راهنماي نصب و شرکت در کالس آنالین
جهت شرکت در کالس آنالین در ابتدا می بایست نرم افزار کالس را در سیستم خود
نصب نمایید .جهت این کار وارد سامانه آموزش مجازی شده و در قسمت مربوط به
کالس آنالین روی لینک "ورود به کالس" کلیک نمایید و یا به آدرس
 http://jaam.hajj.irمراجعه نموده تا وارد قسمت نصب نرم افزار شوید.
.1نصب نرم افزار:
جهت استفاده از کالس آنالین می بایست نرم افزار "مسیر جام" را در سیستم
خود نصب نمایید  .چنانچه نرم افزار  Silverlightبر روی سیستم شما
نصب نباشد صفحه ذیل را مشاهده خواهید نمود.

بر روی ایکن  SilverLightکلیک و مراحل نمایش داده شده در تصاویر
ذیل را طی نمایید تا این نرم افزار به طور کامل بر روی سیستم شما
نصب شود.
بر روی دکمه  Runکلیک نمایید تا نرم افزار دانلود گردد.

سپس مجدد بر روی  Runکلیک نمایید تا مراحل نصب آغاز گردد.

بر روی  Install Nowکلیک نمایید و مراحل را تا انتها پیش روید.

در این مرحله بر روی دکمه  Closeکلیک نمایید.

پس از پایان نصب سیلور الیت  ,باید نرم افزارجام را نصب نمود.
صفحه زیر پس از اتمام مراحل نصب سیلورالیت برای شما نمایش داده
می شود.

حال جهت نصب نرم افزار مسیر جام  ,بر روی دکمه نصب کلیک نمایید.

پس از چند ثانیه تامل می توانید بر روی گزینه  Installکلیک نمایید تا برنامه
نصب گردد.

پس از نصب برنامه ,یک  shortcutاز نرم افزار مسیر جام بر روی صفحه
 Desktopشما ایجاد می گردد که از این پس می توانید از طریق این
 ,shortcutبرنامه را اجرا نمایید .عالوه بر این  ,آیکن نرم افزار مسیر جام در
منوی  Start- All Programsنیز قابل مشاهده می باشد.

چنانچه این نرم افزار را قبالً بر روی سیستم نصب کرده باشید به جای مشاهده دکمه
نصب با پیغام ذیل مواجه خواهید شد.

که در این صورت باید از طریق کلیک بر روی یکی از  shortcutهای فوق الذکر
وارد نرم افزار مسیرجام شوید.
پس از طی مراحل نصب  ,جهت ورود به نرم افزار بر روی آیکن مربوط در
 Desktopکلیک نمایید .با کلیک بر روی این آیکن صفحه مطابق شکل ذیل

نمایش داده می شود.
چنانچه با پیغام نمایش داده شده در تصویر ذیل مواجه شدید بدین معناست که ارتباط
نرم افزار با سرور برقرار نشده است .در این صورت احتماالً دسترسی شما به اینترنت
قطع می ابشد .پس از بررسی وضعیت برقراری سیستم شما به اینترنت ,و اطمینان از
صحت اتصال ,دوباره تالش نمایید .در صورت مشاهده مجدد مشکل ,با مرکز
پشتیبانی تماس بگیرید.

و چنانچه نسخه برنامه مسیرجام بروز شده باشد پیغام ذیل نمایش داده می شود.

در این صورت همانطور که در این صفحه توضیح داده شده است ,بر روی صفحه
کلیک راست نموده و گزینه …  Remove this applicationرا انتخاب
نمایید .سپس مراحل را مطابق با تصاویر نمایش داده شده ذیل طی نموده و با
مراجعه مجدد به سایت اقدام به نصب آخرین نسخه برنامه نمایید.

در غیر این صورت (نرم افزار بروز رسانی نشده باشد و ارتباط با سرور بر قرار باشد)
صفحه ذیل برای شما نمایش داده خواهد شد.

ابتدا برنامه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم شما رابررسی می نماید.
بعد از بررسی کلیه آیتم های فوق نظیر صدا ,میکروفن , webcam ,پورت ها,
فضای ذخیره سازی ,دانلود ,بارگذاری Flash Player ,و Acrobat Reader
نهایتاً با کلیک بر روی دکمه مرحله بعدی لیست نتایج بررسی های فنی سیستم خود
را مالحظه می فرمایید .اکنون بر روی دکمه ورود به برنامه کلیک نمایید.

.2ورود به نرم افزار:
پس از طی مراحل تست پنجره ذیل نمایش داده خواهد.
اطالعات کاربری خود را وارد نموده و بر روی دکمه ورود به برنامه کلیک نمایید.

در صفحه نمایش داده شده کالس ها به دو دستۀ کالس های فعال و بایگانی شده
تقسیم می شوند.

کالس های بایگانی شده:
کالس های بایگانی شده کالس هایی هستند که توسط استاد به اتمام رسیده است.
کاربران می توانند کالس های بایگانی شده را مشاهده و از آنها استفاده نمایند .جهت
مشاهده کالس  ,کاربر ابتدا باید در  Tabکالس های بایگانی شده  ,کالس مورد
نظر خود را انتخاب نموده و سپس بر روی آیکن دانلود کلیک نمایید .کاربر پس از
کلیک بر روی آیکن دانلود باید فایل را در سیستم خود ذخیره و پس از اتمام

دانلود فایل کالس بر روی دکمه ورود به کالس کلیک نماید .بدین ترتیب کالس
بایگانی شده برای وی نمایش داده خواهد شد.
کالس های فعال:
کالس های فعال کالس هایی هستند که زمان پایان آنها نرسیده و یا استاد بر روی
دکمه اتمام کلیک نکرده باشد .پس از انتخاب کالس مورد نظر خود از فهرست
کالس های فعال ,اطالعاتی مانند نام و تصویر استاد ,تعداد افراد حاضر و ظرفیت
کالس برای شما نمایش داده خواهد شد .اکنون بر روی دکمه "ورود به کالس"
کلیک نموده و وارد کالس شوید.

