
مرورگر اینترنت

برای استفاده از سامانه آموزش مجازی نیاز به نصب یک مرورگر دارید.

پیشنهاد می شود که از نرم افزار فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده کنید.

https://elearning.yazd.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/Google.Chrome.80.0.3987.149.x86.zip


 Adobe Connect  نرم افزار

.ابتدا فایل نصب این نرم افزار را در قسمت آموزش مجازى / راهنماى آموزش مجازى دانلود نمایید

.پس از دانلود، فایل دانلود شده را مانند تصاویر بعد باز کرده و آن را نصب کنید

.نصب به سرعت پایان می گیرد

https://elearning.yazd.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/ConnectAppSetup2020_1_5.zip
https://elearning.yazd.ac.ir/wp-content/uploads/2020/04/AdobeConnect_2019.9.2.zip
https://elearning.yazd.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/air.com_.adobe_.connectpro_2006009.zip


Adobe Connect  نرم افزار



Adobe Connect  نرم افزار



یکنآنرم افزارموفقیت آمیزنصبازپس
.می شوددادهنمایشتصویرمانندآن

Adobe Connect  نرم افزار



VCنرم افزار 

صورتی که در هنگام نصب نرم افزار درAdobe Connect و یا در هنگام اجرای آن با خطا مواجه شدید باید نرم افزارvc

را دانلود و نصب کنید.

نصب این نرم افزار می تواند زمانگیر باشد.

اگر هنگام نصب با پیغام های خطایی مواجه شدید آن ها را ببندید و صبر کنید تا نصب پایان یابد.

براى دانلود نرم افزار در قسمت /اموزش مجازى / راهنماى آموزش مجازى /   نرم افزارهاى موردنیاز جهت پشتیبانى / دانلود نرم افزار vc مراجعه نمایید . 

https://elearning.yazd.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/dll-Setup.zip


نمونه پیغام خطا هنگام نصب که باید آن را ببندید
.پس از نصب موفق پنجره زیر نمایش داده می شود

.پس از نصب کامپیوتر را خاموش و مجدد روشن کنید

VCنرم افزار 



نرم افزار 

از راه دور به در صورتی که به مشکلی برخورد کنید که با راهنمایی قابل حل نباشد برای آن که تیم پشتیبان بتوانند

.داریدAnyDeskسیستم شما متصل و مشکل را برطرف کنند نیاز به نصب نرم افزار 



را کنیدپس از دانلود این نرم افزار برای اجرا ابتدا آن را از حالت فشردگی خارج کرده و مانند تصویر آن را با حالت ادمین اج.

AnyDesk

براى دانلود نرم افزار در قسمت /اموزش مجازى / راهنماى آموزش مجازى /   نرم افزارهاى موردنیاز جهت پشتیبانى مراجعه نمایید 

https://elearning.yazd.ac.ir/wp-content/uploads/2020/03/AnyDesk.zip


نرم افزار 
  مرحله دوم اجرای برنامه در حالت ادمین پس از کلیک، پنجره ای نمایش داده

.را انتخاب کنیدYesمی شود که گزینه 
مرحله اول خارج کردن از فشردگی

AnyDesk



می شوددادهنمایشرقمی9کدیبرنامهاجرایازپس

.بگوییدپشتیبانبهبایدراآنکه

صلمتشماسیستمبهمی خواهدپشتیبانکههنگامی

شماآندرکهمی شوددادهنمایشجدیدپنجره ایشود

.دهیدفشاررارنگسبزدکمهباید

ارتباطیعنیشددادهنمایشپنجرهایندوبارهاگر

بایدهکدارداتصالقصدمجددواستشدهقطعپشتیبان

.بزنیدراسبزدکمهمجدد

AnyDesk نرم افزار 
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