حم
بس
م الله الر ن الرحیم
راهنمای رشکت در جلسات و همایش های مجازی در ر
بست شویس Adobe Connect
ابتدا قبل از هر ز
چی باید تنظیمات مرورگر کروم خود را برریس و تغیی یات را اعمال کنید.
 .1در مرورگر گوگل کروم دکمه تنظیمات را انتخاب کنید و طبق تصویر زیر وارد تنظیمات شوید:

 .2سپس در کادر جستجو عبارت  popرا جستجو یم کنیم و مراحل زیر را انجام یم دهیم :

 .3در منوی باز شده به ز
پایی صفحه رفته و گزینه مشخص شده را انتخاب میکنیم :

 .4در کادر مشخص شده طبق راهنما عبارت  [*.]razi.ac.irرا وارد کرده و  Addرا بزنید :

در اینجا کار تنظیمات به پایان یم رسد.
ی
در ادامه نرم افزار های مورد نیاز را معرف یم کنیم(.برای دانلود روی آنها کلیک کنید)
. 1نرم افزار  Adobe Connectبرای سیستم عامل ویندوز
. 2نرم افزار  Adobe Connectبراس سیستم عامل mac
. 3نرم افزار  Adobe Connectبرای سیستم عامل اندرورید
. 4نرم افزار  Adobe connectبرای ios
. ۵مرورگر کروم نسخه  32ی
بیت ) پسورد فایل زیپ(soft98.ir :
. ۶مرورگر کروم نسخه  ۶4ی
بیت ) پسورد فایل زیپ(soft98.ir :
. 7نرم افزار  Flash Playerبرای کروم ) پسورد فایل زیپ(soft98.ir :
. 8صفحه کلید فاریس مورد نیاز در اتاق گفتگو) مخصوص سیستم عامل ویندوز و چت فاریس در جلسه)
با توجه به دستگاه و سیستم عامل خود اقدام به نصب نرم افزارهای مربوطه کنید.
در ادامه جهت ورود به جلسه باید لینک دریافت شده مربوط به همان جلسه را در آدرس بار مرورگر خود تایپ
کنید:

حتما دقت داشته باشید که "  " /در انتهای آدرس تایپ شود در غی این صورت صفحه ورود به جلسه برای شما
ظاهر نیم شود.

سپس طبق تصویر زیر اطالعات خود را وارد کنید.

فشدن دکمه  Enter Roomدرخواست ورود شما برای ز
پس از ر
میبان جلسه ارسال یم شود .لطفا تا پذیرش
درخواست شما توسط ز
میبان منتظر بمانید.

پس از ورود به جلسه صفحه زیر ظاهر یم شود:

در قسمت های به ترتیب مشخص شده شما یم توانید برای دریافت مجوز فعال شدن میکروفون  ،وب کم و
همچنی ا ی
شیاک گذاری فایل های خود با سایرین درخواست ارسال کنید و پس از پذیرش توسط ز
ز
میبان ،صفحه
 Adobe Connectبه شکل زیر تغیی یم کند.

 :1فعال و غی فعال کردن اسپیکر
کشوت کنار میکروفون و انتخاب Adjust Microphone
 :2فعال و غی فعال سازی میکروفون (با زدن دکمه
ی
 Volumeیم توانید ز
میان صدا میکروفون خود را مدیریت کنید که پیشنهاد یم کنم تا انتها سمت راست آن را
ر
حداکی کنید).
بکشید و
 :3فعال و غی فعال سازی وب کم
 :4پس از فعال سازی وب کم برای انتقال تصویر باید دکمه  Start Sharingرا بزنید

 :۵افراد ز
حاض در جلسه
 :۶چت عمویم در جلسه
 :7قابلیت ی
اشیاک گذاری صفحه سیستم خود با زدن دکمه  Share My Screenو یا فایل های شما که مسی فایل
خود را پس از ر
فشدن  Share Documentو در ادامه با زدن  Browse My Computerفایل مورد نظر خود را
بارگذاری یم کنید.

کمایس
ز
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کارشناس آی یت دانشکده ادبیات و علوم

