
 

 

 راهنمای فعالسازی مجموعه های آموزشی

 

  یکسان میباشد. 01و  8، 7تنظیم سیستم : برای ویندوزهای 

 قبل از فعالسازی ابتدا باید سیستم را تنظیم نمود، همانند مسیر زیر :

 کلیک کنید. Clock, Language and Regionعنوان بر روی شده و  Control Panelوارد  .1

 

2. Region را انتخاب نموده. 

 



 

 

 کلیک کنید.  Change System Locationبر روی دکمه  Administrativeدر سربرگ  .3

 

 

 .کلیک کنید Okرا انتخاب نموده و بر روی دکمه  Persianابتدا  Region Settings کادر در داخل .4

 

 

 "Restart Now"از شما میخواد سیستم را ریستارت کنید.بر روی دکمه در نهایت کادری ظاهر میشود که  .5

 کلیک کنید.



 

 

 

 : مراحل فعالسازی 

 آموزشی سه روش پیش رو داریم :به طور کلی برای فعالسازی مجموعه های 

 

 

 روش اول : با استفاده از اینترنت 

متصل باشد. با اجرای لوح آموزشی کادر زیر نمایش داده می شود. مشخصات را در این روش باید سیستم به اینترنت 

 کلیک کنید. "معتبرسازی"درج کرده و بر روی دکمه 

 

 نکته :

به صورت اتوران نمیباشد باید وارد یکی از پوشه  نرم افزار های کتیا و سالیدورک آموزشیبه دلیل اینکه مجموعه اول 

 ظاهر گردد. پایینها شده و یکی از فیلم ها را اجرا نمایید تا کادر فعالسازی 

 مجموعه اول فقط این روش فعالسازی را دارد و دو روش بعدی در مجموعه اول نمی باشد.



 

 

 

 

 

 ( روش دوم : با استفاده از ارسال پیامکSMS) 

  مطابق با راهنمای موجود در عکس زیر عمل کنیددر این روش 

 باشد.به این نکته توجه کنید تایپ باید با حروف و اعداد انگلیسی 

 به عنوان نمونه :

818163582554*950317327806*Mazinani*mazinani.cdcm@yahoo.com 

 آدرس ایمیل*فامیلی*کد خروجی دستگاه*شماره سریال لوح

 



 

 

تبر مع"کدی به شماره موبایل شما ارسال می گردد .کد را در قسمت رمز عبور وارد کنید و دکمه  ،پس از ارسال پیامک

 را بزنید. "سازی

 

 سامانه تلفن گویا روش سوم : با استفاده از 

ر درمز دریافتی را در این روش مطابق متن موجود در عکس زیر عمل نموده تا رمز فعالسازی در اختیارتان قرار بگیرد.

 کلیک کنید. "معتبرسازی"کادر رمز عبور تایپ کرده و بر روی دکمه 

 

 

 

 : نصب نرم افزار ایمیج 

فعالسازی مجموعه ها برای اجرای مجموعه آموزشی هر بار از دی وی دی ها استفاده نکنید اگر قصد دارید پس از 

میتوانید از مجموعه های آموزشی یک فایل ایمیج داخل سیستم کامپیوتر خود ایجاد نمایید برای این منظور باید از دو 

 نرم افزار زیر استفاده نمایید:

 از دی وی دی هابه منظور ساختن فایل ایمیج :  Clone CDنرم افزار 

 : به منظور اجرای فایل ایمیج ساخته شده Virtual Clone Driveنرم افزار 

نکته : در صورتی که مجموعه ها را به صورت لینک دانلود خریداری نمایید فایل مجموعه های اموزشی به صورت 

ا داخل سیستم نصب نمایید تا بتوانید فایل مجموعه ها را ر Virtual Clone Driveایمیج هستند و فقط نرم افزار 

 اجرا کنید.

 .این دو نرم افزار را میتوانید از اینترنت دانلود نمایید



 

 

 

 

 توجه :

خواهید داشت که این شماره  "شماره سریال لوح"ابتدا نیاز به یک در تمام سه روش فوق، 

بانکی به یکی از سه روش زیر برای شما رگاه سریال پس از واریز هزینه سفارش از طریق د

 ارسال خواهد شد:

 ایمیلارسال پیام به 

  شماره موبایلارسال پیامک به 

 ارسال پیغام به تلگرام

 

 با تشکر

 کلوپ مهندسی سه بعدی

www.3DEngineer.ir 


