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 يترونيککال شراهنماي نصب و راه انذازي سامانه آموز
 

 سامانه افساري سخت و افساري نرم هاي نيازمنذي 

 افساري سخت هاي نيازمنذي: 

 یا لح زاب کاهدیَزز دسسگاُ یک -

  هٌاسة کیفیر تا ّذسر عذد یک -

  ADSL خزسزعر ایٌسزًر -

 زصَیز گذاری اضسزاک تِ تزای ٍتکن -

 افساري نرم هاي نيازمنذي 
  هزٍرگز ًصةFirefox ( اس هزٍرگز ّای دیگز ّن هي ضَد اسسفادُ کزد ٍلي ززجیحا اس Firefox اسسفادُ کٌیذ) 

  ًصةAdobe FlashPlayer  )هسٌاسة تا هزٍرگز )ًصة فلص خلیز السم ٍ ضزٍری اسر 

  ً زم افشارAdobe Connect  

  ًٍِافشAdobe Connect -addin )در صَرذ ًیاس( 

 تا زَجِ تِ ایٌکِ اهکاى فارسي ًَیسي در  ًزم افشار کیثَرد فارسي :adobe connect  .تا اضکال رٍتزٍ اسر
. سهاًي کِ ایي کیثَرد را ًصة جْر رفع هطکل تایسسي کیثَرد فارسي طزاحي ضذُ تزای ایي هٌظَر ًصة گزدد

 اضافِ هي ضَد Persian-USCهي کٌیذ تِ لیسر ستاى سیسسن  

 

 نام نرم افسار دانلود

 فلص خلیز تزای هزٍرگز فایزفاکس   FireFox-FlashPlayerداًلَد 

 فلص خلیز تزای هزٍرگز کزٍم   Chrome-FlashPlayerداًلَد 

 IEفلص خلیز تزای هزٍرگز  IE-FlashPlayerداًلَد 

 ادٍب کاًکر تزای ٍیٌذٍس    win-Adobe connect داًلَد 

 هکیٌساشادٍب کاًکر تزای    Mac -Adobe connect Add داًلَد 

 ادٍب کاًکر تزای اًذرٍیذ   Android -Adobe connect داًلَد 

 IOSادٍب کاًکر تزای     IOS -connectAdobe داًلَد 

 تزای ٍیٌذٍس  Adobe Connectافشًٍِ  win-add in-dobe connectA لَدداً

 کیثَرد فارسي   Keyboard_farsiداًلَد 

 )جْر خطسیثاًي( ٍیٌذٍس -ًزم افشار ریوَذ دسکساج  Any Desk داًلَد

  ًزم افشار ضثط کالس Zdsoftداًلَد 

http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.firefox.zip
http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.ppapi.zip
http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Flash.Player.32.0.0.344.ie.zip
http://usc.ac.ir/softwares/ConnectAppSetup2020_1_5.zip
http://usc.ac.ir/softwares/AdobeConnect_2019.9.2.dmg
http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Connect.2.6.9.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8
http://dl.tehranserver.ir/Apps/windows_Addin_Installer.exe
http://usc.ac.ir/softwares/persian-usc.zip
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هاي فوق  مرورگر اينترنت را بسته و اتصال خود را به اينترنت لطع کنيذ و نسبت به نصب نرم افسار** 

 الذام کنيذ.

 : نکته**

و فلص پلير نصب  adobe connectابتذا نرم افسار   add in adobeدر صورت نياز به نصب  

 .نصب گردد  add in adobeذ و سپس افسونهنضو

 

 توجه:

استفاده مي کنيذ. و با صفحه زير روبرو ضذيذ و به طور فاير فاکس در صورتي که از مرورگر 

را بر روي  flash. کافي اجازه اجرا متصل نطذيذ  adobe Connectاتومات بعذ از چنذ لحظه به 

 سايت تائيذ کنيذ.
 allowتزای ایي کار رٍی عالهر فلص در کادر هطکي کلیک کٌیذ زا کادر هزتَطِ تِ ضوا ًوایص دادُ ضَد سدس گشیٌِ 

کًَي اضافِ هیطَد )هوکي تٌا تِ ًسخِ هزٍرگز کوي هسفاٍذ تاضذ ٍلي در زوام هزٍرگز ّا در خطر آدرس آیرا اًسخاب کٌیذ
 ٍ اس  آى طزیق هیسَاًیذ فلص خلیز را فعال کٌیذ(

 

 

 

 adobeجهت اتصال به  نيس در صورتي که از مرورگر کروم استفاده مي کنيذ تنظيمات زير

connect :بايستي انجام داده ضود 
 ضَیذ settingدر هزٍرگز کزٍم ٍارد تخص  -1

 را اًسخاب کٌیذ privacy and securityهٌَی  -2

 کلیک کٌیذ Site settingsسدس رٍی  -3
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 را خیذا کزد ٍ تز رٍی آى کلیک کٌیذ Pop-upsگشیٌِ اس لیسر ًوایص دادُ ضذُ  -4

 کلیک کٌیذ  addرٍی دکوِ  allowتخص کادر تاس ضذُ در  در -5

 تٌَیسیذ را در کادر live.usc.ac.ir[.*] آدرس -6
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سیز را در کادر تٌَیسیذ آدرس 

[*.]live.usc.ac.ir 
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 ًیش را خیذا کٌیذ  flashگشیٌِ   site settingاس ّواى لیسر در تخص  -7

   کلیک ًواییذ زا فعال)رًگ آتي( ضَد  ..…block sitesدر کادر تاس ضذُ  تز رٍی دکوِ رٍتزٍ  -8

 

 

 
 

را  iی هزٍرگز  عالهر تاال –ي ضَیذ، در سور چح هسصل ه adobe connectتِ  سهاًي کِ تزای اٍلیي تار -9
) گاّي را اًسخاب کٌیذ.  allowرا تاس کٌیذ ٍ گشیٌِ  flashلیسر تار جلَ  هطاّذُ هي کٌیذ. رٍی آى کلیک کٌیذ ٍ

کل اتسذا آى هوکي اسر در دفعاذ تعذ ًیش تٌا تِ دالیلي هاًٌذ آخذیر هزٍگز... زٌظیواذ زغییز کٌذ در صَرذ ٍجَد هط
 را چک کٌیذ(

 هسصل ضَیذ adobe connectصفحِ را تثٌذیذ ٍ دٍتارُ تِ  -11
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از ضما پرسيذه مي ضود که از طريك نرم افسار و يا مروگر  adobe connectدر هنگام اتصال به ** 

 مي خواهيذ اتصال صورت گيرد)ضکل زير(
 اس طزیق ًزم افشار هسصل هي ضَد (open in application)حالر اٍل : در صَرزي کِ ایي گشیٌِ را اًسخاب کٌیذ         

 سفادُ ضَد( )زَصیِ  هیطَد اس ایي گشیٌِ اس
 اس طزیق هزٍرگز هسصل هي ضَد (join with class view) حالر دٍم : در صَرزي کِ ایي گشیٌِ را اًسخاب کٌیذ         

 

 

 حالت اول

  حالت دوم


