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راهنمای استفاده از نرم افزار در ویندوز



پیش تنظیمات ویندوز

internet explorerپاک کردن تاریخچه و فایلهای مرورگر 

 در منوی استارت ویندوز کلمهrun را تایپ و سپس کلیدenterرا فشار دهید

 سپس عبارتinetcpl.cpl را تایپ نمایید وokرا بزنید.





تنظیمات صدا

 در منوی استارت گزینهcontrol panelسپس گزینه . را جستجو و  انتخاب نماییدsoundرا انتخاب کنید.





دانلود و نصب نرم افزار

 وارد لینک زیر شده و در قسمت آموزش مجازی، گزینه دانلود نرم افزارadobe connectرا انتخاب نمایید
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بر اساس سیستم مورد استفاده خود از طریق لینکهای ارائه شده، نرم افزار مختص به سیستم خود را دانلود نمایید



به پوشه دانلود خود مراجعه نموده و فایل دانلود را از حالت فشرده خارج کنید



 سپس بر روی فایل نصبی نرم افزار کلیک راست کرده و گزینهrun as administrator را بزنید



مطابق تصویر گزینه نصب را بزنید تا نرم افزار نصب شود.



ردمیانبرایجادگزینهتیکحتماسپس
بزنیدراخروجدکمهسپسوزدهراصفحه
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نرم افزار را باز کنید



گزینهسپسنماییدواردشدهتعیینقسمتدررامربوطهاستادلینک
continue

فایلطریقازکهداردراخودبهمخصوصلینکاستادهرشوددقت
بودخواهدعزیزانشمادسترسقابلاساتیدکالسلینک
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شودپس از وارد کردن لینک به طور صحیح چنین صفحه نمایش داده می

 Registeredگزینه 

Userانتخاب گردد



شماره دانشجویی

کد ملی
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برای نمونه به صورت رو به  رو 
.مشخصات را وارد مینماییم

شماره دانشجویی و پسورد به 
زبان التین نوشته شوند
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ارسال پیام در کالس

لیست اعضای کالس

این دکمه مربوط به 
اسپیکر است و برای 
اینکه صدای استاد را 

سبز بشنوید باید به رنگ
باشد

اجازه خواستن از استاد

ر آنتن به اگ. نرم افزار کیفیت اینترنت شما را بررسی میکند
رنگ نارنجی یا قرمز درآمد و شما مشکل در برقرار ی 

کالس داشتید لطفاً اینترنت خود را بررسی کنید



خروج 
از 

کالس



راهنمای استفاده از نرم افزار در تلفن همراه



را برای تلفن هوشمند خود adobe connectنرم افزار 
باال سپس نرم افزار را باز کرده و در قسمت. نصب نمایید

nextسپس گزینه . لینک استاد مربوطه را وارد نمایید



.  به عنوان مثال لینک باال وارد شد
.شود هر استاد لینک مخصوص به خود را داردتاکید می

.نشوداستفادهلطفاً از لینک باال برای وارد شدن به کالس 



شماره دانشجویی کد ملی

یدمشخصات خود را به التین وارد نمای-
enterسپس گزینه -
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برای نمونه-



نشانه اتصال به 
کالس



قسمت ارسال 
پیام

اجازه خواستن از 
استاد

قسمت پیامها



خارج شدن از 
کالس



راهنمای دانلود فایل لینک کالس اساتید



 برویدمجازیآموزش به قسمت لینک زیر شده و وارد.
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سواالت متداول



NETWORK ERROR

networkخطایبرنامه.1 errorمیدهد:

کنیدبررسیراخوداینترنتاتصال

دنماییواردراخودپسوردودانشجوییشمارهشد،خواهدبازورودصفحهکنیدواردخودمرورگردررااستادلینک
enterسپس roomنهایتدروopen applicationسپسopen adobe connectتانماییدانتخابرا
.شویدکالسواردوشودبازبرنامه

:افزارنرمصحیحکارکردعدمصورتدرلطفاً 

ویندوزدر:Clear recentlyمرورگرتاریخچهکردنپاکبهمربوطمراحلوinternet explorerتکراررا
نمایید

اولصفحهدرموبایلدر:clear all stored dataبزنیدرا



نحوه اشتراک گذاری در نرم افزار

بودنخواهدممکنsharingعملیاتهمراهتلفنباشوددقت

نماید،تاییدpresenterعنوانبهراشمااستادبایدابتداویندوزدردسکتاپصفحهکردنshareبرای1.
.شدخواهفعالشمابرایsharingمنویسپس

shareگزینه2. my screenدکمهسپسوبزنیدراshare

استرویتقابلکالساعضایبرایشمادسکتاپصفحه3.



نحوه اشتراک گذاری در نرم افزار



نحوه اشتراک گذاری در نرم افزار
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نحوه اشتراک گذاری در نرم افزار

shareبرای خارج شدن از حالت 



THE MEETING HAS NOT YET START….

.کالس هنوز شروع نشده است

.منتظر استاد بمانید



THIS IS A PRIVATE MEETING. ......

باید منتظر اجازه ورود از طرف 
هد استاد بمانید تا به شما اجازه بد

.وارد کالس شوید



میکروفون و صدای کالس

چرا پس از فعال کردن میکروفون و صحبت کردن صدای استاد و بقیه افراد ضعیف شنیده می شود:

.برای شرکت در کالس آنالین توسط تلفن همراه باید از هندزفیری استفاده گردد

دهیددقت شود هنگام نصب نرم افزار در تلفن هوشمند حتما اجازه دسترسی به میکروفون به برنامه را ب.

Settings apps connect permissions microphone



نحوه فعال کردن میکروفون و صحبت در کالس توسط تلفن هوشمند
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نحوه فعال کردن میکروفون و صحبت در کالس توسط تلفن هوشمند

را بزنیدdisconnectبرای بستن صدا گزینه

ت و وقتی میکروفون باز است رنگ ان آبی اس
.  صدای شما در کالس شنیده خواهد شد

دقت شود برای وضوح صدا میزان 
volumeددباید به همین میزان تنظیم گر.



PCنحوه فعال کردن میکروفون و صحبت در کالس با 

تا زمانی که استاد اجازه ندهد 
میکروفون شما فعال نخواهد شد

، پس از فعال شدن میکروفون شما توسط استاد
برای .آیکن میکروفون برای شما نمایش داده میشود

دصحبت بر روی ان بزنید تا به رنگ سبز در آی



PCنحوه فعال کردن میکروفون و صحبت در کالس با 

به این معنی است که صدای شما
قابل پخش برای اعضای حاضر در 

کالس میباشد

ن با فشردن یکبار دیگر ای
دکمه میکروفون بسته 

.خواهد شد



...شودای نمایش داده میبه جای وارد شدن به کالس چنین صفحه

clear all stored dataابتدا در صفحه اول برنامه -

سپس تلفن خاموش و روشن -
در نهایت تالش دوباره-



موفق باشید
پایان


