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 شاپ مارکت اعالن دهندهو  پرینترآموزش نصب برنامه 

 1.000118نسخه 

_________________________________ 

 شاپ مارکت

SHOPP MARKET 

 

 1.000118نسخه  دانلود برنامه اصلی

 بیت ۳۲رای سیستم عامل ب Javaدانلود 

 بیت ۶۴برای سیستم عامل  Javaدانلود 

 دانلود فونت های مورد نیاز

 

www.shopp.market 

https://partners.shopp.market/uploads/seller-desktop/seller-desktop-v1.000118.zip
https://partners.shopp.market/uploads/seller-desktop/java-x32-jre-8u281-windows(shopp.market).zip
https://partners.shopp.market/uploads/seller-desktop/java-x64-jre-8u281-windows(shopp.market).zip
https://partners.shopp.market/uploads/seller-desktop/seller-desktop-fonts.zip
http://www.shopp.market/
https://shopp.market/
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 عناوین و شماره صفحات

 

 

 3 ...................................................................................................................... نصب برنامه( ازین شی)پ Javaنصب برنامه 

 5..................................................................................................................................یبرنامه اصل ینصب و اجرا

 6 ................................................................ کنم؟  کاریوجود نداره، چ Java(TM) Platform SE binary نهیگزبرنامه باز نشد و  

 9.................................................................................................................................................برنامه ماتیتنظ

 10....................................................................................................................ستمیبه س شفرضیافزودن فونت پ

 10 .................................................................................................................................................... فونت ها ینصب دست

 12......................................................................................................................................روش کارکردن با برنامه

 13..................................................................................................................ندوزیو یتیب ۳۲ ای ۶۴ نسخه افتنی

 13 ...................................................................................................................................................................... روش اول

 13 ..................................................................................................................................................................... روش دوم

 15....................................................................................................................................................نسخه برنامه
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 (پیش نیاز نصب برنامه) Javaنصب برنامه 

اندازی داخل سیستم، نیاز به نصب برنامه پیش در فایل دانلود شده وجود دارد، ابتدا قبل از نصب و راه SellerDesktop.jarکه با نام برنامه اصلی  
 .دارد javaنیاز 

 را نصب کنید. x32و یا  x64مورد نظر خود، یکی از نسخه های و متناسب با سیستم عامل ، شده Javaپوشه فایل دانلود شده، وارد داخل  

 

 ”موجود استدرون این مقاله ویندوز،  بیتی 32 یابیتی  64 آموزش یافتن نسخه“

  *)کلیک کنید( ؟ بیت 32هست یا  بیت 64چطوری بفهمم ویندوزم * 

 باز کنید.یندوز خود جهت نصب، برنامه را متناسب با نسخه و

 را بزنید. yesرا بزنید و گزینه  Run as administratorکلیک راست کرده و گزینه برنامه باز نشد، روی آن  اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲تصویر             ۱تصویر                                                                      
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 کلیک کنید تا عملیات نصب آغاز شود.  Installبعد از باز شدن صفحه نصب، همانند تصویر زیر، روی دکمه -1

 

 صبر کنید تا مراحل نصب انجام شود:-2

 

 با موفقیت نصب شد. Javaحال برنامه -3
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 اصلی  نصب و اجرای برنامه
 را باز کرده تا اجرا شود. SellerDesktop.jarبرنامه اصلی 

 

 را بزنید و Open withروی آن کلیک راست کرده و گزینه عامل، برنامه و یا عدم شناسایی توسط سیستم  در صورت باز نشدن 

 را بزنید Java(TM) Platform SE binaryاز لیست باز شده، گزینه 

 

 بعد از بازشدن برنامه، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد .
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 کنم؟  چیکار نداره، وجود Java(TM) Platform SE binary گزینه  و نشد باز برنامه

  را بزنید. Choose another appرا بزنید و از لیست باز شده گزینه  Open withابتدا روی برنامه کلیک راست کرده، و گزینه 

 

 ۱۰یندوز و

بگردید و روی آن کلیک   Java(TM) Platform SE binaryدنبال برنامه و از لیست باالی آن،  را بزنید Always use this app to open .jar filesحال تیک 
 را بزنید. OKکرده و سپس 

 .کلیک کنید  Look for another app on this PCدر انتها، روی  را بزنید و More appsگزینه   Java(TM) Platform SE binaryدرصورت وجود نداشتن 
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 بروید. که معموال در آدرس زیر نصب میشود : Javaحال در صفحه باز شده به دنبال محل نصب برنامه 

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_281\bin\ 

 

 را بزنید تا برنامه اصلی اجرا شود. Openکلیک کرده و  javaw.exeدر انتها در آدرس فوق، روی فایل 
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 انجام درست مراحل، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد :درصورت  

 

 کنید .کنار ساعت برنامه را باز  سپس میتوانید در گوشه سمت راست، پایین صفحه،   

 

 

 

 



۵۸۷۵۳-۰۲۱  

 

 9 
 

 

www.shopp.market 

 رکتشاپ ما
Shopp Market 

shoppir 

 ۳۶پالک  -یابان شهید حیدریان خ -یابان فالمک شمالی خ -هرک غرب ش -تهران  ۱۴۷۳ ۱۵۳ ۰۹۰۱

 تنظیمات برنامه

 

 .پیدا کنید IPهمچنین میتوانید پرینتر خود را از طریق آدرس  نکته:
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 افزودن فونت پیشفرض به سیستم
 شوید. Fontsوارد فولدر برای نصب فونت مورد نظر داخل سیستم، 

 

 را بزنید. )مطابق تصویر زیر( Installفونت را انتخاب کرده و سپس کلیک راست کرده و گزینه  ۳استفاده میکنید، میتوانید هر   ۱۰اگر از ویندوز 

 

 میکند.سیستم به صورت خودکار شروع به نصب فونت ها 

 نصب دستی فونت ها

 :کنید  طی را زیر مراحل میتوانید میکنید، استفاده  ویندوز پایینتر های نسخه از  یا و ندارد وجود install گزینه  اگر

 شوید: control panelکلیک کرده و وارد   Startابتدا روی منو 
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 را انتخاب کنید. Fontsانتخاب کنید و گزینه   Large Iconsسپس لیست را به صورت 

 

 را در این محل کپی کنید. Fontsسپس فایل های فونت داخل پوشه 
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 روش کارکردن با برنامه 
 .باشید که حتما برنامه باز باشد )گوشه سمت راست پایین صفحه، کنار ساعت سیستم، باز باشد(در مرحله اول ابتدا دقت داشته 

 

 شوید. سفارش های فروشگاه"«  "مدیریت فروشگاه)پنل شاپ مارکت( وارد شده و از داخل منو پنل، وارد  Sellerدر پنل سپس 

 یکی از تب های مرورگر باز باشد.دقت داشته باشید که برای دریافت اعالن ها، این صفحه باید در 

 وجود داشته باشد:فاکتور مورد نظر، ابتدا دقت کنید که عالمت پرینتر در کنار سفارش برای پرینت گرفتن از حال 

 

  ( ctrl + F5 دقت کنید، در صورت مشاهده نکردن دکمه "چاپ فاکتور" صفحه را مجدد بارگزاری کنید. )

 

 فاکتور" صفحه باال باز شده و میتوانید با زدن دکمه "چاپ" فاکتور را پرینت بگیرید.بعد از زدن دکمه "چاپ 
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 بیتی ویندوز ۳۲ یا ۶۴ یافتن نسخه
 روش اول 

 را بزنید. Propertiesکلیک راست کرده و گزینه   This PCیا  My computerابتدا روی 

 

 بیتی بودن سیستم عامل خود را چک کنید. ۳۲یا  ۶۴میتوانید  System typeسپس در صفحه باز شده در قسمت 

 میباشد. x32استفاده شود که دراصل همان   x86از   x32گاهی ممکن از بجای عبارت   نکته:

 روش دوم
 را تایپ کرده و آنرا باز کنید. Runاز طریق منو استارت ویندوز، گزینه 
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 .را تایپ کرده و اینتر را بزنید cmdسپس در کادر باز شده عبارت 

 

 در کادر باز شده مشکی رنگ، عبارت زیر را تایپ کرده و اینتر را بزنید.

wmic os get osarchitecture 

 
 میباشد. bit 64همانطور ک مشاهده میکنید، نسخه این ویندوز 
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 نسخه برنامه
 ابتدا دقت داشته باشید که همیشه از آخرین نسخه برنامه استفاده میکنید.

 .را بزنید Aboutبرای مشاهده نسخه برنامه، روی آیکن برنامه کلیک راست کرده، و گزینه 

 

 در صفحه درباره ... میتوانید جزئیات برنامه به همراه نسخه آن را مشاهده کنید.

 


