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 1هشکض آهَصش فٌی ٍ حشفْای شواسُ  

 99بیشجٌذ اسدیبْشت 

  
  

 ٍ ٍسٍد بِ کالس هجاصی  Adobe Connectدس ایي ساٌّوا لصذ داسین تا ضوا سا با ًحَُ ًصب ًشهافضاس 

جْت هذسساى ٍ فشاگیشاى بش سٍی سایاًِ ضخصی، تبلت ٍ تلفي ّوشاُ لابل ًصب ٍ  Adobe Connectتَسط ایي ًشهافضاس آضٌا کٌین. ًشهافضاس 

 ساّاًذاصی است .دس ایي ساٌّوا سٍش ًصب ٍ ٍسٍد بِ کالس هجاصی بشای سیستن عاهل ٍیٌذٍص ٍ اًذسٍیذ تَضیح دادُ خَاّذ ضذ. 

  ًصب ًشهافضاس بش سٍی سیستن عاهل ٍیٌذٍص -1

 هافضاس بِ دٍ سٍش هیتَاًیذ الذام کٌیذ: دس کل بشای ًصب ایي ًش

  سٍش اٍل: باص کشدى لیٌک ششکت دس کالس هجاصی ٍ دس اداهِ داًلَد ًشهافضاس -

یذ. دس ایي سٍش ضوا دس ابتذای کاس هیبایست لیٌک ٍسٍد بِ کالس هجاصی کِ دس اختیاستاى لشاس گشفتِ است سا تَسط هشٍسگش ایٌتشًت خَد باص کٌ

 ایٌجا لیٌک ٍسٍد بِ کالس هجاصی بِ صَست صیش هیباضذ:  بِ عٌَاى هثال دس

 http://connect.alborz-tecnical.com/ad 

آدسس ایویل ٍ دس لسوت  Usernameبعذ اص باص کشدى لیٌک فَق دس هشٍسگش، با صفحِ ٍسٍد اطالعات کاسبشی هَاجِ خَاّیذ ضذ. دس لسوت 

Password  .سهض عبَسی سا کِ دس اختیاستاى لشاس گشفتِ است ٍاسد ًواییذ 

http://connect.alborz/
http://connect.alborz/
http://connect.behsaz-energy.com/ad
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 پس اص ٍاسد کشدى اطالعات کاسبشی با پیغام صیش سٍبشٍ خَاّیذ ضذ: 

  
  

دس ایي صفحِ کافیست سٍی دکوِ آبی سًگ کلیک کٌیذ تا داًلَد ًشهافضاس ضشٍع ضَد. پس اص داًلَد ًشهافضاس جْت ًصب سٍی فایل داًلَد ضذُ 

است دٍباس کلیک کٌیذ تا ًصب ًشهافضاس ضشٍع ضَد. دس بشخی اص ٍیٌذٍصّا بِ دلیل ایٌکِ فایل هشبَطِ اص طشیك ایٌتشًت داًلَد ضذُ است، هوکي 

 کلیلک کٌیذ.  Runپیغاهی هطابِ پیغام صیش سٍبشٍ ضَیذ کِ دس ایي صَست سٍی گضیٌِ  با

  

Ali akbari@gmail.com 
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  کلیلک کٌیذ. Installدس هشحلِ بعذ صفحِ ًصب ًشهافضاس باص ضذُ ٍ ضوا هیبایست جْت ضشٍع ًصب سٍی گضیٌِ 
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 ًوایص دادُ خَاّذ ضذ. با کلیک سٍی ایي گضیٌِ عولیات ًصب ضشٍع ضذُ ٍ دس پایاى صفحِ صیش بِ ضوا 
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 Create aدس ایي صفحِ بِ ضوا ًطاى دادُ هیطَد کِ عولیات ًصب با هَفمیت بِ اتوام سسیذُ است. دس اًتْا هیتَاًیذ تیک هشبَط بِ گضیٌِ 

Desktop shortcut  سا جْت ایجاد آیکَى ًشهافضاس سٍی 

 کلیک کٌیذ.  Exitدسکتاپ صدُ ٍ سٍی گضیٌِ 
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  Adobeسٍش: دٍم: داًلَد ًشهافضاس اص طشیق سایت  -

است،  Adobeدس ایي سٍش هیبایست دس ابتذا ًشهافضاس سا اص طشیك ایٌتشًت داًلَد ًواییذ. بشای داًلَد هیتَاًیذ اص لیٌک صیش کِ هشبَط بِ سایت 

 استفادُ کٌیذ: 

 http://www.adobe.com/go/Connectsetup 

 پس اص داًلَد ًشهافضاس سایش هشاحل سا بایذ هطابك سٍش اٍل طی کٌیذ تا ًشهافضاس ًصب ضَد. 

تفاٍت ایي دٍ سٍش صشفاً دس ایي هَسد است کِ دس سٍش اٍل شوا با داشتي لیٌک ٍسٍد بِ 

کالس هجاصی ٍاسد کالس شذُ ٍ دس صَست ًصب ًذاشتي ًشهافضاس لیٌک داًلَد آى  دس اختیاس 

شوا قشاس هیگیشد، ٍلی دس سٍش دٍم خَدتاى هیبایست ًشهافضاس سا اص سایت ساصًذُ یا سایت 

 ًلَد ٍ ًصب کٌیذ، سپس ٍاسد  کالس هجاصی شَیذ. هعتبش دیگشی دا

  

س پس اص اتوام ًصب ًشهافضاس سٍی آیکَى ایجاد ضذُ دس دسکتاپ کلیک کٌیذ تا ًشهافضاس اجشا ضَد .دس کادس ًوایص دادُ ضذُ لیٌک ٍسٍد بِ کال

 کلیک کٌیذ.  Continueهجاصی سا ٍاسد کشدُ ٍ سٍی گضیٌِ 

  

 یذ. دس صفحِ بعذ ضوا هیبایست ًام کاسبشی (ایویل) ٍ سهض عبَسی کِ دس اختیاستاى لشاس گشفتِ است سا ٍاسد کٌیذ تا ٍاسد هحیط کالس هجاصی ضَ

Ali akbari@gmail.com 

http://www.adobe.com/go/Connectsetup
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سٍش دیگش ٍسٍد بِ کالس بِ ایي صَست است کِ بعذ اص ًصب ًشهافضاس کافیست سٍی لیٌک هشبَط  بِ کالس کلیک کٌیذ تا دس صفحِ هشٍسگش باص 

صیش د. پس اص باص ضذى لیٌک هشبَطِ دس ابتذا اص ضوا ًام کاسبشی (ایویل) ٍ سهض عبَس خَاستِ هیطَد .پس اص ٍسٍد اطالعات خَاستِ ضذُ پیغام ضَ

 بِ ضوا ًوایص دادُ هیطَد: 

 
  

 کلیک کٌیذ تا ًشهافضاس اجشا ضذُ ٍ ٍاسد کالس هجاصی ضَیذ.  Open Adobe Connectدس ایي کادس کافیست سٍی گضیٌِ 

  

  

  ًصب ًشهافضاس بش سٍی سیستن عاهل اًذسٍیذ -2

بش سٍی تبلت ٍ تلفي ّوشاُ هجْض بِ سیستن عاهل اًذسٍیذ ًیض اهکاًپزیش بَدُ ٍ بِ ساحتی لابل اًجام است. جْت  Adobe Connectًصب 

سا جستجَ کشدُ ٍ ایي  Adobe Connectًصب کافیست بِ سشاغ یکی اص هاسکتْای اًذسٍیذ اص لبیل گَگل پلی یا باصاس سفتِ ٍ عباست 

سٍضی کِ بشای سیستن عاهل ٍیٌذٍص گفتِ ضذ لیٌک ٍسٍد بِ کالس هجاصی سا دس هشٍسگش دستگاُ خَد  اپلیکیطي سا ًصب کٌیذ ٍ یا ایٌکِ هطابِ

 پس اص باص کشدى لیٌک کالس هجاصی با صفحِ صیش سٍبشٍ خَاّیذ ضذ: باص کٌیذ. 

Alborz-technical.com 
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کِ ایي اپلیکیطي بش سٍی دستگاُ ضوا ًصب ًباضذ سٍی گضیٌِ ّواًطَس کِ هطاّذُ هیکٌیذ دس صفحِ باص ضذُ دٍ گضیٌِ ٍجَد داسد. دس صَستی 

Get Adobe Connect  ُکلیک کٌیذ ٍ اص طشیك یکی اص هاسکتْای اًذسٍیذ ایي اپلیکیطي سا ًصب کٌیذ ٍ اگش ایي اپلیکیطي سا ًصب کشد

سدًظش اص طشیك ایي اپلیکیطي اجشا کلیک کٌیذ تا کالس هجاصی هَ Open Adobe Connectایذ کافیست بشای ٍسٍد بِ کالس سٍی گضیٌِ 

 ضَد. 

 اپلیکیطي باص ضذُ ٍ صفحِ صیش بِ ضوا ًوایص دادُ هیطَد:  Open Adobe Connectپس اص کلیک سٍی گضیٌِ 
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ّواًطَس کِ هطاّذُ هیکٌیذ لیٌک کالس هجاصی کِ ضوا دس ابتذا دس هشٍسگش خَد ٍاسد کشدیذ دس کادس ًطاى دادُ ضذُ است، الصم بِ رکش است 

یذ. کِ ضوا پس اص ًصب اپلیکیطي هیتَاًیذ آًشا هستمیواً اجشا کشدُ ٍ لیٌک کالس هجاصی سا دس ایي کادس ٍاسد کشدُ تا بتَاًیذ ٍاسد کالس ضَ

 کلیک کٌیذ.  Nextاص ٍسٍد لیٌک کالس هجاصی سٍی گضیٌِ  پس

  

  

  

http://conect. Ali akbari@gmail.com/ad 

 



 

 

  Adobe Connect     00 راهنمای نصب نرمافسار و ورود به کالش مجازی 

 
  

  

یف دس ایي صفحِ ضوا هیبایست ًام کاسبشی (ایویل) ٍ سهض عبَسی کِ دس اختیاستاى لشاس گشفتِ است سا ٍاسد کٌیذ. الصم بِ رکش است کِ دس تعش

 کالسْا اهکاى ایٌکِ ضشکتکٌٌذگاى ًیاصی بِ ٍسٍد ًام کاسبشی ٍ سهض عبَس ًذاضتِ باضٌذ، ٍجَد داسد. پس اص ٍسٍد اطالعات خَاستِ ضذُ سٍی

 کلیک کٌیذ تا ٍاسد کالس هجاصی ضَیذ.  Enterیٌِ گض

اص  iPhone  ٍiPadآى جْت ًصب سٍی دستگاّْای  iOSًیض لابل ًصب بَدُ ٍ ًسخِ  iOSدس ضوي ایي اپلیکیطي بش سٍی سیستن عاهل 

 لابل داًلَد است.  App Storeطشیك 

  

ى ایي ٍجَد داسد کالس بِ دس پایاى الصم بِ رکش ایي ًکتِ است کِ دس تعشیف کالس هجاصی اهکا

 ًحَی تعشیف 

شَد کِ فشاگیشاى ًیاصی بِ ًصب ًشهافضاس ًذاشتِ باشٌذ ٍ بتَاًٌذ تَسط هشٍسگش ایٌتشًت ٍاسد 

کالس شًَذ، هٌتْا دس ایي حالت بشخی اص اهکاًات ٍ ٍیژگیْای ًشهافضاس دس دستشس ًخَاّذ 

Ali akbari@gmail.com 
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یِ هیشَد کلیِ ششکت کٌٌذگاى دس بَد. لزا جْت بْشُ بشدای بیشتش اص اهکاًات ًشهافضاس تَص

 کالس ًشهافضاس سا ًصب کشدُ ٍ اص طشیق آى ٍاسد کالس هجاصی شًَذ. 

  


