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.باشدانجام گرفته است و برای تمامی ویندوز های دیگر قابل تعمیم می10این نصب بر روی ویندوز •
PVEliteافزار نرم افزار مورد نظر نرم• عملیات الیسنس آن SPLM 12میباشد و با استفاده از 2017

.انجام میشود
PVEliteهای افزارافزار به نرمبرای نصب نرم• قابل 2و 1که از دو لینک SPLM 12و 2017

(فایل ها را دریافت کردنیز این میتوان از سایت های دیگر .)دریافت هستند نیاز است
•1-

http://dl.downloadly.ir/Files/Software2/Intergraph_PV_Elite_2017_v19.00.
00_Downloadly.ir.rar

•2-
http://dl.downloadly.ir/Files/Software/SPLM_12_Intergraph_Product_Crac

k_Downloadly.ir.rar

مهندس مجتبی صفدری                                   
mojtaba.safdari.ms@gmail.com

2

http://dl.downloadly.ir/Files/Software2/Intergraph_PV_Elite_2017_v19.00.00_Downloadly.ir.rar
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.دو فایل را دانلود کرده و اکسترکت نمایید•
.ارتباط اینترنت خود را قطع کنید و انتی ویروس خود را نیز غیر فعال کنید•
.دهید تا انجام بگیردشد اجازه Restartهر کجا در مراحل نصب از شما درخواست •
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را Device managerدر استارت دستور •
.تایپ کرده اجرا نمایید و وارد آن شوید

سپس در قسمت سفید صفحه کلیک•
(کلیک چپ.)کنید



 Addکلیک کرده و روی Actionروی •
legacy hardwareکلیک کنید.

.را کلیک کنیدNEXTسپس •
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را پیدا Microsoftاز پنجره سمت چپ •
.کرده و انتخاب کنید

-Microsoft KMاز پنجره سمت راست •
TEST Loopback Adaptor را پیدا کرده

.و انتخاب کنید
ا ممکن است پنجره سمت راست شم: توجه•

ه ای متفاوت باشد در هر صورت دنبال گزین
وجود loopbackباشد که در آن عبارت 

.داشته باشد
به مرحله بعد برویدNEXTبا کلیک روی •
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منتظر NEXTدر نهایت با کلیک روی گزینه •
.بمانید تا شبکه شما ایجاد گردد
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Finishدر نهایت با کلیک روی گزینه •
.پنجره را ببندید
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را تایپ کرده اجرا Runدر استارت دستور •
OKرا تایپ نمایید و ncpa.cplکنید و 

.کنید
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ید که در پنجره باز شده دنبال شبکه ای باش•
نوشته Loopbackدر خط سوم آن عبارت 

.شده باشد
.اردنام شبکه در این مرحله اهمیتی ند: توجه•
روی شبکه مورد نظر کلیک راست کرده و •

Propertiesرا بزنید.
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در این قسمت روی گزینه نشان داده شده •
.دبل کلیک کنید
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OKپنجره را به این صورت تنظیم کنید و•
.کنید

.کنیدOKپنجره بعد را نیز •
ه ای تمامی شبکه های دیگر به غیر از شبک•

مشخص شد را با راست Loopbackکه با 
آن ها را غیر Disableکلیک و با انتخاب 

.فعال کنید
بعد از اتمام نصب به این مرحله : توجه•

وباره برگشته و شبکه های اینترنت خود را د
.فعال کنید

مهندس مجتبی صفدری                                   
mojtaba.safdari.ms@gmail.com

14



 SPLM 12 Intergraphدر پوشه •
Product Crack از فایل های اکسترکت

SPLM 2012 12.00.05شده وارد پوشه 
.کنیدSPLMشده و اقدام به نصب 

در پنجره باز شده گزینه ای که در شکل•
.نشان داده شده را انتخاب کنید

واه مراحل را سپری کنید و در یک پوشه دلخ•
ان را نصب کنید در مرحله انتخاب نوع 

را انتخاب License machineالیسنس 
.کنید و نصب را پایان دهید

مهندس مجتبی صفدری                                   
mojtaba.safdari.ms@gmail.com

15



شده و وارد پوشه SPLMوارد محل نصب •
Binشوید.

.را اجرا نماییدGenMachineGUIبرنامه •
سوند در پنجره باز شده یک نام دلخواه را با پ•

.txt ایجاد کرده وOKکنید.
ایجاد BINفایل با نام مورد نظر در پوشه •

.میشود
ورت فایل متنی را باز کرده و خط اول را بص•

.کامل انتخاب کرده و کپی کنید
.پنجره را باز نگه دارید•

مهندس مجتبی صفدری                                   
mojtaba.safdari.ms@gmail.com

16



SPLM 12 Intergraph Product Crackدر فایل های اکسترکت شده وارد پوشه •
.را انتخاب کنید و اجرا نماییدSPLM 2012 License Generatorشده و 

.نماییدمتن کپی شده از قسمت قبل را در پنجره باالی این قسمت جایگذاری•
.را وارد نمایید735عدد Service Lifeدر قسمت •
.پیدا کرده انتخاب کنیدProductمورد نظر خود را در ستون ( های)نرم افزار•
را بر Enterرا وارد کرده و 100افزار مورد نظر عدد نرمSeatsدر ستون •

.روی کیبرد بفشارید
.افزار نیز این عمل را انجام دهیدبرای قسمت های دیگر نرم•
سه قسمتی که در شکل نشان Seatباید ستون PVEliteبرای نرم افزار : توجه•

.داده شده پر شود
Seatبعد از انجام مراحل باال قسمت هایی را که مورد نظر شما است و عدد •

روی کیبرد خود و انتخاب تک CTRLاید با نگه داشتن کلید آن را وارد کرده
.تک آنها، آنها را هایالیت کرده و بصورت انتخاب دراورید

.کلید کرده تا کد مورد نظر شما ایجاد گرددGenerate Keyروی •
.را انتخاب کنیدSelect Allروی کد مورد نظر کلیک راست کرده و •
.کنیدCopyباز هم روی متن انتخاب شده راست کلیک کرده و •
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را از همان License.exeدر این مرحله برنامه •
.پوشه قبل اجرا کنید

را انتخاب کرده و Install and Removeگزینه •
Selectرا بزنید.

را انتخاب کرده و Install License Keyگزینه •
Selectرا بزنید.

ر این در این پنجره متن کپی شده از قسمت قبل را د•
.کنیدOKقسمت جایگذاری کرده و 

 License keyبعد از این مرحله پنجره ای با متن •
was successfully installed ظاهر میشود که

.به معنی موفقیت در نصب الیسنس است
 license is not withinاگر با پیغام : توجه•

expiray period مواجه شدید الیسنس یک روز
.دیگر فعال میشود
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وید دوباره وارد فایل متنی که ایجاد کردید ش•
و خط دوم را دوباره کپی کنید

License.exeدر این مرحله دوباره برنامه •
را اجرا نمایید و اینبار وارد گزینه 

Configure and Testشوید.
 Select Licenseسپس وارد گزینه •

machine for clientشوید.
متن را در این قسمت جایگذاری کرده و •

OKکنید.
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از فایل های Setupدر نهایت وارد پوشه •
ب اکسترکت شده نرم افزار شده و آن را نص
عنی کنید و در مرحله اخر نصب گزینه سوم ی

Select this option if you have 
SPLMرا انتخاب نمایید.

.نرم افزار را اجرا کرده و استفاه نمایید•
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اگر تمایل دارید نرم افزاری دیگر از شرکت•
Intergraph را به نرم افزار موجود خود اضافه

کنید باید الیسنس قبلی را حذف کرده و 
.الیسنس جدید ایجاد کنید

ها تمامی نرم افزار هایی که تمایل به نصب آن•
سخه دارید باید توانایی الیسنس شدن با یک ن

.را داشته باشندsplmمشترک از 
اگر در اجرای نرم افزار با ارور مواجه شدید •

 Installشده و در قسمت License.exeوارد 
and Remove واردInstall and Start 

License Service را انتخاب کرده و الیسنس
.را فعال کنید

:توجه•
اگر قبال نسخه دیگری از نرم افزار را نصب•

دیگر کرده اید یا به هر شکلی قبال یک الیسنس
روی ویندوز خود ایجاد کرده splmاز نرم افزار 

وز اید این الیسنس حتی با عوض کردن ویند
.هم از بین نخواهد رفت

برای از بین بردن الیسنس قبلی باید وارد برنامه •
License.exe شده و گزینهInstall and 

Remove را انتخاب کرده و گزینه سومStop 
and Remove License Serviece را انتخاب

کرده و الیسنس موجود روی ویندوز را حذف 
را و مراحل نصب الیسنس روی ویندوز. نمایید

.دوباره انجام دهید
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