
قسمت خدمات  در آموزش مجازیروی  لینک  رفاکس تاز کنید گاه را در مرورگر گوگل کروم یا فایوب سایت دانش اتتدا

 وارد صفحه زیر میشوید. کلیک نمایید الکترونیک

 

 

 

 

 شثیه ته صفحه زیر مشاهده میکنید صفحه ای.در صورت صحیح تودن  نمایید   loginو  یوزر و پسورد خود را وارد



 

 Open inسینه در صورت مشاهده صفحه زیر تر روی گلینک آتی رنگ جلوی نام  استاد مرتوطه کلینک نمایید. تر روی

Application .کلیک کنید 



 

را   Down loadرا تسنید در غیر اینصورت گسینه    open URL Adobe Connectدر صورت مشاهده تصویر زیر گسینه 

 مجدد وارد شوید.  Adobe connect تسنید و تعد از نصة 

 



 

 ادامه فایل را مطالعه فرمایید. تنظیمات تیشتر اطالع از ترای
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د، openیا download وInstall Applicationمی بایست روی .۲ آدرس ieمجددا از طریق مروگر برنامه، بعد از نصب کلیک نما
)F5(با کمک کلید.و یا همان پنجره باز را رفرش نمائیدورود را تایپ کنید

را اطالعاتکلیک کرده و Registered Userگزینهروی دارید ردر صورتیکه نام کاربری و رمز عبو،بعد از باز شدن پنجره مشابه زیر.۳
د و سپس Guestشوید می بایست یک نام در قسمتبصورت مهمان وارد بخواهید صورتیکه که و در، وارد نمائید Enterوارد نما

Roomرا بزنید.

به اشتراک گذاری صدا
شود قبل از هر اقدامی بعد از وارد شدن به کالس، تست صحت میکروفون و توصیه می

را بزنید و Meeting >>> Audio Setup Wizard(از طریق منوی اسپیکر را انجام دهید.
)را طی کنیدآنمراحل 

ورود به کالس مجازی :

د، در قسمت آدرس بار مورد نظر را ورود ینکلا همانیieطریق مروگر وبابتدا از .۱ درصورتیکه نرم افزار الزم وارد نما
.شودیمارائه Add-inدانلوداتوماتیک لینکصورتبنصب نباشد 

)شرکت کنندگان(دانشپذيرانراهنمای سریع آموزش وب کنفرانس برای 

sss
Textbox
ترجیحا از مرورگر گوگل کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید
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تا به رنگ ک کرده یکروفون کلیکون میآید رویتوانیارسال صدا میبرابعد از اتمام مراحل ،
ن نبا فشردن یسبز در آمده و فعال شود همچن د یتوانیممیکروفون کنار فلش رو به پا

آن اطمینان یو از درست) Adjust Microphone Volume(گزینه م یآنرا تنظیقدرت صدا
د. حاصل نما

ن اطمینان داشته آبودنروشن می بایست از جلسهحاضر در برای شنیدن صدای افراد
رنگ سبز خود مطمئن باشید(صدای اسپیکر میزان از و هست) فعالش فرض ی(بصورت پ

بودن است)غیرفعال نشانایانگر فعال بودن و رنگ سفید نم

)Chat(ی متنیگفتگو
ر سایز و رنگ نیز ممکن برای گفتگوی خصوصی یا عمومی از این پاد استفاده می شود. قابلیت تغ

است.

ر  حالت یا وضعیتتغ
ر حالت و یا نشان دادن وضعیت خاصی به افراد دیگر می ر به منظور تغ توانید وضعیت خود را تغ

دهید.
ن را مشاهده نمی کنید ابتدا می بایست اجازه گرفته تا استاد وتذکر : در صورتیکه گزینه میکروف

د(Raise Hand)دسترسی را برای شما باز نماید برای اینکار بروی آدمک .کلیک نما

»Adobe Connectالزامات ارتباطی، نرم افزاری و سخت افزاری سامانه وب کنفرانس« 
:نیازهای سخت افزاری

اسپیکر و یا هدست برای شنیدن صدا·
میکروفون برای صحبت کردن·
وبکم برای به اشتراک گذاری تصویر·
)اطالعاتافتیمتقارن جهت ارسال و در کیلوبیت به صورت ۵۱۲یک خط پرسرعت اینترنت (حداقل ·

:نیاز های نرم افزاری
) مربوط به سیستم عاملAdd-inنصب افزونه (·

»سیستم عامل ویندوزی عیب یابی « 
شدیدروبرو Dll.ی الزم فایلهاپیدا نکردنمشکل باوبروز نباشدتانیندوزویکهدر صورت·

د.لینک زیر برنامهطریق از ،آنمشکلبرای حل را دانلود و نصب نما
http://adobeconnect.ir/go/vc

مراحل زیر انجام شود:Google Chrome در صورت استفاده از مرورگر ·
)Customize(سمت راست مواز منوی تنظیمات گوگل کر

Settings >>> advanced... >>> Content Settings...
و در قسمتهای

Unsandboxed plugin access & Flash
در اضافه نمایآدرس سرور خود را در بخش ز 

Allow >>> Add


