شرکت آموزشی و گردشگری آوای ارسباران

حل مشکل ورود به کالس مجازی ادوب کانکت
سالم .برای حل مشکل ورود به کالس مجازی ادوب کانکت این آموزش را برای شما آماده کرده ایم.

مشکل در  Connectingماندن ادوب کانکت
اگر برای ورود به کالس مجازی از نرم افزار کالینت ادوب کانکت نسخه ی ( ۱۷مگابایتی) Standaloneاستفاده میکنید و نرم افزار
شما در قسمت نخست گیر کرده و در حالت  Connectingمانند تصویر زیر میشود ،احتماال سیستم عامل شما ویندوز سون نسخه
 ۳۲بیت بوده (یا سایر نسخه های قدیمی) که هماهنگی الزم را با این نرم افزار ندارد.

رای حل این مشکل میبایست ما از نسخه ی  AdobeConnect addinاستفاده کنیم که حجمی معادل  ۴۰مگابایت دارد
دانلود نسخه ی  AdobeConnect Clinet Addinبرای ویندوز ( ۴۰مگابایت)

مهمترین تفاوت نسخه ی  Addinبا نسخه ی  Standaloneنحوه ی اجرا و فراخوانی برنامه هست.
به این ترتیب که نسخه ی  Addinتوسط مرورگر شما اجرا شده ولی نسخه ی Standaloneبه صورت مستقل مانند دیگر برنامه
های نصب شده در ویندوز عمل میکند و کاربر میتواند توسط شورتکات  Shortcutساخته شده در دسکتاپ برنامه را اجرا کند.
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برای حل مشکل ورود به کالس مجازی ادوب کانکت کافیست نسخه  Addinرا نصب کنید

نصب نرم افزار ادوب کانکت کالینت در ویندوز
پس از دانلود فایل از لینک باال آن را به صورت عادی نصب میکنید.
سپس مرورگر خود را یکبار بسته و سپس باز میکنید در اینجا هنگام ورود به کالس مجازی وقتی پیغام پاپ آپ مورد نظر باز شد
بایستی ابتدا تیک  Always open these types of links in the associated appرا بزنید
و سپس گزینه ی  Open URL:Adobe Connectرا بزنید
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با این روش به آسانی به کالس آنالین خود وارد میشوید.

رفع مشکل Flash Player
برای حل مشکل پخش فلش ،باید تنظیمات پخش محتوای فلش را تغییر داد .یک تب جدید در گوگل کروم باز کنید و
آدرس  chrome://flagsرا وارد کنید و طبق معمول کلید اینتر را فشار دهید .فلگهای کروم لیست میشوند .دو گزینهی جالب در این لیست
وجود دارد .گزینهی اول  Prefer HTML over Flashاست که ارجح بودن HTMLنسبت به Flashرا تنظیم میکند .این گزینه را روی
حالت  allowتنظیم کنید .

دومین گزینهی جالب توجهRun all Flash content when Flash setting is set to “allow” ،است که میبایست
روی حالت  Defaultقرار داده شود .معنی این گزینه اجرای تمام محتوای فلش در زمانی است که تنظیمات فلش روی حالت مجاز
تنظیم شده است.
اکنون تب دیگری را باز کرده و آدرس chrome://componentsرا وارد کنید .در این تب در بخش، Adobe Flash Player
روی دکمهی  Check for updateکلیک کنید تا موجود بودن بروزرسانی جدید برای فلش پلیر ادوبی بررسی شود.
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پس از بروزرسانی فلش پلیر و اطمینان از امنیت نسبی آن ،روی آیکون سهنقطه ای منو در باال و سمت راست مرورگر کلیک کنید و
گزینهی Settingsرا انتخاب نمایید.

در صفحهی تنظیمات اسکرول کنید و در پایین صفحه روی Show Advanced Settingsکلیک کنید .بار دیگر اسکرول کنید
تا به بخش امنیت و حریم خصوصی یا Privacyبرسید .روی دکمهی تنظیمات محتوا یا Content Settingsکلیک کنید.
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اکنون در پنجرهای که ظاهر شده ،اسکرول کنید و به بخشی که تنظیمات  Flashرا نشان میدهد ،مراجعه کنید .در این بخش تیک
گزینهی ) Ask first before allowing sites to run Flash (recommendedرا اضافه کنید ،البته اگر تیک آن وجود
ندارد .با فعال کردن این گزینه ،در مورد نمایش محتوای فلش در وبسایتهای مختلف ،سوال میشود .میتوانید برخی وبسایتها
را بالک کنید و برخی دیگر را مجاز قلمداد کنید .گزینهی دیگری که مفید فایده واقع میشود ،محتوای فلش در همهی وبسایتها
را مسدود میکند ،: Block sites from running Flashبدیهی است که تیک این گزینه میبایست حذف شود .گزینه ی
خطرناک Allow sites to run Flashنیز پخش محتوای فلش در تمام وبسایتها را مجاز محسوب میکند .به جز مواقع خاص
مثل اجرای کروم در یک ماشین مجازی ،این گزینه را فعال نکنید .

شرکت آموزشی و گردشگری آوای ارسباران

نحوهی مجاز کردن پخش محتوای فلش در برخی وبسایتها (گوگل کروم)
اکنون تنظیمات تکمیل شده است و میتوان نام وبسایتهایی که مجاز و مورداعتماد هستند را در لیست وبسایتهای مجاز اضافه
کرد .به این منظور در تنظیمات کروم به بخش  Content Settingsو سپس  Flashسری بزنید .روی دکمهی مدیریت استثنائات
یا  Manage exceptionsکلیک کنید .لیست وبسایتهای مجاز نمایان میشود .

میتوانید در فیلد پایین و سمت چپ ،نام یک وبسایت را وارد کنید و در سمت راست از منوی کرکرهای حالت Allowرا انتخاب
کنید تا پخش محتوای فلش در این وبسایت ،مجاز شود.
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روش دیگر این است که پس از باز کردن سایت ،روی عالمت قفل یا سوال قبل از نام آن در نوار آدرس ،کلیک کرده و برای
محتوای  Flashحالت دوم را انتخاب کنید .حالت سوم پخش فلش را مسدود میکند و گزینهی اول نیز به معنی استفاده از تنظیمات
کلی است که مرورگر از کاربر در مورد مجاز یا مجاز نبودن پخش فلش سوال میکند .اما متأسفانه به نظر میرسد که کروم همواره
فلش را مسدود میکند و سوالی پرسیده نمیشود! بنابراین به جای سوال و جواب ،گزینهی  Always allow on this siteرا
برای پخش فلش در سایت موردنظر خود ،انتخاب کنید.

