راهنمای کاربردی سامانه مجازی
قبل از استفاده از این سامانه میبایست حداقل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری زیر توسط کاربران فراهم گردد:
 -1رایانه مجهز به سیستم عامل ویندوز  xpیا باالتر با حداقل  2گیگا بایت حافظه
 -2اتصال به اینترنت با حداقل سرعت 256kbps
 -3نصب آخرین نسخه مرورگرهای  Google Chromeو Mozila Firefox
 -4نصب آخرین نسخه نرم افزار Adobe Connect
 -5نصب آخرین نسخه نرم افزار Adobe Flash Player

 -6برای دیدن وبینار در گوشی همراه خود نیز ،کافی است نرم افزار  Adobe Flash Player ،Adobe Connectو یکی مروگر در گوشی شما از قبل نصب شده باشد.

مراحل اتصال به سیستم
-

مرورگر خود را باز نموده  ،آدرس  http://lms.iranian.ac.irرا وارد نموده و دکمه  Enterرا بزنید.

-

پس از ورود به سامانه ،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و گزینه ورود به سایت را کلیک نمایید.

-

از اکانت زیر برای ورود به سیستم استفاده نمایید.

-

پس از ورود به سایت ،بروی ،وبینار بالک چین کلیک کنید.

-

روی لینک ویبنار مجددا کلیک نمایید.

 -در صفحه زیر بروی پیوستن به کالس کلیک کنید.

 -در صورت مواجه شدن با خطای زیر ،گزینه  Allowرا فعال نمایید.

 -اجازه دهید تا اتصال توسط نرم افزار  Adobe Connectانجام شود.

-

بعد از ورود به سیستم محیط زیر را خواهید دید.

نکات مهم
در هنگام اتصال به وبینار از فیلتر شکن استفاده نکنید.


قبل از شروع وبینار حداقل یک بار مراحل ذکر شده را مرور کنید تا در صورت بروز مشکل آن را برطرف نمایید.



جهت دانلود آخرین نسخه نرم افزارهای الزم به آدرس  http://iranian.ac.ir/Support/Software.aspxمراجعه کنید.



در هنگام چت کردن لطفا صفحه کیبورد شما بروی  ENتنظیم شده باشد (خصوصا اگر از طریق موبایل به وبینار متصل شدید).



در صورتیکه قصد است فاده از هدست را دارید بعد از اینکه وارد صفحه نهایی وبینار شدید در باالی صفحه سمت چپ ،منوی کشویی کنار آدمک را باز
کنید و و گزینه بروی  Speak Louderکلیک راست نمایید و وارد بخش  Settingشوید و گزینه  Microphoneرا انتخاب و  Record Volumeرا تنظیم
کنید و بعد  Closeرا کلیک کنید.



بروی منوی کشویی عالمت بلندگو کلیلک کنید و گزینه  Adjust Speaker Volumeرا انتخاب کرده و مقدار را بروی  Highتنظیم کنید.



قبل از شروع کالس نیز میتوانید از گزینه  Meetingکه در شکل باال دیده میشود ،یک بار کیفیت صدا ،میکروفن خود را تست نمایید.

