جهت ورود به کالس آنالین از طریق رایانه:
 -1ابتدا می بایست نرم افزار کالس ( )adobe connectرا در سیستم خود نصب نمایید:
جهت این مورد ابتدا می بایستت با مراجعه به سایت و بخش روش نصب کالس ،نرم افزار کالس ( adobe
 )connectرا از سامانه دانلود و سپس در سیستم خود نصب نمایید.

نکته :1چنانچه در نصب نرم افزار کالس در رایانه با مشکل روبرو شدید و پیغام خطا ( )dllمی دهد .جهت رفع این
مشکل هر سه فایل موجود در لینک زیر را نصب نماییدAdobeconnect.ir/go/vc .

نکته :2جهت استفاده از کالس انالین حتما می بایست مروگر شما مجهز به فلش پلیر باشد .بصورت معمول فلش پلیر
در سیستم و مرورگر شما نصب است ولی در صورتی که در هنگام نصب برنامه خطای نبود فلش پلیر ظاهر شد .نرم افزار
فلش پلیر را نصب نمایید..

بعد از نصب هر سه مورد مجددا به سراغ نرم افزار  adobe connectرفته و نسبت به نصب آن اقدام نمایید.

با زدن تیک "ایجاد میانبر در دسکتاپ" آیکن این نرم افزار بر روی دسکتاپ رایانه خود ظاهر می گردد.

 پس از نصب نرم افزار کالس چه در رایانه و چه در تلفن همراه ،برای ورود به کالس به دو روش می توانید عملنمایید:

 -1چه در موبایل چه در رایانه نرم افزار  adobe connectرا باز نموده و در صتتف ه اول در کادری که از شتتما
 URLیا همان لینک کالس را می خواهد ،آدرس اینترنتی یا لینک ( )URLکالس که همان روز کالس در صتتف ه
به شتتما داده می شتتود را تایو نموده و کلید  Enter to Roomرا بزنید و وارد قستتمت وارد نمودن  Loginیا
 usernameکه همان "شتماره پرونده" و  Passwordکه همان "کدملی" استت شوید و پس از وارد نمودن
ص یح آنها (به زبان انگلیسی) وارد کالس شوید.

جهت تست ورود به کالس از لینک ( )URLزیر استفاده نمایید:
http://761.861.06..5/test-1/

در این قسمت شماره پرونده و کد ملی خود را به زبان انگلیسی وارد نمایید.

 -2روش دوم که یک مقدار راحتتر است است این است که چه در موبایل و چه در رایانه ،مرورگر خود را باز کرده
وارد ستایت آموزش شده و روی لینک کالس آن روز کلیک نمایید چنانچه نرم افزار کالس را بدرستی نصب
نموده باشتتید بصتتورت خودکار به بخش وارد کردن شتتماره پرونده و رمز خود می روید و دیگر نیازی به تایو
آدرس کالس نمی باشید.

نکته  : 1اگر با این پیام روبرو شدید:

بدین معناست که:
"جلسه هنوز آغاز نشده است .هنگامی که میزبان می رسد ،می توانید به جلسه دسترسی داشته باشید .لطفا صبر کنید".
نکته  : 2چنانچه این صفحه برای شما ظاهر شد :

بدین معناستت که کالس خصتوصتی است و باید مدیر کالس به شما اجازه ورود دهد  .چنانچه ح ور شما در کالس
مربوطه مالمانع باشد اجازه ورود داده می شود .و لذا اقدام خاصی نکرده و منتظر بمانید.

بعد از اجازه ورود از سوی مدیر کالس به کالس وارد می شوید:

جهت ورود به کالس آنالین از طریق موبایل و یا تب لت (اندروید):
 -1ابتدا می بایست نرم افزار کالس ( )adobe connectرا در سیستم خود نصب نمایید:
جهت این مورد ابتدا می بایست نرم افزار را از سامانه دانلود و سپس در سیستم خود نصب نمایید.
نرم افزار کالس ( )adobe connectرا از طریق کافه بازار نیز می توانید دانلود و نصب نمایید.

سپس در سایت آموزش وارد اطالعیه برنامه کالس های آنالین شده و روی لینک کالس آن روز کلیک نمایید چنانچه
نرم افزار کالس را بدرستی نصب نموده باشید بصورت خودکار به بخش وارد کردن شماره پرونده و رمز خود می روید و
دیگر نیازی به تایو آدرس کالس نمی باشید.

سپس در صف ه آمده گزینه
""open adobe connect mobile
را کلیک نمایید.

در مرحله بعدی این صف ه باز می شود که روز گزینه " "Acceptکلیک می فرمایید.

در مرحله بعد لینک کالس قابل رویت است که بعد از اطمینان از ص ت آدرس روی گزینه " "nextکلیک می نمایید.

سپس در صف ه بعد می بایست شماره پرونده )Your Loginشماره پرونده) و ( Your Passwordکدملی) را وارد
نموده و گزینه  Enterرا بزنید .دقت نمایید شماره پرونده و کد ملی هر دو به زبان انگلیسی و با دقت وارد شود.

چنانچه در صف ه فوق پیام " "network errorظاهر شد مشکل در ارتباط اینترنتی شماست که باید بعد از بررسی
اتصال خود مجددا وارد شوید.

چنانچه این صف ه برای شما ظاهر شد  :بدین معناست که کالس خصوصی است و باید مدیر کالس به شما اجازه ورود
دهد  .چنانچه ح تور شتما در کالس مربوطه مالمانع باشد اجازه ورود داده می شود .و لذا اقدام خاصی نکرده و منتظر
بمانید.

شمما به کالس وارد شمدید .توجه داشمته باشمید در نسمنه اندروید این نرم افزار فونت فارسی
پشتیبانی نمی شود و لذا حروف از هم گسسته هستند.

