ADOBE CONNECT

راهنمای کاربری سیستم
سازمان نظام مهندسی معدن تهران

قبل از ورود به سیستم از موارد ز یر اطمینان حاصل کنید:
برای شروع ،قبل از ورود به سیستم از موارد ز یر اطمینان حاصل کنید:


حداقل سرعت پردازنده  044مگاهرتز ،فضای آزاد  RAMرایانه  215مگابایت و سرعت اینترنت  256KBباشد.



رایانه مورد استفاده شما مجهز به هدست یا بلندگو و میکروفن (برای اساتيد و ارائه دهندگان) باشد.



نسخههای بروز مرورگر اینترنتی  Firefoxروی رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد.



نرم افزار  Flash Playerروی رایانه يا مرورگر مورد استفاده شما نصب شده باشد.



Wordو  PowerPointاز مجموعه  Officeروی رایانه شما نصب شده باشد( .جهت اشتراک اساليدشوها و )...



جهت تايپ فارسی در چت و محيط كالس ،نرم افزار فارسی ساز ارائه شده برروی سيستم نصب شده باشد.

نرم افزارهای مهم
ابتدا نرم افزار مربوط به سیستم عامل خود را از طریق لیست زیر یا صفحه اول وبسایت دانلود نموده و بر روی سیستم نصب
نمایید .سپس با استفاده از لينک مربوطه ،وارد صفحه ورود به کالس شوید و نام کاربری و گذرواژه ارسال شده از طرف مجموعه
را وارد کرده تا به داخل کالس هدایت شوید.


سیستم عامل ویندوز :
ابتدا نرم افزار Adobe Connectرا دانلود و بر روی سیستم خود نصب نمایید.
نرم افزار  ConnecAppSetupبرای دانلود و نصب ConnectAppSetup.exe :
حجم  11مگابایت
فلش پلیر:


فایرفاکس  :نسخه فلش پلیر مربوط به مرورگرهای خانواده موزیال فایرفاکس  :دانلود
دقت نمایید در مرورگر  Firefoxپس از نصب فلش پلیر و ورود به صفحه کالس بایستی از طریق زیر اجازه فعالیت فلش پلیر به
مرورگر داده شود .بدین منظور طبق تصویر زیر تنظیمات را انجام دهید:

حل مورد تايپ با حروف فارسی در سيستم :
جهت حل اين مشكل میتوانید بجای استفاده از "ی" فارسی از "ي" عربی استفاده نمایید که با کلید ترکیبی Shift+X
قابل تایپ است .در غیر اینصورت میتوانید نرم افزار كيبور فارسی با حروف عربی را نصب و پس از نصب با انتخاب
كيبور جديد نصب شده بدون مشكل فارسی تايپ نماييدKeyboardFarsi.exe .



تلفنهای همراه :
برای ورود از طریق تلفن همراه ،اپلیکیشن مربوط به سیستم عامل خود را دریافت و نصب نمایید( .برای ورود با تلفن
همراه نصب موارد دیگری الزامی نیست.
سیستم عامل iOS

سیستم عامل اندروید

برای تایپ در تلفن همراه از "ي" بجای "ی" استفاده نماييد.



سیستم عامل مکینتاش :
دانلود نرم افزار  Adobe Connectبرای مکینتاش AdobeConnect_2019.1.1.dmg :
براي حل مشکل تایپ فارسی در سيستم عامل مک میتوانید بجای استفاده از "ی" فارسی از "ي" عربی استفاده
نمایید که با کلید ترکیبی  Shift+Xقابل تایپ است .در غیر اینصورت میتوانید از كيبورد فارسینگار استفاده
بفرماييدleomoon-parsinegar_mac.pkg .

ورود به کالس یا جلسه:
برای ورود به کالس یا جلسه مورد نظر آدرس مربوطه را در مرورگر فایرفاکس وارد کنید.
برای مثال http://elearning.tmeo.ir/molahezat102 :
سپس در پنجره باز شده نام کاربری و رمز عبوری که از سوی سازمان در اختیار شما قرارگرفته است را وارد فرمایید:

همچنین می توانید در صورت فراموشی رمز عبور از گزینه  Forgot Your Passwordاستفاده نمایید تا رمز موقت به ایمیل
شما ارسال گردد.
درصورت مواجهه با صفحه زیر موارد مشخص شده را انجام دهید:

