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راهنمای نصب و راه اندازی نرم افسار

محسه احمدیان

تراشه طالیی

چگصنگی نصث ش راى اندازی نرم افسار ةرشز کنندى آی پی را در این نقاله ةررسی خصاهیو کرد.
نرم افسار ةرشز کنندى آی پی فقط آی پی شها را ةه سرشر های نا نی فرسخد ش هیچ گصنه اطالعاج دیگری را ةررسی ش یا
ارسال نهی کند پس جای هیچ گصنه نگرانی نیسد .ش ةه راحخی نی حصانید آن را اسخفادى کنید .ةه ننظصر آسان نهصدن
نصث هیچ گصنه نصث کنندى ای ةرای ةرنانه در نظر گرفخه نشدى اسد ش ةسخه نرم افساری ةصصرج فشردى (زیپ

در

اخخیار شها قرار گرفخه اسد  .پس از دانلصد آن از ساید اةخدا آن را در نحلی نناسث کپه احخهپا پپاد شپدنو ةصپصرج
حصادفی نرشد از حالد فشردى خارج کنید.

حال اگر ةه نحلی که ةرنانه را از حالد فشردى خارج کردى اید ةرشید ةاید فایل ها نانند حصصیر زیر نصجصد ةاشند :

اکنصن

را اجرا کنید.

نام کارةری ش رنس عتصر ش نام هاسد خصد را ةطصر کانل شارد کنید ش ذخیرى را ةسنید.
اکنصن حکهه ةرشز رسانی احصناحیک را کلیپک کنیپد .در رپصرحی کپه ههپه چیپس درسپد ةاشپد آی پپی شپها در قسپهد IP
ظاهر نی شصد ش در شاقع سرشر ةرشز شدى اسد .اکنصن نی حصانید ةرنانه را کصچک ( نینیهپایس minimize

کنیپد .حپا

ةه کنار ساعد سیسخو ننخقل شصد.

حپال اگپپر ةهصاهیپپد ةرنانپپه را دشةپپارى ةرگردانیپپد کافیسپپد کلیپک سپپهد راسپپد ةپپر رشی آیکپپن آن در کنپپار سپپاعد گسینپپه
ةازگشد را انخهاب کنید.

نکخه  :در رصرحی که نی خصاهید نرم افسار ةصصرج احصناحیک در زنان شرشع شیندشز  ،شرشع ةه کار کند کپافی اسپد
گسینه نرةصط را در رفحه ةرنانه حیک ةسنید .

نلسشناج نصث :
حصجه کنید که نرم افسار در حال حاضر در دش نسهه ارائه نی شصد  .نسهه داج ند  2فقط نیاز ةه داج ند فریو
شرد  .net framework 2( 2از شرکد نایکرشسافد دارد که ةر رشی شیندشز  7ةصصرج پیو فرض نصث اسد.
انا نسهه داج ند  4که ةرای شیندشز  7ةه ةعد آنادى شدى نیاز ةه نصث داج ند  4ش ةه عالشى Visual C++ 2010
دارد که لینک دانلصد آنها در قسهد دانلصد نصجصد اسد.

