
:  مقدمه
ارائه شده است isoمجازي) با فرمت هاي مختلف از جمله DVDياimage )CDاين راهنما جهت آشنايي شما با نحوه استفاده از فايل هاي

 اگر شما با اين امر آشنايي داريد نيازي به مطالعه اين راهنما نخواهد داشت. 

:  فهرصت مطالب

A-راهنماي نصب نرم افزارDAEMONTools ........................................................................................................................... 1صفحه

B-ي فعال كردن برنامه 4............................................................... صفحه ............................................................................................ نحوه

C-باز كردن فايل هاي) 4.................................................................................................................. صفحه ايميج)نحوه استفاده از برنامه

A-اي نصب نرم افزار راهنم DAEMONTools  :

و فايلي با نام پوشه وارد-1  را اجرا كنيد. DAEMONToolsPro500316-0317_(www.irlanguage.com).exeي برنامه شده

ي باز شده-2 ي در پنجره  كليك كنيد Nextبر روي گزينه

و استفاده از نرم افزار راهنماي نصب، فعال سازي

DAEMON Tools 



Iدر پنجره باز شده گزينه-3 Agree .را انتخاب كنيد 

ي-4 ي بعد گزينه ي Trial Licenseدر پنجره و گزينه  را بزنيد Nextرا انتخاب كنيد



ي بعد بدون تغيير تنظيمات گزينه-5  را انتخاب كنيد Next در صفحه

 را بزنيد Nextدر تنظيمات گزينه بدون اعمال تغيير پنجره ديگري باز خواهد شد،خواهيم پس از چند لحظه-6

ي بعد گزينه–7 و گزينه Don’t Allow MountSpace to my statisticدر صفحه در Nextرا انتخاب كرده و را كليك كنيد

 را كليك كنيد. installي بعد بدون اعمال تغييرات گزينه صفحه



ي بعد نرم افزار-8 و پس از مدتي شروع به نصبدر صفحه  خواهد رسيد. نصب به پايانخواهد كرد

ب نصب مراحلدر-9 (البته انتخاب اين Don’t Installه اختيار گزينه در صورت ظاهر شدن پنجره اي مطابق شكل زير، را كليك كنيد

و در صورت تمايل گزينه ديگر را نيز مي توانيد انتخاب كنيد )   گزينه اختياري است

 را كليك كنيد. Finishو گزينه برداشتهرا Run DimonToolsگزينه تيكحتما در مرحله آخر نصب– 10



B-ي فعال كردن برنامه  نحوه

و پس از فعال سازي ديگر نيازي به اتصال به اينترنت نخواهد بود،  براي فعال كردن يكبار نياز است كه به اينترنت وصل شويد

ي مراحل فعال سازي: ي نصب مجدد وارد پوشه از DAEMONToolsبرنامه سورس پس از بسته شدن پنجره و ي شـده  Crackپوشه

در autoloader_dt_loader_0.4.exeفايلي به نام و محل برنامه كپيرا و روي آن دوبار كليك كـرده (محـل آنرا اجرا نماييدكنيد

 باشد) C:\Program Files\DAEMON Tools Proنصب برنامه به صورت پيش فرض بايد مانند

. هيچگاه به پايان نرسيد( استفاده آزمايشي) اين نرم افزار trialويژگي فعال سازي صورت گرفته سبب مي شود كه

B-(باز كردن فايل هاي ايميج)  نحوه استفاده از برنامه

يك DAEMONToolsذكر اين نكته حائز اهميت است كه پس از نصب برنامه- درايو مجـازي بـه وينـدوز DVDو فعال سازي آن

(كه از محيط  Myاضافه مي شود Computer ( ه قابل مشاهده است را مي بايد در آن اجرا كرد كه براي اجراييجايمياو فايل

و مانند شكل زير  فايل ايميج در آن به اين صورت اقدام مي شود، بر روي فايل ايميجي كه قصد اجراي آنرا داريد راست كليك كنيد

 آنر اجرا مي كنيد. .… DAEMON Tools Pro/Mount to / [DT-0] (G:) از مسير

و آنرا مي تواند از درون محيط DVDحال فايل ايميچ درون- Myدرايو مجازي اجرا شده است Computer .باز كنيد 



: ازچاز پس اگر نكته آن Con7nue(9) روبرو شديد منتظر بمانيد تا شمارش Trial Period has expiredنصب برنامه با پيغام ندين بعد

تاكل Continueو بر روي گزينه تمام شويد آزمايشي اجرا شود. كرك كردن برنامه سبب شده است كه ويژگي فايل ايميج مورد نظر يك كنيد

)Trial و  به صورت نامحدود از اين نرم افزار بتوان استفاده كرد. ) آن هيچ گاه به پايان نرسد

 واحد پشتيباني–با تشكر از مرجع آموزش زبان ايرانيان

:  www.irlanguage.com وب سايت

:  info@irlanguage.comايميل

:  021– 56379131تلفن تماس

:  09190678544تلفن همراه


