
راهنمای نصب و فعالسازی آسان محصوالت آموزشی تدریس مدیا

نصب و فعالسازی فیلم ها

.  منتقل کنید( Cترجیحا درایوی به جز درایو ) به جای دلخواهی از هارد کامپیوترتون فایل های دانلود شد رو 

.  رو پاک کنید تا حجم هارد کامپیوترتون رو اشغال نکنهrar.های فایلاصلی یعنی فایل های بعد از انجام این کار می تونید 

فایل ها رو از حالت Extract filesو انتخاب گزینه RARحتما می بایست با راست کلیک کردن روی فایل : توجه بسیار مهم 
.اقدام به اجرای فایل ها نکنیدRARبه هیچ وجه با باز کردن خود فایل . فشرده خارج کنید

.از حالت فشرده خارج کنیدwinrarبا استفاده از نرم افزار سپس فایل ها رو 

.کلیک کنیدSTARTبشین و روی فولدر حاوی برنامه اجرایی فیلم ها وارد 

:با پنجره زیر روبرو خواهید شدSTARTبعد از کلیک روی 

نیاز های اگر این گزینه برای شما نمایش داده نشد به این معنی هست که پیش. روی گزینه نصب پیش نیاز کلیک کنید
.اجرای برنامه روی سیستم شما نصب هستن و نیازی به نصب دوباره اون ها نیست
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:کلیک کنیدFinishصبر کنید تا مراحل نصب پیش نیازها به طور کامل به اتمام برسه و در نهایت روی گزینه 

.  داده نمیشههمونطور که می بینید دیگه گزینه نصب پیش نیاز نمایش،بعد از اتمام این مرحله با پنجره زیر روبرو میشین
.روی گزینه نمایش محتوا کلیک کنید
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.بعد از این مرحله به قسمت وارد کردن شماره سریال و مشخصات تون می رسید

نی های حتما نام و نام خانوادگی و همینطور تلفن همراه خودتون رو به طور صحیح وارد کنید چرا که پیگیری ها و پشتیبا
.بعدی تنها برای فردی با مشخصات ثبت شده قابل انجام خواهد بود

له به اینترنت توجه داشته باشید که روند فعالسازی به صورت کامال سریع و خودکار اتفاق میفته اما الزمه که حتما در این مرح
.متصل باشید

ن با چنین بسته به اینکه چه نرم افزارهایی روی سیستم تون در حال اجرا باش،بعد از فعالسازی نرم افزار روی سیستم شما
پنجره روی برای انجام این کار کافیه توی همین. پیغامی روبرو میشین و نرم افزار از شما میخواد که اون نرم افزارها رو ببندین

.اسم هر یک از نرم افزارها کلیک کنید تا برنامه خودش اون ها برای شما ببنده

.بعد از انجام این کار برنامه اجرا میشه و می تونید با کلیک کردن روی فیلم هر جلسه اون رو مشاهده کنید

در مورد شماره سریال به صفحه آخر این راهنما مراجعه کنید
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همینطور در این . بعد از خرید و انجام پرداخت، به صفحه ای هدایت میشین که مشخصات سفارش شما در اون قید شده
صفحه شماره سریالی که برای فعالسازی این محصول روی کامپیوتر خودتون نیاز دارید نوشته شده

دریافت شماره سریال

با مراجعه به پیشخوان حساب کاربری تون در . اگر بعد از انجام خرید شماره سریال تون رو یادداشت نکردین نگران نباشید
.باشیدهر لحظه می تونید به جزییات تمام خریدها و همینطور شماره سریال های اختصاصی خودتون دسترسی داشته 


