هزحلِ یک :سی دی یک را در داخل  CD-ROMقزار دادُ ٍ هحتَیات  CDرا تاس کٌیذ

در ایي قسوت فایلْای داخل  CDرا هالحظِ هی کٌیذ

هزحلِ دٍ :فایل  Setup.exeرا اًتخاب ( تز رٍی آى کلیک ) کٌیذ
ّوچٌاًکِ هالحظِ هی کٌیذ در ایي قسوت  Microsoft.net 2.0 from workدر حال ًصة تزرٍی سیستن شوا هی تاشذ

هزحلِ سِ :تعذ اس ًصة  Microsoft.net 2.0 from workهٌَی ًصة ًزم افشار آهادگی جسواًی ( ّواًطَر کِ در تصَیز
پاییي هشاّذُ هی کٌیذ ) ظاّز هی شَد کِ تایذ گشیٌِ  Nextرا کلیک ًواییذ

هزحلِ چْار :در ایي هزحلِ لیساًسیِ ًزم افشار را هشاّذُ هی کٌیذ کِ تایذ پس اس هطالعِ ،هَافقت خَد را اعالم ًوَدُ ٍ گشیٌِ
"  " I accept the terms in the License agreementرا اًتخاب ًواییذ ٍ سپس گشیٌِ "  " Nextرا کلیک ًواییذ

 -1گشیٌِ هزتَط اًتخاب شَد
 -2تزرٍی  Nextکلیک شَد

هزحلِ پٌج :ایي هزحلِ هزتَط تِ اًتخاب درایَی است کِ ًزم افشار تایذ در آى ًصة شَد
*اگز در درایَ پیش فزض شوا تِ اًذاسُ (  ) 1.5 GBفضای آساد دارد گشیٌِ  Nextرا کلیک ًواییذ.
در غیز ایٌصَرت فضای هَرد ًیاس را ایجاد ًواییذ

کلیک ًواییذ

در صَرتی کِ درایَ پیش فزض شوا پز تاشذ یا تِ ّز دلیل دیگز تخَاّیذ ًزم افشار را در یک درایَ دیگز ًصة کٌیذ ،گشیٌِ
… Browseرا اًتخاب ٍ اس ایي قسوت هسیز دلخَاُ خَد را هشخص ًوَدُ ٍ "  " okرا کلیک ًواییذ

تذکز :در درایَی کِ ٍیٌذٍس ًصة شذُ تاشذ تایذ حذاقل  555هگاتایت فضای خالی هَجَد تاشذ
ّوچٌاًکِ هشاّذُ هی کٌیذ ًزم افشار در حال ًصة هی تاشذ.

هزحلِ ششً :زم افشار در هیاًِ ًصة اس شوا سی دی  2را خَاّذ خَاست

سی دی یک را اس  CD- ROMخارج ٍ سی دی  2را در داخل  CD- ROMقزاردادُ ٍ گشیٌِ "  " okرا کلیک ًواییذ

ًصة تزًاهِ تِ اتوام رسیذُ ٍ پیغام هزتَطِ صادر هی شَد
هزحلِ ّفتن :در ایي هزحلِ رٍال ًصة ًزم افشار تِ پایاى رسیذُ ،گشیٌِ  Finishرا کلیک ًواییذ

کلیک ًواییذ
حال ًزم افشار را تاس ًوَدُ تا صفحِ سیز ظاّز شَد

