجرا مي شود از شما درخواست مي شود شماره محصول را وارد كنيد.6

 تماس بگيريد و شماره محصول را  درخواست  نماييد و پس 09214022878با بخش پشتيباني به شماره  
  را فشار دهيد. okاز وارد كردن آن كليد 

  - در اين مرحله يك كد محصول برابر نمونه زير توسط برنامه داده مي شود.7



 
 - كد محصول را به پشتيباني اعالم و كد فعال سازي را دريافت و  آن را در قسمت مربوطه  وارد و كليد 8

 فعال سازي را فشار دهيد تا برنامه شما فعال  و اجرا شود

 براي نصب نرم افزار در شبكه ، مراحل فوق را روي كامپيوتر سرور انجام دهيد. 

 براي به اشتراك گذاري نرم افزار  روي كالينت ها با پشتيباني تماس بگيريد.      موفق باشيد


