جھت نصب نرم افزارھا اﯾن جا را کليک کنيد

نصب نرم افزارھا

راھنمای نصب ابزارھای سيستم

جھت بھبود کارکرد و استفاده از وﯾژگيھای سيستم ،در صفحه ورود به سيستم ،ابزارھاﯾی جھت نصب قرار داده شدهاند.
برای مشاھده تمام ابزاراھا گزﯾنه

را انتخاب نماﯾيد .ابزارھا عبارتند از:

•

راھنمای نصب تنظيمات رجيستری

•

ابزار نصب جاوا )توکن امنيتی(

•

ابزار پالگين جھت رفع مشکل IE٨

•

ابزار باز کردن الگوی متن

•

ساﯾر موارد

•

مشاھده نسخه برنامه در صفحه ورود به سيستم

راھنمای نصب تنظيمات رجيستری:

پس از اجرای تنظيمات ،با بستن  IEو باز نمودن مجدد آن ،تنظيمات مربوط به  IEبر روی کامپيوتر شما انجام خواھد شد.

راھنمای نصب جاوا )توکن امنيتی(:
جھت نصب ابزار توکن امنيتی ،در صفحه ورورد به سيستم ،مانند شکل ،روی گزﯾنه جاوا کليک کنيد:

سيستم پنجره زﯾر را به شما نماﯾش ميدھد .در پنجره زﯾر گزﯾنه
سيستم ذخيره کنيد:

را انتخاب نماﯾيد و آنرا در مسيری از

پس از ذخيره ،از مسير وارد شده آنرا انتخاب نموده و طبق مراحل زﯾر نصب نماﯾيد:

در صورتيکه بخواھيد مسير نصب را عوض کنيد ،گزﯾنه  Change destination folderرا انتخاب کنيد .در غير اﯾنصورت گزﯾنه
 Installرا انتخاب نماﯾيد.
در صفحه بعد نيز امکان تغيير مسير نصب وجود خواھد داشت .با انتخاب گزﯾنه  Changeمی توانيد مسير پيش فرض نصب را
عوض نماﯾيد .گزﯾنه  Nextرا انتخاب نماﯾيد:

در اﯾن مرحله سيستم شروع به نصب  Javaميکند.

در صورتيکه نصب بدون خطا انجام شود ،سيستم پيغام زﯾر را نماﯾش داده و با انتخاب گزﯾنه  Closeپنجره بسته میشود.

پس از نصب  ،Javaدر صفحه ورود به سيستم ،در صورتيکه قبال ً  Certificateرا درﯾافت نکرده باشيد سيستم پنجره زﯾر را برای
نصب  Certificateبه شما نماﯾش ميدھد .با انتخاب گزﯾنه Certificate

نصب میشود .در صورتيکه گزﯾنه

 Always trust content from this publisherرا انتخاب نکنيد ،سيستم با ھر بار ورود به سيستم اﯾن پنجره را به شما نماﯾش
میدھد.

راھنمای نصب ابزار پالگين جھت رفع مشکل :IE٨
بمنظور رفع مشکالتی که در  IE٨وجود دارد ،ﯾک نسخه تکميلی در صفحه ورود به سيستم قرار داده شده .مانند شکل روی
گزﯾنه پالگين جھت رفع مشکل  IE٨کليک نماﯾيد:

سيستم پنجره زﯾر را نماﯾش میدھد .در پنجره زﯾر روی گزﯾنه

کليک کنيد و مسيری که برنامه در آن ذخيره

میشود را تعيين نماﯾيد .سيستم برنامه را در مسير تعيين شده ذخيره مینماﯾد.

پس از ذخيره برنامه ،آنرا از مسير تعرﯾف شده انتخاب و اجرا نماﯾيد .در ابتدا پنجره زﯾر نماﯾش داده میشود .گزﯾنه  Nextرا
انتخاب نماﯾيد:

سپس مانند شکل زﯾر گزﯾنه  I Agreeرا انتخاب کرده و روی گزﯾنه  Nextکليک کنيد:

سيستم شروع به نصب برنامه مینماﯾد .در صورتيکه از نصب برنامه منصرف شدهاﯾد ،گزﯾنه  Cancelرا انتخاب کنيد:

پس از نصب برنامه سيستم پيغام نصب موفق را نماﯾش میدھد .با انتخاب گزﯾنه  Finishپنجره را ببندﯾد:

در صورتيکه  IEدر سيستم باز باشد آنرا بسته و دوباره باز نماﯾيد تا تغييرات اعمال شود.

راھنمای نصب ابزار باز کردن الگوی متن:

ھمچنين تنظيم زﯾر باﯾد حتما در  IEانجام شده باشد.

ساﯾر موارد:
عالوه بر موارد ذكر شده به چند مورد دﯾگر نيز به منظور جلوگيری از بروز مشكالت فنی اشاره میگردد كه میباﯾست رعاﯾـت
شود :
•

تنظـيم سـاعت و تـارﯾخ كـامپيوتر و ھمچنـين برداشـتن تيـك موجـود در قسـمت Automatically adjust clock for
 daylight saving changesدر تگ  Time zoneپنجره مربوطه.

•

بررسی مدام فضای خالی دراﯾو وﯾندوز )دراﯾو  (Cو  Tempوﯾندوز به منظور جلوگيری از اشغال شدن فضای اضافی.

•

استفاده از  office ٢٠٠٣ﯾا  office ٢٠٠٧كه به صورت  completeنصب شـده بـه ھمـراه ) SP٢در صـورت اسـتفاده از
 office ٢٠٠٧میباﯾست پيش فرض  Saveآن را بر روی فرمتھای  (doc, xls,…) office ٢٠٠٣قرار دھيم(.

•

در برنامه  office ٢٠٠٣میباﯾست در قسمت  Toolsو در قسـمت  macroبـر روی گزﯾنـه  Securityكليـك كـرده و در
 Security levelبر روی گزﯾنه  Lowكليك میكن يم و سپس  Okرا میزنيم.

•

از نصب ھرگونه برنامه كنترل آپلود و دانلود ،و برنامه افزاﯾش دھنده سرعت اﯾنترنت و ھمچنين فيلترشكن خودداری
به عمل آﯾد.

•

در صورت استفاده از وﯾندوز  ، ٧در مسير  C:\Program files\Microsoft office\office١١بر روی فاﯾل Winword.exe
راست كليك كرده و  Properticeمیگيرﯾم سپس بر روی تگ  Compatibilityكليك نموده و در قسمت compatibility
 mode:بــا تيـك زدن در چــك بــاكس  Run this program in compatibility mode for:در كمبــو بــاكس پــاﯾين آن
) Windows Xp (service pack ٢را انتخاب میكنيم و سپس پنجره را  Okمیكنيم.

•

میباﯾست نسبت به  offكردن فاﯾر وال وﯾندوز در  control panelاقدام شود.

•

میباﯾست سيستم  IEفاقد  Proxyباشد و ﯾا در غير اﯾن صورت از  Bypassآن استفاده شود برای چك كـردن Proxy
میباﯾست در پنجره  Internet optionبر روی تگ  connectionsكليك كرده و سپس با كليك بـر روی  Lan settingاز
فاقد تيك بودن كليه چكباكسھا اطمينان حاصل مینماﯾيم .و ﯾا ھمان طور كه گفته شد آدرس ساﯾت اتوماسيون را
به عنوان  Bypassدر  Proxyمعرفی نماﯾيم.

•

بھترﯾن وﯾندوز برای اتوماسيون وﯾندوز  XPسروﯾس پك  ٣میباشد تـا ھمـاھنگ ی كامـل بـا برنامـه اتوماسـيون اﯾجـاد
شود) .در ضمن وﯾندوز  XPمدنظر میباﯾسـت فاقـد ھرگونـه سـروﯾس پكھـای متفرقـه باشـد و م یباﯾسـت از ورژن
اصلی وﯾندوز  XPاستفاده شود(.

•

بررسی سرعت اﯾنترنت میباﯾست با كمك پرسنل انفورماتيك آن واحد صورت پذﯾرد و میباﯾست مـدنظر قـرار گيـرد
كه ھر كاربر باﯾد حداقل  ٧٥kbpsپھنای باند داشته باشد.

•

 Google toolbar ، Yahoo toolbarو امثال آن روی  internet explorerنصب نباشد و ﯾا  pop-upمربوط بـه آنھـا okay
باشد.

مشاھده نسخه برنامه در صفحه ورود به سيستم
در راستای پی بردن و اطالع کاربران و راھبران سيستم از شماره نسخهای که در حال کار کردن با آن ھستند .مطابق تصوﯾر
زﯾر ،سيستم اقدام به نماﯾش نسخه برنامه در پاﯾين صفحه ورود به سيستم می نماﯾد.

الزم بذکر است که در نسخه برنامه ،شماره آخرﯾن نسخه موفق نصب شده بر روی سرور نماﯾش داده میشود.

