بنام خدا
با سالم و احترام خدمت شما و ضمن تشکر و قدردانی به جهت انتخاب محصول آموزشی روژبین
درصورتیکه آموزش ها را بصورت دانلودی تهیه کردید مطابق با دستورالعمل ذیل عمل کنید :
توجه :آموزش ها فقط با ویندوز قابل اجرا هستند و بر روی دو سیستم فعال میشود .لذا تاکید میکنیم
فقط بر روی کامپیوترهای شخصی خودتان فعال کنید .مراحل اجرای آموزش ها به شرح ذیل هستند :
 -1پس از دانلود یک فایل با پسوند  ISOدر اختیار شما قرار میگیرد .برای اجرای فایل  ISOالزم
است نرم افزار درایو مجازی ( )Virtual CloneDriveرا بر روی سیستم نصب کنید که میتوانید
از لینک زیر آن را دانلود کنید :
نرم افزار درایو مجازی (: )Virtual CloneDrive
http://www.cdn.rozhbin.ir/Virtual%20CloneDrive.rar
-2پس از نصب  ، Virtual CloneDriveدرایو مجازی ) (BD-ROM Driveبه قسمت
 My Computerاضافه میشود .حال بر روی درایو مجازی نصب شده راست کلیک کرده و
 Virtual CloneDriveو سپس  Mountرا انتخاب کنید . .
-3از قسمت  Mountآدرس دهی کرده و آدرس مسیر فایل  ISOرا بدهید .
-4اکنون نام  Rozhbinروی درایو مجازی به نمایش درآمده است .
-5حال بر روی درایو  Rozhbinدوبار کلیک کرده و عملیات فعالسازی را انجام دهید .
-6فعالسازی به  4روش زیر انجام میشود :
-6-1فعالسازی اتوماتیک :
این روش ساده ترین راه برای فعالسازی بوده و زمانی استفاده میشود که به اینترنت وصل باشید.
برای این منظور شماره سریالی که به آدرس ایمیلتان ارسال شده را به همراه مشخصات خودتان وارد
و بر روی گزینه " معتبرسازی" کلیک کنید.
(اگر سریالی دریافت نکردید پوشه اسپم ایمیل را چک کنید)
-6-2فعالسازی با تلفن گویا :
در این روش با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید و با وارد کردن شماره سلایر و کد خروجی دستگاه
رمز فعالسازی را دریافت کنید  .کد خروجی دستگاه را در قسمت پایین پنجره بازشده میتوانید ببینید.
-6-3فعالسازی با پیامک :
در این روش شماره سلایر و کد خروجی دستگاه و مشخصات خودتان را به شماره داده شده پیامک
کنید و رمز فعالسازی را دریافت کنید.

-6-4فعالسازی دستی :

در این روش نیز الزم است به اینترنت وصل باشید  .برای این منظور وارد لینک زیر شوید و شماره
سلایر و کد خروجی دستگاه و مشخصات خودتان را وارد و بر روی گزینه "دریافت کدفعالسازی"
کلیک کرده تا رمز فعالسازی نمایش داده شود .حال این رمز را در قسمت "رمز عبور" وارد و
گزینه "معتبرسازی" را انتخاب کنید.
لینک فعالسازی دستی :
http://rozhbin.ir/activation
حتما رمز فعالسازی دریافت شده را یادداشت کنید چون بعد از تعویض ویندوز الزم است مجددا این
رمز را وارد کنید.
درصورتیکه آموزشها را بصورت  DVDتهیه کردید مطابق روش ذیل عمل کنید :
در صورت تهیه آموزش ها بصورت  DVDاز طریق یکی از دو روش زیر میتوانید آموزش ها را
اجرا کنید :
-1با استفاده از درایو کامپیوتر  :در این حالت  DVDرا داخل درایو کامپیوتر قرار دهید و یکی از
روشهای فعالسازی را انتخاب و آموزش ها را اجرا کنید(.مطابق با بند  6ذکر شده در باال)
-2با استفاده از درایو مجازی  :در این حالت میتوانید از طریق ایمیج گرفتن  ،آموزش ها را بر
روی کامپیوترتان ذخیره و با استفاده از درایو مجازی آنها را اجرا کنید .در این روش شما دیگر
نیازی به قرار دادن  DVDدر سیستم نخواهید داشت و مراحل آن به شرح ذیل میباشد :
-2-1نرم افزار  CloneCDرا از طریق لینک زیر دانلود نموده و آنرا نصب کنید .
لینک دانلود نرم افزار : CloneCD
http://www.cdn.rozhbin.ir/CloneCD.v5.3.4.0.zip
 DVD -2-2را داخل دستگاه قرار دهید.
 -2-3نرم افزار  CloneCDرا اجرا و گزینه  Read to Image fileآن را انتخاب کرده و از
 DVDایمیج بگیرید و در آدرس مورد نظرتان بر روی کامپیوتر ذخیره کنید  .فایل ایمیج با پسوند
 ISOذخیره میشود  .نحوه اجرای فایل  ISOدر روش دانلودی توضیح داده شده است .
 2-4در صورتیکه با برنامه  CloneCDموفق به تهیه ایمیج نشدید میتوانید از برنامه Nero
استفاده کنید و یا از طریق لینک دانلود فایل ایمیج را دانلود کنید.لینک دانلود پس از درخواست به
ادرس ایمیلتان ارسال میشود.
با تشکر از توجه شما  -وب سایت روژبین
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