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با توجه به مشکالت متعدد مرورگرها از جمله مرورگر  google chromeکه ممکن است تنها تنظیمات فنی
خاص در خصوص کوکی ها و يا معرفی دستی آدرس سامانه و رفع ايرادات مربوط به شناسايی میکروفن قابل
استفاده باشد ،تاکید می گردد که حتما از مرورگر  firefoxدر سامانه آموزش مجازی استفاده شود.
الزم به ذکر است که عالوه بر رايانه ،اين نکته در هنگام استفاده از موبايل نیز ضروری می باشد.

مرورگر Fire fox
هر گاه بعد از زدن گزينه پیوستن به کالس ،خطای  Download flash playerرا مشاهده نموديد بايد
 flash playerمخصوص مرورگر  Fire foxرا از سايت  azad.iauec.ac.ir/supportدانلود نمايید و پس
از نصب ،کلیه مرور گرهای باز  Fire foxرا بسته و مجدد باز نمايید .در صورت استفاده از نرم افزار adobe
 connectمی بايست از نسخه  32 bitنمايید.
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مرورگر google chrome
اگر به داليلی کاربر قصد استفاده از اين مرورگر را دارد الزم است طبق تنظیماتی امکانات اين مرورگر را که بنا بر
داليل امنیتی غیر فعال شده است فعال نمايد:
Flash Player
به عنوان مثال هر گاه بعد از زدن گزينه پیوستن به کالس ،خطای  Download flash playerرا مشاهده
نموديد بايد با انتخاب گزينه  Not secureدر قسمت باالی سمت چپ خطا ،وارد بخش  Site settingبشويد
تا تنظیمات زير انجام شود.
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پس از ورود به بخش تنظیمات ،می بايست با پیدا کردن گزينه  ،Flashحالت آن را به  Allowتبديل کنیم .بعد
از انجام اين تنظیمات صفحه اصلی خطا را  Reloadنمود تا وارد برنامه شود.
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میکروفن:
برای استفاده از میکروفن در مرورگر کروم می بايست برنامه  adobe connectنصب شده باشد.

يکی از مشکالت متداول در مرورگر  google chromeعدم شناسايی میکروفن دستگاه رايانه است .در اين
حالت بايد برنامه  adobe connectدر مرورگر را فعال کنید.
در اين حالت نیز مشابه مورد قبل ،بعد از ورود به بخش ، Site settingمطابق شکل زير گزينه
 Unsandboxed plugin accessرا پیدا کرده و به حالت  Allowتبديل و در پايان مانند قسمت قبل گزينه
 reloadرا اجرا میکنیم در اين حالت بعد از اجرای گزينه پیوستن به کالس در مرور گر ،google chrome
محیط کالس در نرم افزار  adobe connectباز خواهد شد.
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