بسم اهلل الرحمن الرحیم
راهنمای نصب ،راه اندازی و استفاده از نرم افزارِ آموزشِ GeoGebra 4.2
نسخه ی 1.2
با تشکر از شما کاربر عزیز برای تهیه ی این نرم افزار ،قبل از نصب آن به نکات مهم زیرکه شما را در
نصب و استفاده ی راحت تر از نرم افزار کمک خواهد کرد ،توجه فرمایید:
مرحله ی اول:
اگر نرم افزار را به صورت پستی دریافت کرده اید ،روی پوشه ی  setupدر داخل دی وی دی ،کلیک
کنید .باید فایل های زیر را در این پوشه ببینید؛ اگر نرم افزار را از سایت دانلود کرده اید ،پس از خارج
کردن همه ی فایل های  zipاز حالت فشرده ،باید جمعاً  42فایل به شکل زیر و همگی در یک پوشه  -با
حجم تقریبی  4گیگ  -داشته باشید (به حجم فایل ها توجه کنید):

برای نصب نرم افزار ،فقط به سه فایل باال با آیکون های زرد رنگ نیازمندیم.
مرحله ی دوم:
روی  GeoGebraEduFarsi Setup1کلیک کنید و عملیات نصب را به اتمام برسانید (دقت کنید که
نرم افزار چه آدرسی را برای نصب به شما نشان می دهد ،این آدرس برای مرحله ی پنجم مهم است .نرم
افزار به طور پیش فرض در پوشه ی  Program Filesویندوز شما و در پوشه ی  epmath.irاین بخش
نصب خواهد شد):

مرحله ی سوم:
حال روی GeoGebraEduFarsi Setup2کلیک کنید و عملیات نصب را به اتمام برسانید؛ مراحل
نصب کامال شبیه مرحله ی دوم است.
مرحله ی چهارم:
روی  GeoGebraEduFarsi Setup3کلیک کنید و عملیات نصب را به اتمام برسانید؛ این مرحله نیز
کامال شبیه مرحله ی دوم است ،اما ممکن است کمی طول بکشد.

مرحله ی پنجم:
به پوشه ای که در مرحله ی دوم هنگام نصب GeoGebraEduFarsi Setup1مشخص شده است،
بروید ( مثالً :)C:\Program Files\epmath.ir\GeoGebra 4.2 Edu Farsi

روی فایل اجرایی  GeoGebra 4.2 Eduکلیک کنید تا پنجره ی زیر ظاهر شود (به نکته ی مهم زیر
توجه کنید):

نکته ی مهم :کد رایانه باید شبیه کدِ شکلِ باال باشد ( 42کاراکتر همراه با  5خط تیره) ،گاهی به علت
مسائل امنیتی در ویندوزهای  7یا  ، 8یا کد رایانه ظاهر نمی شود و یا به صورت  7کاراکتری همراه با دو
خط تیره مشاهده می شود .اگر کد رایانه ی شما به یکی از دو صورت ذکر شده است ،روی Cancel

کلیک و در پوشه ای که نرم افزار آموزش جئوجبرا را در آن نصب کرده اید ،روی فایل اجرایی
 GeoGebra 4.2 Eduکلیک راست کنید (به شکل زیر توجه کنید):

حاال روی  Run as administratorکلیک کنید تا پنجره ی زیر ظاهر شود:

روی  Yesکلیک کنید تا صفحه ی ابتدایی فعالسازی نرم افزار آموزش جئوجبرا شبیهِ تصویر زیر ظاهر
شود:

دقت کنید که پس از فعالسازی نرم افزار و خروج از آن ،برای اجرای مجدد آن ،باز الزم است از دستور
 Run as administratorاستفاده شود (به نکته ی بعد توجه کنید):
نکته :اگر با روش باال هم کد رایانه ظاهر نشد ،احتماالً ویندوزِ شما یا یکی از نرم افزارهای نصب شده
روی رایانه ی شما ،از اجرای بعضی از پالگین های نرم افزار جلوگیری می کند؛ برای این گونه ویندوزها،
راه فعالسازی دیگری پیش بینی شده است که می توانید با مراجعه به پوشه ی  errorدر محل نصب نرم
افزار و مطالعه ی فایل  ،helpنرم افزار را فعالسازی کنید.
مرحله ی ششم :
روی دگمه ی راهنما کلیک کنید تا پوشه ی  helpباز شود:

روی فایل اجرایی  helpکلیک کنید ،تا یک فیلم ویدئویی آغاز شود:

مدت این فیلم حدوداً  15دقیقه است و در آن ،طریقه ی فعالسازیِ آنالین نرم افزار ،بررسی خطاهای

احتمالی و روش خرید نام کاربری ،توضیحاتی برای شما ارائه شده است (البته اگر با استفاده از توضیحاتِ
این فایل ویدئویی ،نرم افزار فعال نشد به پوشه ی  errorدر محل نصب نرم افزار مراجعه و فایل  helpرا
مطالعه فرمایید تا نرم افزار به روش دیگری فعال شود).
در نهایت ،پس از فعالسازی موفقیت آمیز نرم افزار ،وارد صفحه ی اصلی آن خواهید شد:

توضیحات بسیار مهم:
(الف) دروس آموزش  GeoGebra 4.2در  24جلسه تنظیم شده است:

روی شماره ی جلسات (آبی رنگ) کلیک کنید تا فایل ویدئویی جلسه آغاز شود:

(ب) اگر به جای فایل ویدئویی ،یک صفحه ی سفید می بینید یا پنجره ی زیر ظاهر می شود:

(در این حالت روی  Noکلیک کنید؛) به محل نصب نرم افزار برگردید و پوشه ی flash_player_11
را بیابید و از درون آن ،فایل
install_flash_player_11
را کلیک و فلش پالیر را نصب کنید.
(ج) اگر فلش پالیر روی رایانه ی شما نصب است ،اما پس از کلیک روی جلسات ،به جای شروع درس،
صفحه ی سفیدی ظاهر می شود ،احتماال مراحل نصب درست انجام نشده است؛ به مرحله ی سوم و چهارم
نصب (که در صفحات قبل توضیح داده شد) ،برگردید و مراحل آن را انجام دهید.
(د) حتماً بخش «فایل های مورد نیاز» را مطالعه و فایل های الزم برای دروس را دانلود فرمایید و اگر به
مشکلی برخورد کردید ،به وسیله ی آدرس های مذکور در بخش «درباره ی نرم افزار» ،با ما تماس
بگیرید.
(ه) دقت فرمایید که چون خرید نام کاربری یا گرفتن کد فعالسازی ،کامالً آنالین انجام می شود ،ممکن
است به علت شلوغی سرور و یا مشکالت دیگر ،فرم اصلی در بخشِ خریدِ سایت یا فرمِ بخشِ «دریافت
کدِ فعالسازی» در خودِ نرم افزار ،لود نشود و یا بسیار کند لود شود؛ در چنین صورتی بهتر است مدتی صبر
کنید تا سرعت به حالت معمولی بازگردد و سپس برای خرید نام کاربری یا گرفتن کد فعالسازی اقدام
فرمایید .ضمناً اگر به اینترنت دسترسی ندارید ،می توانید ،تمام فایل های پوشه ی  Register_Softرا –
که در پوشه ی نرم افزار نصب شده ی شماست  -به رایانه ی دیگری که به اینترنت متصل است ،منتقل و
روی فایل اجرایی  registerکلیک کنید و با استفاده از نام کاربریِ خود که تهیه کرده اید ،کد فعالسازی
دریافت فرمایید.
(و) در نهایت ،اگر پس از استفاده ،خواستید نرم افزار را از حالت نصب ،خارج کنید ،وارد پوشه ی
 uninstallنرم افزار شوید و روی فایل اجرایی  uninstallکلیک کنید.

**********
کاربر عزیز ،این نرم افزار حاصل ماه ها تالش شبانه روزی طراح آن است .لطفاً برای رعایت حق پدید
آورنده از تکثیر و توزیع آن ،روی لوح های فشرده و نیز در محیط اینترنت بدون اطالع طراح نرم افزار،
جداً خودداری فرمایید.
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