
 

 

:  ًزم افشار ثِ راٌّوب تَجِ کٌیذ ًصت را اًتخبة کزدیذ ثزای  Parseh SMSثب تشکز اس ایٌکِ ًزم افشار 

 

 :راٌّوبی ًصت 

 

 اجطا کٌیس CD ضا زضٍى  setupثطای ًصت ًطم افعاض فبیل

سپس پٌجطُ ای ثبظ ضسُ کِ زض آى ًبم ثطًبهِ ّبیی کِ ثط ضٍی 
 اصلی ًصت ذَاّس ضس ضا ًوبیص هی ُکبهپیَتط ضوب قجل اظ ثطًبم

 ضا ثعًیس ٍ هٌتظط ثوبًیس تب ثطًبهِ ّب ًصت Installزّسزکوِ 
هی ضَز کِ زض آى اظ  ضًَس سپس صفحِ زیگطی ًوبیص زازُ

 زکوِ Parseh SMSضوب هی ذَاّس ثطای ًصت ًطم افعاض 

Install  ضا ثعًیس پس اظ ًصت ًطم افعاض ثطًبهِ اجطا هی ضَز ، زض 
صفحِ ًوبیص زازُ ضسُ ثبیستی ثطای ًصت پبیگبُ زازُ ّب یکی 

اظ زٍ حبلت ًصت زض حبلت پیص فطض ٍ یب ًصت زض حبلت 

پیططفتِ ضا اًتربثکٌیس ، اگط ًصت زض حبلت پیص فطض ضا 
ُ ثِ صَضت ذَزکبض پبیگبُ زازُ ّب ضا ًصت ماًتربة کٌیس ثطًب

  .کطزُ ٍ سپس ثطًبهِ اجطا ذَاّس ضس 



 

 

اگط قجالً ًطم افعاض ضا ًصت کطزُ ایس ٍ حبل آى ضا حصف کطزُ ٍ قصس    

 سیستن ذَز ضا عَض کطزُ ایس Windowsًصت هجسز ضا زاضیس ٍ یب 

 جسیس ذَز ًصت windowsٍ هی ذَاّیس زٍثبضُ ًطم افعاض ضا ثط ضٍی 
 ًوبییس ٍ یب

قجالً ثط ضٍی سیستن ذَز ًطم افعاضی ضا ًصت زاضیس کِ ثطای ًصت آى 

  ثَزُ است Microsoft SQL Serverاحتیبج ثِ ًصت ًطم افعاض 

زض ّط یک اظ حبالت شکط ضسُ ًتیجِ هی ضَز کِ ضوب ًطم افعاض 

Microsoft SQL Server ضا ثط ضٍی کبهپیَتط ذَز ًصت زاضیس زض 
ایي صَضت زض قسوت ًصت پبیگبُ زازُ اظ هطاحل ًصت ًطم افعاض ثِ 

جبی اًتربة ًصت زض حبلت پیص فطض ، زکوِ ًصت زض حبلت 

ثطای ضوب سِ گعیٌِ ًوبیص پیططفتِ ضا اًتربة کٌیس زض صحفِ ثعسی 
زازُ هی ضَز کِ ثبیستی یکی اظ آًْب ضا اًتربة کٌیس اگط هبیل ّستیس 

 ثط ضٍی کبهپیَتط ذَزتبى ًصت ضَز ثبیستی SQL Serverًطم افعاض 

 ثط ضٍی ایي کبهپیَتط ضا اًتربة کٌیس اگط توبیل SQLگعیٌِ ًصت 
زاضیس ایي ًطم افعاض ثط ضٍی سطٍض ًصت ضَز ثبیستی گعیٌِ زٍم ضا 

 سطٍض هَضز ًظط ضا ٍاضز IP ٍ زض قسوت ًبم سطٍض،ًبم یب اًتربة کٌیس

  یب ثط ضٍی کبهپیَتط ضوبSQL Serverاهب اگط ًطم افعاض .کٌیس 

server  ًصت است گعیٌِ ًیبظی ثِ ًصت ًیست ضا  هَضز ًظط ضوب
اًتربة کٌیس ٍ سپس ًبم سطٍض ضا هطرص کٌیس اگط ًطم افعاض ثط ضٍی 

 ضا زضٍى ًبم سطٍض "."کبهپیَتط ذَزتبى ًصت است تٌْب کبفی است 
 .ثعًیس سپس ثِ هطحلِ ثعس ثطٍیس 

 سیستن ذَز ضا چک کطزیس ٍ زض آى  Control panelاگط : ًکتِ

Microsoft SQL Server Desktop Engine(opp)  ٍجَز 
زاضت ثبیستی فقظ ذَز پبیگبُ زازُ ضا اظ عطیق ًصت زض حبلت پیططفتِ 

 Microsoft Sql Server 2005ًصت کٌین ٍ اگط ثِ جبی آى 
ٍجَز زاضت ثبیستی اظ ضٍی زستَضالعول ًصت زض حبلت پیططفتِ پبیگبُ 

  .زازُ ضا ًصت کٌین

 



 

 

 ثط Parseh SMSزض ایي هطحلِ اگط پبیگبُ زازُ هطثَط ثِ ًطم افعاض 

ضٍی کبهپیَتط ضوب قطاض زاضز گعیٌِ پبیگبُ زازُ ٍجَز زاضز ضا اًتربة 

کٌیس سپس ثبیستی ًبم پبیگبُ زازُ ّب ، ًبم ًوًَِ پبیگبُ زازُ ّب ، ًبم 

 SQLسطٍض ٍ زض صَضتی کِ زستطسی ضوب اظ ًَع زستطسی ثِ صَضت 

ای است کلوِ کبضثطی ٍ ضهع عجَض ضا ٍاضز کٌیس ، اگط گعیٌِ ایجبز پبیگبُ 

زازُ ضا کلیک کٌیس زض صَضت توبیل هی تَاًیس ًبم پبیگبُ زازُ ، ًبم 

 . ای ضا تغییط زّیس SQLًوًَِ پبیگبُ زازُ ٍ زستطسی اظ ًَع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هزاحل ایجبد کبرثز ثزای ارسبل اس طزیق شوبرُ اختصبصی

 . ضسُ ٍ زض ظیط ثٌط اصلی سبیت ثط ضٍی زکوِ اعالعبت کبضثطی کلیک ًوبییس http://opp.co.irاثتسا ٍاضز سبیت  (1

 

 . ضا کلیک کٌیس ٍ یک ًبم کبضثطی ثطای ذَز ایجبز کٌیس"ثجت ًبم"سپس لیٌک  (2

 زض سوت چپ پبییي صفحِ "ًبحیِ کبضثطی"ثطای سفبضش هحصَالت ضطکت ٍ یب ذطیس ضبضغ ٍ ضوبضُ اذتصبصی ثط ضٍی ًَاض  (3

 . کلیک کٌیس

 

 

 

 

 

 . هحصَل هَضز ًظط ذَز ضا سفبضش زّیس "سفبضش جسیس"سپس زض قسوت  (4

پس اظ ثجت ًْبیی سفبضش هی تَاًیس اظ سِ عطیق پطزاذت آًالیي ، ٍاضیع ثِ ثبًک ٍ ٍاضیع ثِ کبضت ٍجِ سفبضش ذَز ضا پطزاذت  (5

 . ًوبییس 

ثطای اضسبل اظ عطیق ایٌتطًت تَسظ ًطم افعاض ثبیستی ًبم کبضثطی ٍ ضهع عجَض ذَز ضا زضٍى تٌظیوبت ًطم افعاض زض قسوت  (6

تٌظیوبت ایٌتطًت ٍ ضوبضُ اذتصبصی ضا زض قسوت ضوبضُ یب ًبم اذتصبصی ٍاضز کٌیس ٍ ضٍش اضسبل پیص فطض ضا ایٌتطًت 

 .اًتربة ًوبییس

 

 

http://opp.co.ir/
http://opp.co.ir/


 

 

 سئَال ّبی هتذاٍل در هَرد ًصت ًزم افشار ثز رٍی ٍیٌذٍس

آیب ثب ٍجَد ایٌکِ قفل سخت افشاری را ثِ سیستن ٍصل 

ًوَدُ ایذ ًزم افشار اس شوب کذ فعبل سبسی هی خَاّذ یب 

 ًزم افشار ثِ simple یب  standardایٌکِ در ًسخِ 

  ًوبیش دادُ هی شَد؟freeصَرت 

 command ضا تبیپ کٌیس تب cmd کلوِ Runزض ایي صَضت زض 

prompt ِکبهپیَتط ضوب اجطا گطزز زض صفحِ ظبّط ضسُ زض جبیی ک 

 :هکبى ًوب ٍجَز زاضز جولْد ظیط ضا تبیپ کٌیس

regsvr32 tiny.ocx 

 تب پیغبم هَفقیت آهیع ثَزى عولیبت ًوبیص زازُ ضَز

سپس ثطًبهِ ضا ثستِ ٍ زٍثبضُ ثبظ کٌیس تب ثطًبهِ ثسٍى ًیبظ ثِ کس فعبل 

 .سبظی اجطا ضَز

 ثطای ایٌکِ زض ًصت ثطًبهِ ّب زچبض هطکل ًطَیس ثبیس Windows 7زض   چِ کٌین؟Windows 7ثزای ًصت ًزم افشار در 

 ثِ قسوت 

Control panel/ User accounts/ 

 ثطٍین ٍ زض آًجب ثط ضٍی

Change user account control setting 

 Never)ضا ثط ضٍی پبییي تطیي حبلت  (لغعاى)کلیک کٌین ٍ ًَاض کطَیی 

notify) قطاض زّین. 

 ثز رٍی کبهپیَتز  Parseh Smsاگز قجالً ًزم افشار 

شوب ًصت ثَدُ ٍ شوب ٍیٌذٍس خَد را عَض کزدُ ایذ 

 حبل ثزای ًصت هجذد ًزم افشار چِ ثبیذ کزد؟

 Programقجل اظ ًصت ًطم افعاض ثبیستی زض زضایَ ٍیٌسٍظ ذَز ٍ زض پَضِ 

Files\Microsoft SQL Server ٍِاضز ضسُ ٍ زض صَضت ٍجَز پَض 

opp یب فبیلْبیی ثب ًبم ٍ sms آًْب ضا حصف ًوبییس ٍ سپس ًصت ثطًبهِ ضا 

 . آغبظ کٌیس

آیب ًصت ًزم افشار ثز رٍی ّز ًَع کبرثز سیستن اهکبى 

 پذیز است؟

 کطزُ login ای کِ زض حبل حبضط userثطای ًصت ًطم افعاض ثبیستی 

 . ثبضس Administratorاست حتوبً جعٍ گطٍُ 

 ٍاضز windows7 زض password Admin کطزى setثطای 

control panelضسُ ٍ ثِ هسیط user account/manage 

user account ضفتِ ٍ زض قسوت advanced ِثط ضٍی زکو 

advanced کلیک کطزُ ٍ ثط ضٍی کبضثط Administrator کلیک ،



 

 

 .   ضا ثعًیسset passwordضاست کطزُ ٍ 

 ثط ضٍی آى ًصت ضسُ است هحل ًصت ًطم Windows ای کِ Drive ًزم افشار ثز رٍی چِ درایَی ًصت هی گزدد ؟

افعاض است زض ًتیجِ ایي زضایَ ثبیستی فضبی کبفی ثطای ًصت ًطم افعاض 

 . زاضتِ ثبضس

 7 در ٍیٌذٍس Administratorثزای ایٌکِ ثب کبرثز 

loginکٌین چِ ثبیذ کزد؟  

 کطزُ login ای کِ زض حبل حبضط userثطای ًصت ًطم افعاض ثبیستی 

 . ثبضس Administratorاست حتوبً جعٍ گطٍُ 

 ٍاضز windows7 زض password Admin کطزى setثطای 

control panelضسُ ٍ ثِ هسیط user account/manage 

user account ضفتِ ٍ زض قسوت advanced ِثط ضٍی زکو 

advanced کلیک کطزُ ٍ ثط ضٍی کبضثط Administrator کلیک ،

 .   ضا ثعًیسset passwordضاست کطزُ ٍ 

 

 سئَاالت هتسٍال زض استفبزُ اظ ًطم افعاض

 در سهبى ثبس شذى ًزم افشار پیغبم 

 "یک ًسخِ اس ًزم افشار در حبل اجزاست"

 .هشبّذ هی گزدد

زض ایي حبلت یک ًسرِ اظ ًطم افعاض زض حبل اجطا است ٍ ضوب 

ثبیستی ثطای هطبّسُ آى زض ًَاض سوت ضاست پبییي صفحِ ثط ضٍی 

  آثی ضًگ هطرص ضسُ کلیک ضاست PSآضم ًطم افعاض کِ ثب حطٍف 

 .کطزُ ٍ گعیٌِ ًوبیص ثطًبهِ ضا اًتربة ًوبییس 

هَقع ٍرٍد ثِ ًزم افشار اس شوب کذ فعبل سبسی خَاستِ هی 

 .شَد

زض ایي حبلت ضوب قفل سرت افعاضی هطثَط ثِ ًطم افعاض پبضسِ اس 

 است ضا ثِ سیستن هتصل ًٌوَزُ ایس ٍ USBام اس کِ ثِ صَضت 

یب اگط هتصل ضسُ سیستن آى ضا ضٌبسبیی ًکطزُ است زض ایي حبلت 

قفل ضا ثط ضٍی پَضت زیگطی اهتحبى کٌیس تب سیستن ثب هَفقیت آى 

ضا ضٌبسبیی کٌس ٍ ٌّگبم ثبال آهسى ًطم افعاض اظ ضوب کس فعبل سبظی 

 . ًرَاّس

ثطای اضسبل گطٍّی ثبیستی پیبم تجلیغبتی جسیس ایجبز ًوَزسپس  ثزای ارسبل گزٍّی چِ ثبیذ کزد؟ 



 

 

زض ایي پیبم تجلیغبتی اظ گطٍُ ّبی ایجبز ضسُ یک یب چٌس گطٍُ ضا 

 .ثطای اضسبل اًتربة ًوَز

زض ایي حبلت ثبیستی یک پیبم تجلیغبتی ضا اًتربة ًوبییس تب ایي  .گشیٌِ ارسبل اس هٌَی ارسبل غیز فعبل است

گعیٌِ فعبل ضَز ثب کلیک ضاست ثط ضٍی پیبم تجلیغبتی ٍ اًتربة 

.گعیٌِ اضسبل ًیع هی تَاًیس پیبم ذَز ضا اضسبل ًوبییس  

ثزای ٍرٍد شوبرُ ّب درٍى دفتزچِ تلفي اس طزیق فبیل 

Excelچِ ثبیذ کزد؟  

 ٍجَز زاضًس کِ جْت ٍضٍز Excel ًطم افعاض زٍ فبیل CDزضٍى 

 ّط Header ثِ زفتطچِ تلفي ثبیستی Excelاعالعبت اظ فبیل 

ثطای اعالعبت ثیطتط ثِ ضاٌّوبی ).ستَى هغبثق ثب ایي فبیلْب ثبضس

 (ًطم افعاض قسوت زفتطچِ تلفي هطاجعِ ًوبییس

اگز در هَقع ارسبل ًَار ارسبلی هتَقف شذ علت چیست ٍ 

 چِ ثبیذ کزد؟

ایي هطکل زض صَضتی ضخ هی زّس کِ تطافیک اضسبل پیبم زض 

هربثطات ثسیبض ثبال ثَزُ ٍ زض ًتیجِ پیبم ّبی اضسبلی زض صف قطاض 

هی گیطًس ٍ زض ایي حبلت صف اضسبل زیگط ثطای اضسبل پیبم فضب 

 . ًساضز ، زض ایي حبلت اظ ًطم افعاض ذبضج ضسُ ٍ زٍثبضُ ٍاضز ضَیس 

ًبم "در هَقع ارسبل پیبم اس طزیق ایٌتزًت ثِ شوب پیغبم 

  دادُ هی شَد ؟"کبرثزی یب رهش عجَر اشتجبُ است

زض ایي حبلت زض تٌظیوبت ًطم افعاض ًبم کبضثطی ٍ یب ضهع عجَض ثِ 

زضستی ٍاضز ًطسُ است ٍ ثب اعالعبت زضٍى سبیت هغبیطت زاضز ٍ یب 

ثِ زلیل ٍاضز کطزى اضتجبُ ضهع عجَض پس اظ چٌس ثبض اهتحبى ًبم 

کبضثطی زضٍى سبیت غیط فعبل ضسُ است ، زضٍى سبهبًِ 

sms.opp.co.ir ٍاضز ضسُ ٍ ًبم کبضثطی ٍ ضهع عجَض ذَز ضا ٍاضز 

کٌیسٍ ثجیٌیس آیب ٍاضز سبیت هی ضَیس یب ذیط ، اگط اظ ًبم کبضثطی ٍ 

ضهع عجَض ذَز هغوئي ّستیس ثب ضطکت توبس گطفتِ تب ضاٌّوبیی 

 .ضَیس

 

 


