
1. Microsoft Office 2007
1. Full Install

1. برنامه گيري گزارش امكانات
2 ه نا ب م ف چاپ كانات .2ا برنامه فرم چاپ امكانات

2. Microsof .NET FrameWork 4



1. SetUp.exe



1. Accept



1. Next



برنامه به دسترسي مشكالت بروز از پيشگيري منظور Write(به Permission(
شود انتخاب ويندوز نصب درايو از غير درايوي در برنامه نصب مسير بايد :ترجيحاً



Justگزينه meبه نيز Everyرا Oneمي سيستمتغيير كاربران همه تا دهيم
كنند استفاده برنامه از .بتوانند



1. Next



Close



برنامه نصب Diabetآيکون Demo.exe



برنامه نصب مسير :يافتن
برنامه١. نصب آيکون روی کليک Diabetراست Demo.exe
Propertiesگزينه٢.
ShortCutسربرگ٣.
.۴Start in

E:\Diabet Program\



برنامه نصب مسير به :رفتن



Writeدادن Permissionها فايل بعضي :به
dbpath.txtفايل

نصب( Dataمحل Baseمی نشان )دھدرا

فايل١. روی کليک راست

.٢Properties

.٣Security

.۴Edit
۵Full Controll .۵Full Controll

کاربران( )ھمه



:diabetdbفايل
است برنامه اطالعاتي بانك فايل و دارد قرار برنامه نصب پوشه .در

حالت BوياA:دو
A:شود نصب يكسيستم روي فقط برنامه باشد قرار مركزي در .اگر

نصب پوشه از را فايل درايوها)CD(اين از يكي داخل و كرده كنيمPasteكپي .مي



:diabetdbفايل
B:يا دو روي بخواهيم و باشند متصل هم به شبكه طريق از كامپيوترها مركزي در اگر

كنيم نصب را برنامه سيستم .چند
نصب پوشه از را فايل از)CD(اين يكي درايوهاي از يكي داخل و كرده كپي

مركز آن طريقPasteكامپيوترهاي از مركز آن كامپيوترهاي بقيه و كنيم مي
فايل آن به شد)بانك(شبكه خواهند .متصل



:diabetdbفايل
درايو داخل كنيمD،Pasteمثال .مي



برنامه اجراي :اولين
مي نمايشدر به شود مي اجرا برنامه كه باري اولين در و بار يك فقط پيغام .آيداين



بانك فايل مسير ):diabetdb(انتخاب
مي انتخاب بوديم كرده ذخيره كه درايوي در را بانك و)D:\diabetdb(كنيمفايل

ميOpenگزينه انتخاب .كنيمرا



بانك فايل مسير ):diabetdb(انتخاب



بانك فايل مسير ):diabetdb(بازنشاني
مي باشد يافته تغيير بانك مسير دليل هر به برنامه با كار هنگام در ازچنانچه توان
نمود معرفي برنامه به را بانك مسير مجددا بانك بازنشاني كليد .طريق



برنامه به ورود :اولين
كاربري 1:نام
عبور 1:كلمه



برنامه به ورود :اولين
GUID:كدام طريق از اطالعات كند مشخصمي كه است فردي به منحصر كد

است كرده پيدا ارتباط افزار نرم با استان كدام از و شهرستان كدام از .مركز
نبايد مركزي هيچ ازGUIDبنابراين يا و دهد قرار ديگر مركز اختيار در را خود

GUIDنام به اشتباهاً اطالعات اينصورت، در كه چرا كند استفاده ديگر مركز
شد خواهد ثبت افزار نرم در كننده، ثبت مركز از غير .مركزي

اينترنت به اينترنت:اتصال به :اتصال
ثبت از سنجيGUIDقبل اعتبار تا شويم متصل اينترنت به طريقGUIDبايد از

Serverباشد پذير امكان افزار، نرم كننده اجرا .هاي



:GUIDثبت
اينكه از راGUIDپس آن متن تواند مي گرفت قرار مركز اختيار كردهCopyدر

قسمت در را آن :و
تنظيمات١.
GUIDثبت٢.

افزار نرم نمايد)Paste(در ثبت .و



:GUIDثبت
اينكه از راGUIDپس آن متن تواند مي گرفت قرار مركز اختيار كردهCopyدر

قسمت در را آن :و
تنظيمات١.
GUIDثبت٢.

افزار نرم نمايد)Paste(در ثبت .و



Writeدادن Permissionبانك فايل ):diabetdb(به
برنامه( اجراي در خطا بروز از پيشگيري )جهت

فايل١. روی کليک راست

.٢Properties

.٣Security

.۴Edit

.۵Full Controll
ا( کا )ه کاربران( )ھمه




