بسمه تعالی
تنظیمات الزم برای ورود به کالس آنالین توسیط سیستم Android
نکته  :1الزم به ذکر است که وقتی از طریق سیستم عامل اندروید وارد کالس آنالین می شوید تمام ویژگیی ایای کیالس را ب یور
کامل در دسترس ندارید و مهم تر از امه اینکه نوشته اای فارسی را بدرستی مشااده نخوااید کرد لذا شدیدا توصیه می گردد تیا
حد امکان از سیستم اندروید برای ورود به کالس آنالین استفاده نشود .
نکته  : 2شما می توانید از طریق سیستم عامل اندروید توسط تبلت اا ویا گوش موبایل خود وارد کالس شوید الزم به ذکر است که
این مسئله رب ی به برند (شرکت تولید کننده ) گوشی یا تبلت و امچنین نسخه اندرویدی که آن استفاده می کند  ,نیدارد و شیما
می توانید فارغ از اینکه برند دستگاه شما چیست و یا نسخه اندروید آن چیست وارد کالس شوید .
برای استفاده از سیستم عامل اندروید میی بایسیت دو نیرم افی ار  Adobe connectو  Firefox Auroraرا بیرروی آن نبی
نمایید .
نکته  : 3تنها نسخه اایی از نرم اف ار که بر روی سایت دانشگاه قرار گرفته اند تست شده و معتبر میی باشید و اگیر نسیخه دیگیری
استفاده نمایید  ,مسولیت عدم کارکرد صحیح آن بر عهده خود شخص می باشد.
برای شروع امانند تبویر ذیل وارد  Settingsگوشی و یا تبلت خود شوید و گ ینه  Securityرا انتخاب نمایید .

پس از انتخاب گ ینه تبویر ذیل را مشااده خوااید کرد

که در این پنجره گ ینه  Unknown Resourceرا فعال نمایید

پس از اینکه این گ ینه را فعال کردید نرم اف ار اا را از سایت دانشگاه دانلود کرده و با استفاده از بلوتوث و یا کابل  USBآن اا
رابر روی حافظه گوشی خود کپی نمایید  .سپس توسط نرم نرم اف ار  File Explorerیا ار نرم اف ار  Explorerدیگری که
برروی سیستم عامل اندروید شما نب است امانند تبویر زیر پوشه مربوطه به نرم اف ار اا را باز نمایید.

در ادامه با انتخاب گ ینه  Adobe connect _Mobile 2,2اقدام به نب آن نمایید .در پنجره باز شده گ ینه  Nextرا انتخاب
نمایید .

سپس گ ینه  Installرا انتخاب نمایید .

پس از نب نرم اف ار پنجره ای امانند تبویر زیر به شما نمایش داده می شود که با کلیک بر روی گ ینه  Doneنب آن به پایان می رسد.

در ادامه نرم اف ار  Firefox Auroraرا امانند روش قبلی نب نمایید  .پس از اتمام نب به جای گ ینه  Doneگ ینه
 Openرا انتخاب نمایید تا نرم اف ار باز شود امانند تبویر ذیل می توانید وارد سایت  http:// lms.ui.ac.ir /شوید .

در پنجره ورود به  Lmsنام کاربری و رم عبور خود را وارد نمایید .

پس از ورود به  lmsبا کلیک بر روی لینک ورود به کالس خود امانند تباویر زیر می توانید وارد کالس آنالین شوید .

محیط کالس آنالین در سیستم عامل اندروید :

نکته  :در صورتیکه نرم اف ار  Firefox-Auroraبر روی سیستم عامل اندروید شما نب نشد می توانید نرم اف ار  Operaرا امانند مراحل
قبل نب کرده و مرورگر  Operaرا برای ورود به کالس استفاده نمایید .

