
  راهنماي نصب اپليكيشن ادوبي كانكت:

 meeting و اتصال به Adobe Connect نسخه دسكتاپ براي فراخواني سرور Adobe Connect دو نوع نرم افزار

 .تفاوت اين دو نوع نرم افزار و نسخه ، نوع فراخواني آنها مي باشد وجود دارد.

 Standalone  كانكت يادوب �

پس از نصب  .شود يعامل نصب م ستميس ينرم افزار رو كيبه صورت مستقل و مانند  Stand alone نسخه

  .باشد يمقابل اجرا صورت مستقل به آيكون نرم افزار بر صفحه دسكتاپ ظاهر شده و با كليك بر روي آن 

Link download: 

  Add in كانكت يادوب �

 نيا ياجرا عتايطب .شود يعامل نصب م ستميفرض س شيمرورگر پ يو افزونه بر رو نيمانند پالگ Add in نسخه

  دارد. ازينسخه به اجرا مرورگر ن

Link download: 

  كانكت يادوب  Adobe Connect– در  Connectingمشكل 

 يادوببا استفاده از نرم افزار  يكه قصد اتصال به كالس مجاز يزمان )7به ويژه در ويندوز ( نااز كاربر بعضي

 حل مشكل يبرا ماند. يم Loading اي Connectingآنها در حالت  نيرا دارند ، صفحه الگ Standalone كانكت

Connecting  شود از نسخه يم شنهاديپ Add in نرم افزار Adobe Connect استفاده شود.  

  :است ريكار به صورت ز روش

 شويد.كالس  وارد ، مرورگر را اجرا كرده و Adobe Connect Add inپس از نصب  - 1

 



  .است يبه بروزرسان ازينصب شده، ن هيبودن ورژن اول نييپا ليدر مرحله بعد معموال به دل -2

 (جهت نصب نياز به فيلترشكن داريد) .ميكن يرا انتخاب م Yes نهيگز

 

 

 د.يشو يم meetingهمان  اي، وارد صفحه جلسه رساني شدهپس از نصب نسخه به روزدر مرحله بعد  - 3

 

 



  پاك كردن كش مرورگر 

مربوط به مرورگر  – cookies – يها يو كوك – cache  – تواند مربوط به كش يم زين گريد عيشا لياز دال يكي

  .ميدر نظر گرفته ا  Internet Explorer نترنتيفرض را ا شيقسمت مرورگر پ نيا در .باشد يم

  :نماييدعمل  ريكار طبق مراحل ز نيانجام ا يبرا

  .كنيدرا باز  Run پنجره Winr+R يبيترك ديبا كل -1

تاييد وارد كرده و   Internet Option –آپشن  نترنتيرا به منظور باز كردن پنجره ا inetcpl.cplدستور  سپس

 كنيد.

 

 نهي، گز Browsing historyرفته و از قسمت  Generalبه تب  Internet Optionشده  ازبدر در پنجره  - 2

Delete ميكن يرا انتخاب م. 

  

  



 و History و Temporary Internet files  ،Cookies and website data يها نهيگز كيكه ت شويدمطمئن  -3

preserve favorite website data نهيگز حال .زده شده باشد Delete دييهم تا را يرا انتخاب كرده و پنجره قبل 

 نماييد.

 

 

 كرده و وارد كالس شويد.پيوستن به كالس را كليك  گريد كباري تيدر نها - 4

 


