راهنمای نصب نرم افسار BB Flashback Pro v5.9.0
پس از داًلَد ًرم افسار از سایت کٌفراًس ،فایل فشردُای تا ًام  BB.FlashBack.Pro.v5.9.0در اختیار شوا قرار
خَاّذ گرفت .تا استفادُ از ًرمافسار  ،WinRARفایل هرتَطِ را  Extractهیًوایین.
سپس پَشِای تا ّویي ًام ایجاد خَاّذ شذ .در پَشِی هرتَطِ فایل  Setupرا اجرا هیکٌین .پٌجرُی زیر ظاّر
خَاّذ شذ.

ب رٍی  Nextکلیک کردُ ٍ در پٌجرُی تعذی ،هاًٌذ شکل زیر ،پس از فعال کردى تیک هَردًظر ،هجذدا تر
رٍی  Nextکلیک هیًوایین.

در هرحلِی تعذ ،هطاتق شکل زیر ،هحل ًصة ًرمافسار را هشخص ًوَدُ ٍ تر رٍی گسیٌِی  Nextکلیک هی-
کٌین.

در پٌجرُی تعذی ًیس تر رٍی  Nextکلیک هیًوایین.

در هرحلِی تعذ ٍ در پٌجرُی ظاّر شذُ ،رٍی گسیٌِی  Installکلیک ًوَدُ تا فرآیٌذ ًصة ًرم افسار آغاز شَد.
پس از پایاى ًصة تر رٍی گسیٌِی  Nextکلیک هیًوایین.

در پٌجرُی ظاّرشذُ ،تیک ّر دٍ گسیٌِی ًشاى دادُشذُ در شکل زیر را ترداشتِ ٍ تر رٍی  Finishکلیک هی-
ًوایین.

سپس هحتَیات پَشِی ( Patchکِ در پَشِی اکسترکت شذُی اتتذایی ٍجَد دارد) را در هحل ًصة ًرم افسار
کپی ًوَدُ ٍ فایل  Patchرا اجرا هیکٌین( .دقت شَد کِ قثل از عولیات ً Patchingرمافسار ،تِ ّیچ ٍجِ ًثایذ
ًرمافسار را اجرا کٌیذ .دقت ًواییذ چٌاًچِ آیکَى ًرمافسار در کٌار ًَار عٌَاى پاییي در کٌار ساعت ٍجَد دارد ،تا
کلیک راست تر رٍی آى ٍ اًتخاب گسیٌِی  Exitاز آى خارج شَیذ).

هٌتظر هیهاًین تا عولیات  Patchingکاهل شَد ٍ ًْایتا تر رٍی گسیٌِ  Exitکلیک هیًوایین.

اکٌَى ًرمافسار تِطَر کاهل ٍ صحیح ًصة ٍ آهذاُی اجرا هیتاشذ
ًکتِ:
اگر چٌاًچِ در پیذا کردى ًصة ًرمافسار دچار هشکل شذیذ هیتَاًیذ از دستَرالعول زیر استفادُ ًواییذ.
 در ویندوز : XP
تعذ از ًصة ،رٍی ً Shortcutرم افسار کلیک راست کردُ ٍ رٍی گسیٌِی  ٍ Propertiesسپس رٍی
گسیٌِ  Find Targetکلیک کٌیذ.
 در ویندوز  7و :8
تعذ از ًصة ،رٍی ً Shortcutرم افسار کلیک راست کردُ ٍ رٍی گسیٌِی  Open file locationکلیک
ًواییذ.

