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و نکات بکار رفته در این راهنما :

=

نکته مهم

=

توجه

توضیحات راهنما :
-1در این راهنما منوی اصلی با عالمت (

) مشخص شده است.

) نمایش داده شده است .

-۲

زیرمنو ،با عالمت (

-3

زیرمنو دوم که در واقع زیر (زیرمنو) قرار میگیرد با عالمت

) )

مشخص شده است.
-۴

کلیک های موردی با عالمت (
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) نمایش داده شده اند.
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در این مستند به بررسي چگونگي نصب سیستم جامع حسابرسي NetBill 4.0
پرداخته ميشود .رویه نصب به صورت گام به گام تفسیر شده است ؛ از این
رو  ،تنها پیروي دقیق از راهنمایي هاي بیان شده  ،به نصب موفقیتآمیز
سیستم منجر خواهد شد.
❖ پیش نیازهای نصب سیستم
به منظور نصب سیستم  ،فراهمآوري پیشنیازهاي زیر ضرورت دارد :
• رایانه داراي كارت گرافیكي مناسب  ،گرداننده لوح فشرده و دستگاه
موشواره
• لوح فشرده سیستم جامع حسابرسي NetBill
همچنین  ،پیش از انجام فرآیند نصب  ،دستگاه پیشفرض براي راهاندازي
سیستم را در پیكربندي سیستم به گرداننده لوح فشرده تغییر دهید.
ضمنا مطمئن شوید تاریخ و ساعت سیستم در  BIOSصحیح تنظیم شده
باشد.
❖ اقدامات اولیه
پس از قراردادن لوح فشرده سیستم جامع حسابرسي  NetBillدر گرداننده لوح فشرده  ،رایانه
را باز راهاندازي نموده و از پیش فرض بودن گرداننده لوح فشرده به عنوان دستگاه
راهانداز اطمینان حاصل نمائید .پس از راه اندازي رایانه با استفاده از لوح فشرده  ،با
صفحهاي كه در تصویر زیر آورده شده است  ،روبرو خواهید شد :

با مشاهده این صفحه  ،كلید  Enterرا فشار دهید .در اینصورت وارد محیط گرافیک و
فارسي نصب  NetBillخواهید شد .در صورت عدم تمایل به استفاده از محیط گرافیک و فارسي ،
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میتوانید بجاي فشار کلید  ، Enterگزینه  Text Modeرا انتخاب کرده و سپس  Enterرا فشار
دهید .در هر دو صورت محیط متني و گرافیکي  ،راهاندازي رایانه با استفاده از لوح سخت
ادامه خواهد یافت.
زمانی که شما  NetBillرا برای اولین بار روی دیسک سختی که هنوز پارتیشن بندی نشده
نصب می کنید ممکن است که با هشدار زیر مواجه شوید که جهت ساخت  MBRهارد دیسک شما
برای  Partision Tableمی باشد  ،بنابراین گزینه

 Re-initialize allرا جهت دادن مقدار اولیه

بصورت اتوماتیک برای (  MBR ) Master Boot Recordکه  512بایت می باشد کلیک کنید.

در مرحله بعد سیستم از شما می پرسد که از چه نوع فضای دیسک سخت بر روی سیستم
استفاده می کنید که این گزینه بصورت پیش فرض روی  Basic Storage Devicesبرای دیسک های
سخت خانواده

 SATA ، SCSI ، IDEقرار دارد .با کلیک بر روی  Nextوارد مرحله بعد می

شویم.

در محل هاي مشخص شده  ،گذرواژه مدیریتي (کلمه عبور کاربر  )rootرا وارد نمائید و
كلید  Nextرا فشار دهید.
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❖ قسمت بندي لوح سخت
دراین قسمت گزینه

 Create Custom layoutرا براي پارتیشن بندي

انتخاب کرده و Next

مي زنیم.

پس از کلیک بر روی  Nextو ورود به صفحه مربوط به پارتیشن بندی دیسک سخت صفحه زیر
را مشاهده خواهید نمود که با کلیک بر روی گزینه  ، Createپارتیشن ها را طبق توضیحات
زیر ایجاد می نماییم.
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بهتر است که حدود

30درصد را براي "  " /و دو برابر مقدار رم را براي "  " swapو

مابقي را براي "  " /varدر نظر بگیریم .دقت شود در کلیه پارتیشن ها
را EXT4
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نوع فایل سیتم

و همه پارتیشن ها را به صورت  Primaryانتخاب مي کنیم.

براي این کار گزینه  Force to be a primary partitionرا تیک مي زنیم.
در تصویر زیر قسمت های مربوط مشخص شده است.

پس از انجام اقدامات فوق و کلیک بر روی  Nextاگر پیغامي در مورد پاک شدن اطالعات
موجود روي دیسک سخت شما ظاهر شد آن را تایید نمایید  ،سپس راهاندازي خودكار  ،صفحهاي
كه در شكل زیر به تصویر كشیده شده است  ،ظاهر خواهد شد:

در صفحه پایاني  ،گزینه  Rebootرا کلیک کرده .رایانه باز راه اندازي خواهد شد و
سیستم حسابرسي جامع  NetBillآماده استفاده خواهد شد.
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نکته قابل توجه این است بعد از نصب با وارد شدن به محیط کاربری  shellو با
تایپ دستور  nbconfigمیتوانید برای سیستم  IPمورد نظر را تعریف نمایید.
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