فرآيﻨﺪ نصب نرم افزار آزمون آنﻼيﻦ

فرآيند نصب نرم افزار آزمون آنﻼين
 (١از آنجايي كﻪ نرم افزار آزمون آنﻼيﻦ در عمومي تريﻦ ســطح ممكﻦ نصــب مي گردد ،توجﻪ بﻪ نكات زير پيش و
پﺲ از نصب ضروري است.
 نصب نرم افزار حتما توسط يكي از كاركﻨان درون سازماني مسلط بﻪ رايانﻪ ﺻورت پذيرد.
 هميشﻪ از آخريﻦ نسخﻪ نرم افزار استﻔاده نماييﺪ.
 از در اختيار گذاشتﻦ فايل نصب ) (Setupنرم افزار بﻪ ساير افراد غير مسئول خودداري فرماييﺪ.
 از قراردادن فايل نصب ) (Setupنرم افزار بر روي رايانﻪ آزمون دهﻨﺪگان خودداري نماييﺪ.
 ترجيﺤا جهت انتقال اطﻼعات با رايانﻪ آزمون دهﻨﺪگان از طريق شــبكﻪ اقﺪام نموده و پورت هاي  USBمربوط بﻪ
رايانﻪ ي آزمون دهﻨﺪگان را غيرفعال نماييﺪ.
 از نصب نرم افزارهاي جانبي غير ضروري مثل مجموعﻪ  ، Officeمرورگر هاي وب )…  (Firefox, Chrome,بر
و حتي پخش كﻨﻨﺪه هاي فيلم و موســـيقي  ،روي رايانﻪ ي آزمون دهﻨﺪگان خودداري نموده و تمامي آيكون هاي
ديگر بﻪ جز آيكون نرم افزار آزمون را از روي  Desktopو  Taskbarرايانﻪ آزمون دهﻨﺪگان حذف نماييﺪ.
 كﻨترل فرماييﺪ رايانﻪ ي آزمون دهﻨﺪگان بﻪ جز ســـرور آزمون آنﻼيﻦ و پورتال جامع ســـازمان كﻪ در زمان تهيﻪ
ايﻦ سﻨﺪ آموزشي از آدرس هاي ايﻨترنتي  77.104.97.239و  portaltvto.comقابل دسترس مي باشﻨﺪ امكان
ارتباط و بارگذاري هيچ نشـــاني ايﻨترنتي ديگري را نﺪاشـــتﻪ باشـــﺪ .با انجام ايﻦ تﻨظيمات ،امكان ارتباط از رايانﻪ
آزمون دهﻨﺪگان با سرورهاي ايميل و فضاهاي ابري ) (Storage Cloudsميسر نخواهﺪ شﺪ.
 مطمئﻦ شويﺪ نرم افزار  ،دسترسي ﻻزم جهت خوانﺪن و نوشتﻦ بر روي درايو  Cرايانﻪ آزمون دهﻨﺪگان را داشتﻪ
باشﺪ.
 پوشـــﻪ  SazmanFaniبر روي درايو  Cمﺤل ذخيره  Log Fileآزمون دهﻨﺪگان مي باشـــﺪ .ايﻦ پوشـــﻪ در زمان
ن صب ،تو سط نرم افزار در درايو  Cايجاد مي شود .لذا اطﻼعات داخل ايﻦ پو شﻪ بايﺪ نگهﺪاري و پ شتيبان گيري
شود تا در ﺻورت لزوم امكان مراجعﻪ بﻪ اطﻼعات آزموني متقا ضيان وجود دا شتﻪ با شﺪ .از ن صب نرم افزارهايي
م ثل  Deep Freezeكﻪ اطﻼ عات را پﺲ از راه ا نﺪازي م جﺪد را يا نﻪ  ،بﻪ حالت ق بل بر مي گردان ﻨﺪ خودداري
نماييﺪ.
 نصب آخريﻦ ويرايش مجموعﻪ  Microsoft .Net Frameworkبﻪ عﻨوان پيش نياز نرم افزار
 اطميﻨان از خالي بودن دستگاه  DVD-ROMو عﺪم اتصال هر گونﻪ حافظﻪ جانبي بﻪ رايانﻪ قبل از نصب

ﺻﻔﺤﻪ  ١از ٦
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 (٢اجراي فايل  Setupاز پوشﻪ نصب برنامﻪ

 (٣مشاهﺪه پﻨجره ارسال درخواست فعال سازي نرم افزار

در فرم باﻻ  ،پﺲ از انتخاب استان و درج كﺪ حوزه – كﻪ قبﻼ از اداره كل استان – دريافت شﺪه است دكمﻪ بررسي را مي
فشاريم.

ﺻﻔﺤﻪ  ٢از ٦
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 (٤تأييﺪ كﺪ حوزه پﺲ از اطميﻨان از ﺻﺤت آن

 (٥مشاهﺪه نام حوزه و درج شماره رايانﻪ ) (PCدر حوزه

 (٦فشردن ثبت درخواست فعال سازي و مشاهﺪه شماره درخواست ثبت شﺪه در سرور

ﺻﻔﺤﻪ  ٣از ٦
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 (٧اعﻼم شماره درخوا ست هاي ثبت شﺪه بﻪ همراه شماره  PCبﻪ اداره كل ا ستان جهت پيگيري فعال سازي آن از
ستاد سازمان
 (٨در ﺻورتي كﻪ نرم افزار نصب شﺪه بر روي رايانﻪ هاي حوزه توسط ستاد سازمان فعال شود  ،پﺲ از اجراي نرم
افزار آزمون آنﻼيﻦ ديگر فرم ار سال درخوا ست فعال سازي را م شاهﺪه نخواهيﺪ كرد و بﻪ جاي آن پﻨجره ورود
داوطلب براي شركت در آزمون نمايش داده خواهﺪ شﺪ .مگر درموارد زير:
 ركورد فعال سازي رايانﻪ حوزه ار سرور حذف شﺪه باشﺪ. سيستم عامل ويﻨﺪوز دوباره نصب شﺪه باشﺪ. سخت افزار رايانﻪ تغيير كرده باشﺪ. (٩در ﺻورتي كﻪ درخوا ست فعال سازي ار سال شﺪه با شﺪ و هﻨوز رايانﻪ مربوطﻪ تو سط ستاد سازمان فعال ن شﺪه
باشﺪ در ﺻورت فشردن مجﺪد دكمﻪ »ثبت درخواست فعال سازي« پيام زير مشاهﺪه خواهﺪ شﺪ.

 (١٠مشاهﺪه تصوير ﺻﻔﺤﻪ ورود آزمون دهﻨﺪه
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 (١١مشاهﺪه پوشﻪ  SazmanFaniكﻪ توسط نرم افزار در درايو  Cايجاد شﺪه است.

 (١٢پوشـــﻪ  SazmanFaniمﺤل ذخيره فايل تﻨظيمات نرم افزار ) (OnlineTest.iniو هميﻦ طور مﺤل ذخيره ﻻگ
فايل ) (Log Fileداوطلبيﻦ شركت كﻨﻨﺪه در آزمون مي با شﺪ كﻪ در ﺻورت عﺪم ثبت اطﻼعات آزموني داوطلب
در سرور ،مي توان با بازخواني ايﻦ فايل ها تو سط ستاد سازمان نمره داوطلب را مﺤا سبﻪ و ثبت نمود .ﻻگ فايل
داوطلبيﻦ در داخل پوشﻪ اي كﻪ براي هر روز آزموني توسط نرم افزار ايجاد مي شود ذخيره مي شود .با مشاهﺪه
تصــوير فوق ،پوشــﻪ هاي  S13971221و  S13971222قابل مشــاهﺪه اســت كﻪ مربوط بﻪ آزمون روزهاي ٢١
اسﻔﻨﺪ و  ٢٢اسﻔﻨﺪ سال  ١٣٩٧مي باشﻨﺪ .مﺤتويات پوشﻪ  S13971221را در تصوير زير مي بيﻨيم.

 (١٣بﻪ ازاي هر داوطلب تعﺪاد سﻪ فايل در پو شﻪ ﻻگ مربوطﻪ ذخيره مي شود .وجﻪ م شترك تمامي ايﻦ سﻪ فايل
اســتﻔاده از شــماره  IDســرور آزمون آنﻼيﻦ داوطلب در نام فايل اســت .مثﻼ تصــوير داوطلب با مقﺪار  IDبرابر
 ٢٨٦٢٣٦٢در فايلي با نام  P2862362ذخيره شﺪه است .شماره  IDداوطلبيﻦ توسط ادارات كل استان ها قابل
دسترس مي باشﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ  ٥از ٦
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 (١٤براي بازخواني اطﻼعات داوطلب با  IDفوق الذكر ،مي بايســـت فايل هاي  OnLine_2862362_34_62.iniو
 PS2862362.apkرا جهت برر سي و بازخواني تو سط ستاد سازمان ،بﻪ اداره كل ا ستان ار سال نمود .هر گونﻪ
تغيير در ﻻگ فايل ها ،توسط نرم افزار بازخواني ﻻگ فايل در ستاد سازمان ،قابل تشخيص مي باشﺪ.
 (١٥نمايش نمونﻪ اي از فايل تﻨظيمات نرم افزار آزمون آنﻼيﻦ

در تصــوير باﻻ idos ،كﺪ اســتان و  verNumنســخﻪ نرم افزار مي باشــﺪ .همچﻨيﻦ براي ورود بﻪ بخش تﻨظيمات نرم
افزار مي توان از رمز  onlinetestاستﻔاده كرد.

ﺻﻔﺤﻪ  ٦از ٦

