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 در صورتی که بعد از نصب قادر به اجرای برنامه نیستید، مشکل می تواند هر یک از خطاهای زیر باشد:

 ی با محتوای زیر را می دهد:یخطایا  ن برنامه هیچ اتفاقی نمی افتد.با کلیک بر روی آیک   مسئله:( 1
Conversion from string to decimal is not valid 

 راه حل ها:

  که می توانید با رفتن به  .دارید در برخی از نسخخخخخخخیه ها این ایراد وجود دارد 01اگر ویندوزcontrol 
Panel  و انتیابRegion  از منوی انتیابیFormat  زبانEnglish  را انتیاب نمایید. در صخخخخخخخورتی

آخرین  اترجیحکه نیاز به اسخخختفادز از فرما فارسخخخی دارید تزی اسخخخا یک نسخخخیه ی ویندوز سخخخا   و 
 ( را نصب نمایید )مشکل با بروزرسانی حل نمی شود(.0111یا  2004یا  20H2یا   21H1ویرایش آن )

 .ممکن اسا ویندوز شما در حال بروزرسانی باشد 
  تواند از فایروال / پراکسی باشد.مشکل می 

 برنامه خطای "استفادز از سرویس وب امکان پذیر نیسا" می دهد. مسئله:( 2

 راه حل ها: 

 .ارتباط شما با اینترنا قطع می باشد. اتصال به اینترنا را بررسی نمایید 
  شخخخخبکه آدر  وب در غیر این صخخخخورک ممکن اسخخخخا فایروال جلوی ارتباط را بالیرد که تزی اسخخخخا راهبر

 سرویس )در جزئیاک خطا نمایش دادز می شود( را برای فایروال تعریف کند.
  همچنین ممکن اسخخخخا سخخخخیسخخخخت  رامل شخخخخما قادر به اجرای پروتکلSSL / TLS ( نباشخخخخدrequested  

security protocol is not supported.که تزی اسا تنظیماک مربوطه را انجای دهید .) 

 طای "سرور مورد نظر در شبکه پیدا نشد" می دهد.برنامه خ مسئله:( 3

 راه حل ها: 

 .ارتباط شما با شبکه داخلی قطع می باشد. شبکه خود را بررسی نمایید 
  .در غیر این صورک ارتباط شما با سرور پایالاز دادز دچار مشکل شدز با راهبر شبکه تما  بالیرید 

 
اسخخختفادز  01یا  8.0،  8 ، 7یکی از نسخخخیه های رامل ویندوز برای اجرای برنامه ها تزی اسخخخا از سخخخیسخخخت   تذکر:

 23و  46( را نصب کردز باشید. )نسیه Dot Net Framework 4.0نمودز و نسیه فری  ورک مربوطه )معموت 
 بیتی هر دو پشتیبانی می شود.(

 


