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 ٢صفحه  
 

  نرم افزارهای پیش نیاز را نصب نماييد. اکنون الزم است 

  نرم افزارهای پیش نیاز عبارتند از: 

.NET FrameWork 4.5  

SQLocalDb 

  نسخه دات نت فریم ورک شما باید چهار و نیم و یا باالتر باشد 

 دانلود نماييد.  www.bernosoft.comسایت  می توانید نرم افزار دات نت فریم ورک را از  اشم

متناسب با نوع سیستم  SQLocalDbالزم است نرم افزار دات نت فریم ورک اطمینان از نصب نرم افزار  پس از
در بخش دانلود نرم  www.bernosoft.comویندوز خود را نصب نماييد. این نرم افزار را نیزمی تواند از سایت 

  افزار نصب نماييد. 
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