راٌّوای تٌظیوات اٍلیِ در سیستن جْت راُ اًدازی ًرم افسار اتَهاسیَى اداری فرزیي
**********************

ّوکاراى گراهی در راستای استفادُ تْیٌِ ًرم افسار هیتَاًیذ اقذاهات ریل را اًجام ٍ تا حذاقل تغییرات در رایاًهِ
خَد از ساهاًِ تِ سادگی ٍ ًحَ هطلَب تْرُ ترداری ًواییذ.شایاى رکر است کِ هطالة راٌّوای آهَزشهی ٍ ًهرم
افسار ّای هَرد ًیاز در صفحِ آغازیي تواهی کارتراى قرار دادُ شذُ است کِ از آى طریق هیتَاًٌذ پس از ٍرٍد تِ
صفحِ خَد تِ آى دسترسی

داشتِ تاشٌذ(.هطالعِ راٌّوای سریع کارتری ٍ تسلط تِ هطالة هَجَد ،تِ کلیهِ ّوکهاراى پیشهٌْاد

هیشَد )



ٍاحذ اًفَرهاتیک ادارُ کل

لطفا گاهْای ذیل را اًجام ًوایید:

ً -1صب ًرم افسار TIFF viwer
ً-2صب هرٍر گر ایٌترًت اکسپلَر ٍرشى  8یا 9
ًکتِ  :اگش ٍسطى اکسپلَسس شوب ثبالتش هی ثبشذثِ جْت جلَگیشی اص اختالل دس کبسکشد ،اص طشیق  control panelثب حزف ٍ
تقلیل آپذیتْبی اکسپلَسس آًشا ثِ ٍسطى هذًظش ثشگشداًیذ ٍ حتوبً آپذیت اتَهبتیک آًشاسا غیش فعبل ًوبییذ
 -3پاک کردى تاریخچِ ایٌترًت اکسپلَرر ()clear history
اص طشیق هٌَی TOOLSگضیٌِ  Internet Optionتت General

ً کتِ ثب ایي کبس توبهی پسَسدّبی رخیشُ شذُ دس هشٍسگش پبک هیشَد لطفب اص یبداداشت ثشداسی آًْب هطوئي ثبشیذ

 -4ریست کردى تٌظیوات شخصی در ایٌترًت اکسپلَرر
اص طیق هٌَی TOOLSگضیٌِ  Internet Optionتت Advanced

ٍ -5اردکردى آدرس ای پی ریل در ًَار آدرس هرٍرگر ایٌترًت اکسپلَرر ٍ هشاّذُ تصَیر ٍرٍدی ساهاًِ
 دس شجکِ داخلی اداسُ کل (کبسثشاى اداسُ کل اص داخل شجکِ : )LAN
 اص طشیق ایٌتشًت (سٍسبی هحتشم هشاکض یب کبسثشاى جْت دستشسی اص خبسج شجکِ : )LAN

94.183.38.112

 -6تعییي آدرس ٍارد شذُ تِ عٌَاى صفحِ آغازیي هرٍرگر ()Home Page
اص طشیق هٌَی TOOLSگضیٌِ  Internet Optionتت general

ٍ -7ارد کردى سایت تعٌَاى سایت اهي در قسوت Trust
اص طشیق هٌَی TOOLSگضیٌِ  Internet Optionتت security

اداهِ تٌظیوبت دس ایي قسوت سا اص طیق دکوِ  costume levelثب اًتخبة گضیٌِ ّبی ریل اًجبم هی دّین



Automatic prompting for activeex controls
 Enable



Download signed activex controls
 Enable



Download un signed activex controls
 Enable



Intializ is script activex control not marked as safe for scripting
 Enable



Automatic prompting for file downloads
 Enable




Accesss data source across domains
 Enable
Pop-up blocker
 DISable

 -8گسیٌِ PoP upرا غیر فعال کٌیذ

 -9زدى تیک

گسیٌِ هَرد ًظر هطاتق شکل ریل (سَهیي گسیٌِ از قسوت )Security

 Allow software to run or install even if the signature is valid

 -01تعییي ایٌترًت اکسپلَر تعٌَاى پیش فرض هرٍرگرّا

ًکتِ  :تْتر است پس از ایي تٌظین سایر هرٍرگرّای سیستن هاًٌذ فایر فاکس –کرٍم ٍ ...را یکثار تاز ًواییذ ٍ تِ
پیام صادرُ تا ترداشتي تیک یاد آٍری هجذد  ،هثٌی تر ایجاد آى هرٍرگر تِ عٌهَاى پهیش فهرض دکوهِ  NOرا
تفشاریذ

 -00ساخت آیکي ًرم افسار در دسکتاج از طریق هٌَی  ٍ FILEگسیٌِ Send TO

ٍ سپس ثش سٍی آیکي ایجبد شذُ سٍی صفحِ دسکتبح کلیک ساست ًوَدُ ٍ ثب صدى گضیٌِ propertiesفقط قسوت
 http://94.183.38.112سا ًگِ داشتِ ٍ هبثقی سا حزف کٌیذ.

ثب تشکش هجذد
اهیذ است ّوَاسُ شبّذ تعبلی سبصهبًی دس عشصِ فٌبٍسیْبی ًَیي
ثب ّوکبسی صویوبًِ شوب ثضسگَاساى ثبشین
سفیع صادُ

