ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده از اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﺳﺎده ی دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺳﯽ
دی ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
ﻣرﺣﻠﮫ ی اول :ﻧﺻب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی  FoxitReader٧٣٤_enu_Setupﮐﮫ ﻧﺎرﻧﺟﯽ
رﻧﮓ اﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ,ﺑر روی اﯾن آﯾﮑن دو ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﮐﺎدر زﯾر ظﺎھر
ﺷود:
ﺑر روی دﮐﻣﮫ ی Nextﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم .
-ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﺎدر  ,ﮐﺎدر دﯾﮕری ﻧﻣﺎﯾش دادهﺷود ﺑر روی دﮐﻣﮫ ی  Runﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم  ,در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وارد ﮐردن رﻣز ﺑﺎ
اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

در ﺗﺻوﯾر ﺑﻌدی ﺑﺎ زدن ﺗﯾﮏ  I accept the agreementﺑر روی دﮐﻣﮫ ی
 Nextﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم..

ﺷﮑل ١

ﺷﮑل ٢

در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺟدد ﺑر روی دﮐﻣﮫ ی Nextﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺷﮑل ٣

در ﺻورت ظﺎھر ﺷدن ھر ﮐﺎدری ﮐﮫ ﺷﺎﻣل  YESو  Noﺑود ,ﮔزﯾﻧﮫ  Yesرا
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾم
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺟدد ﺑر روی دﮐﻣﮫ ی Nextﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺷﮑل ٤

در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺟدد ﺑر روی دﮐﻣﮫ ی Nextﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺷﮑل ٥

در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺟدد ﺑر روی دﮐﻣﮫ ی Nextﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺷﮑل ٦

در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺟدد ﺑر روی دﮐﻣﮫ ی Installﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺷﮑل ٧

--ﻣﻧﺗظر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم ﺗﺎ دﮐﻣﮫ ی finishﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ظﺎھر ﺷود.

ﺷﮑل ٨

ﻗﺳﻣت ﺑﻌد ﻧﺻب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی  DidgahClientToolsSetupﮐﮫ در ﺳﯽ دی
ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

***ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺗظر ﻧﺻب ﻣﯾﺷوﯾم.
ﺗوﺟﮫ:
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔزﯾﻧﮫ  Yesو ﯾﺎ  Runﻧﻣﺎﯾش داده
ﺷد ﺑر روی اﯾن دو ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﻧﺗظر ﻣﯾﻣﺎﻧﯾم ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﺻب ﮔردد.

ﺗوﺟﮫ:ﮐﺎر ﺑﺎ اﺗوﻣﺎﺳﯾن اداری ) :اﯾن ﻧرم اﻓزار ﻓﻘط ﺑﺎ اﯾﻧﺗرﻧت اﮐﺳﭘﻠورر ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد) .ﺷﮑل (.(١٠

ﺷﮑل ٩

ﺷﮑل ١٠

 :١ﺗﻧظﯾﻣﺎت :
ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر روی اﯾن ﺑروزر )اﯾﻧﺗرﻧت اﮐﺳﭘﻠورر( ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎز ﻣﯾﮑﻧﯾم.

در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺑر روی ﮔزﯾﻧﮫ ی
 Pop-up Blockerﮐﻠﯾﮏ ﮐرده ﺗﺎ ﮔزﯾﻧﮫ زﯾر ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.

ﺷﮑل ١١

در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎره  ١ﮐﻠﯾﮏ راﺳت ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﮔزﯾﻧﮫ  menu barرو اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﻧوار ﻣﻧو در ﺻﻔﺣﮫ ظﺎھر ﺷود).ﺷﮑل(١٢

ﺷﮑل ١٢

ﺣﺎﻻ ﺑر روی ﮔزﯾﻧﮫ ی  toolsاز ھﻣﯾن ﻣﻧو ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﮔزﯾﻧﮫ ی آﺧر
ﯾﻌﻧﯽ internet optionsرا ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم).ﺷﻣﺎره  ٢ﻣوﺟود در ﺷﮑل (١١

ﺑﻌد از ﺑﺎز ﺷدن  internet optionsﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ی ﺟدﯾد ﺑﺎز ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از
ﻣﺳﯾر زﯾر اداﻣﮫ ﻣﯾدھﯾم:

١: Security==
٢: local intranet=
ﺷﮑل ١٣

٣: sites=
advanced=

در ﮐﺎدر ظﺎھر ﺷده ﻋﺑﺎرت ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده را ﺗﺎﯾپ ﻣﯾﮑﻧﯾم(*.iums.ac.ir) .
ﺳﭘس دﮐﻣﮫ  addرا ﻣﯾزﻧﯾم ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ ﻋﺑﺎرت ﺗﺎﯾپ ﺷده ﺑﮫ ﮐﺎدر ﺑزرﮔﺗره ﭘﺎﯾﯾن
اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد.
ﺳﭘس دﮐﻣﮫ ی  closeرا ﻣﯾزﻧﯾم.

ﺷﮑل ١٤

ﺑﺎ زدن دﮐﻣﮫ ی  closeﮐﺎدر دﯾﮕری ظﺎھر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﮏ دﮐﻣﮫ ی  OKرا ﮐﻠﯾﮏ
ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﻣرﺣﻠﮫ ی آﺧر) :ﻣﮭــــــــــــــــــــــــــم(

ﺷﮑل ١٥
ﭘس از زدن دﮐﻣﮫ ی  OKاﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ی ﺷﮑل  ١٣ﺑرﻣﯾﮕردﯾم..
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑر روی ﮔزﯾﻧﮫ ی  custom levelﮐﮫ ﺑﺎ ﻋدد ٤ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده اﺳت ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾم.
در اﯾن ﻗﺳﻣت )ﺷﮑل (١٥ﺑﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻗﺳﻣت  Activexھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮑﻌب رﻧﮕﯽ )زرد-ﻗرﻣز-آﺑﯽ(
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت,
ﺗﻣﺎم ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾن
ﻗﺳﻣت  Enableﺷده و
ﻓﻘط دو ﮔزﯾﻧﮫ Disable
ﻣﯾﺷود.

و در آﺧر OK..

ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد  :ﻣﻧﺗﺟﺑﯽ ھﺎ

