
 انشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشاندمرکز رایانه 

  COMSOL.Multiphysics.5.2.1راهنمای نصب 

 بعد از باز نمودن فایلهای زیپ شده ، این مجموعه فایلها را مشاهده می نماید

 

 تصویر شماره یک

همانطور که می دانید این فایلها بوسیله یک درایو مجازی باز می شود را مشاهده می نماید.  Comsol52_1.isoدر لیست این فایلها، فایل 

 می نماید .   Mountآنها را  Ultra Isoبرای اینکار ابتدا بوسیله یک برنامه مانند 

می روی شبباهد اواهید بود که یک درایو سببی دی را   My Computerرا نصببن نماید سببنگ هن امی که به  Ultra Isoبرای اینکار ابتدا 

ست کلیک نمود و گزینه  ست کافیست روی آن را شده ا ضافه  شما ا سنگ گزینه  UltraIsoمجازی به لیست درایورهای  را بزنید  Mountو 

 مانند تصویر زیر

 

 تصویر شماره دو



 انشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشاندمرکز رایانه 

  تصویر زیر ظاهر می گردد Mountبعد از انتخاب گزینه 

 

 ه سهتصویر شمار

 را انتخاب نماید تا لیست تما  فایلهای موجود در ان به نمایش در بیاید مانند تصویر زیر Comsol52_1.isoکافیست فایل 

 

 تصویر شماره چهار

 دوبار کلیک می نمایم تا تصویر زیر ظاهر گردد Setup.exeحال شروع به نصن برنامه می نمایم برای اینکار روی فایل 
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 را می زنیم Nextرا انتخاب نموده و  Englishدر این قسمت زیان 

 

 تصویر شماره پنج

 

 یر شماره ششتصو
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 را انتخاب نماید   I Acceptدر این قسمت ابتدا 

 را انتخاب نماید License Fileگزینه  License formatسنگ از گزینه 

 دهید. را که در تصویر یک می بنید می Comsol52_1.licآدرس فایل  Browseسنگ با زدن گزینه 

 را می زنید Nextینه گزو در نهایت 

 

 یر شماره هفتتصو
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 یر شماره هشتتصو
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 را می زنید Nextبر داشته و را   Update مربوط به قسمت تیکدو در این قسمت 

Check for Updates after Installation 

Enable automatic check for updates 

 

 یر شماره نهتصو
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 را بزنید و متظر باشید تا نصن برنامه به اتما  برسد Installدر نهایت گزینه 

 

 یر شماره دهتصو
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 یر شماره یازدهتصو

 می دهد.، شود Restartبعد از اتما  نصن سیستم به شما پیغا  ااطاری مبنی بر اینکه برای استفاده از نر  افزار باید سیستم 

 

 یر شماره دوازدهتصو

 نموده و یا مانند روش زیر اقدا  نماید Restartود را بنابراین شما می توانید سیستم ا

 شوید Task Managerرا بزنید تا وارد محیط  Ctrl+shift+Escکلید   -الف

 را بزنید Restartراست کلیک نموده و گزینه  Windows Explorerروی پروسه  -ب
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 یر شماره سیزدهتصو

 می بینید برنامه آماده است در تصویر بعد شما نمای از اجرای برنامه را

 

 یر شماره چهاردهتصو

 تماس بگیرید 031 5591 2485و یا با تلفن مکاتبه  Shekarriz@kashanu.ac.irهرگونه راهنمای با آدرس در صورت بروز مشکل و یا 

 تهیه کننده: محسن شکرریز


