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 وحوه وصب بروامه پرووده

 
ٍ کاهپیَتر را در درایَ  (Server)پرًٍذُ برًاهِ لَح فشردُ  - 1  را    Setupفاید   لرار دّیدذ 

 .اجرا ًوائیذ تا برًاهِ ّای پیش ًیاز ًرم افسار پرًٍذُ ًصب شًَذ

ًوایداى  یدر  هطابك شك  زرا اجرا ًوائیذ ٍ در پٌجرُ ای کِ  ServerSetupفای   Setup2از داخ  فَلذر  - 2

لسدو   در پیغاهْای ًشداى دادُ شدذُ   سِ هَرد ٍ هٌتظر بواًیذ تا دادُ هیشَد بر رٍی دگوِ ) ًصب پرًٍذُ ( فشار 

 .ذ ٍ سپس بر رٍی پٌجرُ ) پایاى عولیات( کلیك ًوائیذًَشهشاّذُ ، پٌجرُ پائیي 

 

 
 

ِ ) ًصب لف  ( کلیدك ًوائیدذ تدا    بر رٍی گسیٌٍ  دّیذ لف  برًاهِ را در یكی از پَرتْای کاهپیَتر لرار - 3

 .درایَر لف  برًاهِ ًصب شَد

دٍبددار  Desktopبرًاهددِ پرًٍددذُ  در   بدر رٍی ییكدَى   ًودَدُ ٍ   Restartیكبدار   کاهپیَتر را - 4

 . کلیك ًوَدُ ٍ ًام کاربری ٍ رهس عبَر را ٍارد ٍ برًاهِ را اجرا ًوائیذ

بعدذ از اجدرای برًاهدِ از قریدك     را  ْدا هی تَاًیذ یًٍ  هیباشذ 123ٍ رهس عبَر اعذاد  mokaramًام کاربری 

 .تغییر دّیذگسیٌِ کاربراى 

ذ تدا  ٌد هوكي اس  اجازُ ًذّ Vistaٍ یا ٍیٌذٍز  7اهكاًات اهٌیتی برخی از سیستن عاهلْای ٍیٌذٍز  تَجِ :

با خطا َاجِ برًاهِ در هحیط سیستن عاه  ّای یاد شذُ هحیي ًصب اگر در با هَفمی  اًجام شَد ٍ  2اًجام هرحلِ 

 .را تكرار ًوائیذ 2الذام ًوَدُ ٍ هجذدا هرحلِ  Vistaٍ ٍیٌذٍز  7ًصب در ٍیٌذٍز راٌّوای قبك ،  یذشذ

ٍ هی تَاًیدذ   در دسترس لرار هی گیرد ServerSetupٍ اجرای فای   Setup2راٌّوای فَق از قریك فَلذر 

 .یى را چاپ ٍ هطالعِ ًوائیذ
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فیلن یهَزشی برًاهدِ را کدِ در داخد  بسدتِ ًدرم افدسار هیباشدذ        ، بِ هٌظَر ًحَُ استفادُ از برًاهِ پرًٍذُ 

 .ًوائیذهالحظِ 

 هطالعِ فرهائیذ (راٌّوا)از گسیٌِ ، برًاهِ ٍ اجرای هی تَاًیذ بعذ از ًصب را پرًٍذُ برًاهِ کاه  راٌّوای 

تَضدی  دادُ  کِ در لَح فشردُ لدرار دارًدذ     هشكالت( هشكالت احتوالی ٍ راُ ح  یًْا در فایلی بٌام )ح

 .شذُ اًذ

را بِ ًشاًی زیر ، هشخصات ٍ ًشاًی ٍ تلفي تواس خَد برای دریاف  ًسخِ ّای جذیذ ٍ خذهات پشتیباًی 
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