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 استفاده از کالس آنالین )ویژه اساتيد( الزامات -1 
 حداقل مشخصاتتجهیزات و امکانات الزم جهت ورود به کالس آنالین: یک دستگاه کامپیوتر با  (1

 ذیل:
 Processor: 1,4 GHz Intel Pentium 4 or faster or equivalent  
 Operating system: Windows 7, 8.x, 10 (32-bit or 64-bit)  
 RAM: 1 GB recommended  

 

پینگ تایم مطلوب برای برگزاری  و کیلوبایت 512خط متصل به اینترنت با سرعت حداقل  (2
 میلی ثانیه باشد. 30تا  10ت بین بایسکالسهای آنالین می 

 بلندگو، هدفون و یا هدست )ترجیحا هدست جهت مکالمات صوتی احتمالی(  (3
 وب کم )در صورت نیاز به ارتباط تصویری(  (4
 روی فایروال، نرم افزار آنتی ویروس محل استفاده یا 443و  80و  1935باز بودن پورت های  (5

 شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي
و نرم  Chrome Googleیا  Firefox Mozillaآخرین نسخه نرم افزارهای مرورگر اینترنتی  (6

روی رایانه مورد استفاده  Word ,PowerPoint , Flash player , Acrobat Readerافزارهای 
و استفاده از این  Adobe Connectنرم افزار  نصبنکته: بهتر است اساتید با  نصب شده باشد

 نرم افزار وارد جلسات شوند. 
 نیحضور بدون مشکل در جلسات آنال یمهم، متوسط نرخ دريافت استاندارد برا ارینکته بس (7

 Downloadبدان معناست که حاصل ضرب نرخ دانلود ) نیاست. ا تیلوبایک 50( حداقل نار ی)وب
Speed  عدد باالتر رود  نیاست هر چه ا یهیباشد. بد 50حداقل  ستیبای، م128شما در عدد

 باالتر خواهد رفت.  زیشما ن افتیدر  تیفیک
 

  پس از طی مراحل کنترلی و آماده سازی نرم افزار های مورد نیاز  با استفاده از نرم افزار ادوبی
به مرحله وارد نمودن  continueکالس مورد نظر را وارد نموده و با زدن دکمه  URLکانکت آدرس 

 اطالعات کاربری وارد می شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(       ویژه اساتید)   Adobe Connectاهنمای نرم افزارر

وارد نمایید و از طریق مربوط به کالس خود را در مرورگرتان  نکیورود به کالس ل یبرا و یا می توانید
با صفحه عدم  Enter room نهیگز  یبرو کیممکن است پس کل. مرورگر خود وارد محیط نرم افزار شوید

جهت ای . صفحه دیكن كیكل یعالمت عدم دسترس یاست بر رو ی. شما کافدیمواجه شو یدسترس
 remember نهی، گز Allow نهیگز  یشود قبل از كليك كردن برو یباز م، Flashفعال نمودن اجازه دریافت 

this decision  دیمواجه نشو گریصفحه د نیا بارا كليك كنيد تا.  

 یحساب کاربر اطالعات شود تا  یمرحله از شما خواسته م نیدر اپس از اجرایی نمودن مراحل فوق 
Adobe connect  بر روی گزینه  .نماییدخود را واردRegistered User  کلیک نموده و اطالعات

Username و Password  .را وارد نمایید 

 

 

 به محیط نرم افزار به شکل زیر دسترسی پیدا خواهید کرد. Connectingپس از طی شدن مرحله  که

 



(       ویژه اساتید)   Adobe Connectاهنمای نرم افزارر

قسمت  هر یک از به .شده است لیتشک ریبصورت ز  یاز چهار قسمت اصل یکالس مجاز  یصفحه اصل
 یاعمال شده در کالس مجاز  ماتیشود و ممکن است برحسب تنظ یگفته م Pod فوق در اصطاح یها

 متفاوت باشند. 

 بخش Pod Share مورد نظر استاد به شرکت کنندگان.  یمحتواها شیجهت نما 
 بخش Pod Video استاد در کالس ریتصو شیجهت نما. 
 بخش Pod Attendees در کالس نیحاضر  ستیل شیجهت نما 
 بخش Pod Chat  در کالس نیحاضر  نیب یجهت ارتباط نوشتار 

 

 
 

  Meeting یمنو -2 

 یدارند، لذا به بررس ازین ریز  یها نهیمنو تنها به گز  نیدر ا د،یاسات
 میکن یمنوها صرف نظر م هیبق یمنوها پرداخته و از بررس نیهم

 Audio Setup Wizard  عملکرد صحيح هدست  یجهت بررس
 کروفنیو م کریاسپ

 Preferences جهت انجام تنظیمات کل جلسه 
  Record Meeting  یجهت ضبط همه رخدادها در کالس مجاز 
 End Meeting دادن به جلسه انیجهت پا 
 Exit Adobe Connect جهت خروج از نرم افزار 
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 1-2-  Audio Setup Wizard  

 از آغاز کالس از عملكرد شیشود پ یم هیتوص ،یمجاز  یدوره ها یتوجه به بروز مشکالت صدا در ط با

 .دییحاصل فرما نانیاطم یصوت ستمیس تصحيح

 

و  کریست / اسپده حیعملکرد صح یجهت بررس
ابتدا  ،یخود در کالس مجاز  انهیمتصل به را کروفنیم
 دیکن کیکل نهیگز  نیا یرو

نشان داده خواهد شد در  ریبصورت شکل ز  ییا پنجره
 دیکن کیکل Next دکمه یبر رو دیپنجره جد

نموده و در  کیکل Play Sound دکمه یپنجره بعد رو در
هدست و  کریاز اسپ کیموز  یصدا دنیصورت شن

 کیکل Next دکمه یآن رو حیاز عملکرد صح نانیاطم
صدا را  یمربوط به خروج ماتیتنظ نصورتیا ریدر غ د،یکن

 .دیکن یخود بررس انهیدر را

 کروفنیمربوط به م ماتیتنظ دیشما با ،یپنجره بعد در
 یبر رو کیمنظور با کل نی. بد دینمائ یخود را بررس

 نیمورد نظر خود از ب کروفنیقسمت مربوطه و انتخاب م
)درصورت وجود چند  ستمیمتصل به س یها کروفنیم
 .دیکن کیکل Next دکمه ی(، روستمیس یرو کروفنیم

پنجره  Record دکمه یبر رو کیبا کل یپنجره بعد در
داده خواهد شد که اجازه استفاده  شینما یگر یکوچک د

 یپنجره رو نیکند، در ا یم نییرا تع کروفنینرم افزار از م
 کروفنیم قیتا ضبط صدا از طر  دیکن کیکل Allow دکمه

تا ضبط  دیکن کیکل Record دکمه یآغاز شود. سپس رو
 Play Recording دکمه یسپس رو ودصدا متوقف ش

ضبط شده پخش شود. در صورت  یتا صدا دینمائ کیکل
 ریو در غ دینمائ کیکل Nextدکمه  یرو حیعملکرد صح

خود  انهیرا در را کروفنیمربوط به م ماتیتنظ نصورتیا
 .چک کنيد
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 Test Silence دکمه یبر رو کیبا کل یدر پنجره بعد
 یانیبه بخش پا Next دکمه یبر رو کیو سپس کل

 رسیم.  یصدا م ماتیتنظ

 

 

 

 

از  یاطالعات کل یسر  کیبخش  نیا ییپنجره نها در
داده خواهد  شیصدا به شما نما ماتیتنظ تیوضع
 یبررسبه  Finishو در نهایت با زدن دکمه  شد

 متصل کروفنیو م کریست / اسپده حیعملکرد صح
 اتمام می دهیم.

 
 

2-2- Preferences 

 در این بخش به معرفی چند منوی پر کاربرد پرداخته می شود. 
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2-2- Preferences - General 

برای تنظیم کردن نحوه نمایش اشاره گر ماوس و  Host Cursorsو در بخش  Generalدر قسمت 
مکان اشاگر برای دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. که برای نمایش دادن مکان اشاره گر 

 را فعال می نماییم.  Show to all attendeesماوس به همه گزینه 

 
 

2-2- Preferences – Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نحوه نمایش تصاویر  Wide Screenو  Standardمی توان در دو حالت  Aspect Ratioدر قسمت 
برای دانشجویان را مشخص نمود. در حالتی که دوربین بیش از حد در در ویدئو های پخش شده 

 استفاده می شود. Wide Screenشده باشد، برای بهتر شدن نحوه نمایش از گزینه  Zoomحالت 
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میزان کیفیت دوربین برای پخش کردن تصویر ویدئو  می توان Video Qualityدر قسمت 
Camera  برای دانشجویان را تنظیم نمود که هر چه میزان کیفیت بیشتر شود، به اینترنت با پهنای

باند باالتر برای عدم ایجاد قطع و وصلی در هنگام برپایی جلسه نیاز می باشد. بهترین حالت برای 
 می باشد.  Standardتنظیمات پخش ویدئو حالت 

 

 

 

 

  

2-2- Preferences – Microphone 

 
میکروفون را انجام داد. هنگامی که در حین می توان تنظیمات مربوط به  Microphoneدر بخش 

تغییر  Fastبه حالت  Audio Qualityجلسه دچار قطع و وصل شدن صدا می شوید، مقدار گزینه 
 دهید تا مشکل بر طرف شود. 
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 3-2- Record Meeting 

انجام  یها تیمنو همه فعال نیا یبر رو کیکل با
 یسرورها یشده در کالس بصورت خودکار بر رو

خواهد  رهیذخ لمیف کیبصورت  (VC) یکالس مجاز 
و  انیدر طول ترم در دسترس دانشجو لمیف نی. اشد

با زدن . گرفتاستاد همان کالس قرار خواهد 
Record Meeting  یک صفحه مطابق شکل باز

 خواهد شد که با مشخص نمودن نام در قسمت 
Name و زدن دکمه ،ok  عالمت ضبط شدن در

 ک،یالزم به ذکر است که کل محیط شروع می گردد.
می فعال  ریرا غ طعمل ضب نهیگز  نیهم یمجدد رو

 نماید.
 

4-2-  End Meeting  
 .شود یقطع م یبا کالس مجاز  نیو ارتباط همه حاضر  افتهیخاتمه  کالسمنو،  نیا یبر رو کیکل با

جلسه را از حالت ضبط شدن خارج  End Meeting نهیگز  یبر رو کیقبل از کل دیداشته باش بخاطر
کلیک کردن از محیط نرم افزار ، جلسه نکته الزم به ذکر است در صورت خروج اساتید بدون . دیکن

 بود.همچنان برای دانشجویان فعال خواهد 
 

5-2-  Exit Adobe Connect 
 یکالس همچنان بر رو یشما بسته خواهد شد ول ستمیس ینرم افزار رو نهیگز  نیا یبر رو کیکل با

 یدر زمان نهیگز  نیخواهند داشت، کاربرد ا تیدر کالس امکان فعال نیخواهد ماند و حاضر  باز سرور
 .دیینما (Restart) یراه انداز  دوبارهخود را  ستمیس دیاست که شما بخواه

 

  Layouts یمنو -3 

 یگفته م Layoutدر کنار هم و ...(  Attendeesو video)ها  Pod نشیچ
هستند و به  ییقابل جابجا زیشدن و ن ادیز  ایقابل کم  از،یشود که بر اساس ن

 . وجود دارد زین دیجد Layout کیآنها به عنوان  رهیعالوه امکان ذخ

 Create New Layout :کی جادیا Layout دیجد  
 Manage Layouts : نام رییتغ ای حذف Layout موجود یها. 
 : Reset Layouts مربوط به ماتیتنظ یبازگردان Layout  ها به حالت

 .فرض شیپ
 Close Layout Bar  :بستن Layout Bar قسمت راست صفحه 



(       ویژه اساتید)   Adobe Connectاهنمای نرم افزارر

 Sharing 

 
 

ود دارد که می توان در سه جامکان به اشتراک گذاری اطالعات برای دانشجویان و  Layoutدر این 

که در وسط صفحه محیط  share My Screenکه در کنار    حالت مطابق شکل زیر با زدن کلید
قرار گرفته است، دست یافت، که این سه حالت در واقع برای به اشتراک گذاری صفحه نرم افزار 

( و در نهایت به Share Document(، اطالعات و فایل ها )Share My Screenنمایش رایانه)
 گیرند.( مورد استفاده قرارمیShare Whiteboard) اشتراک گذاری وایت
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  :گزینهShare My Screen 

 
 

که می توان برای  شکل باال باز خواهد شد پنجره ای مطابق Share My Screenپس از فشردن دکمه 
نمایش دادن محیط دسکتاپ، برنامه های مورد استفاده و پنجره های باز در رایانه مورد استفاده قرارداد داد. 

بصورت آنالین کاربرد بیشتری دارد که می توان محیط و  آموزش نرم افزار هابرای  Share My Screenگزینه 
، اشتراک گذاری شروع Shareان نمایش داد. با زدن دکمه افزار را به دانشجویدستورات و عملکرد های نرم 

 می شود.

، پنجره ای مطابق شکل زیر در سمت چپ، پایین نمایش داده  Share My Screenپس از شروع حالت 
شود که می توان کنترل های الزم ازجمله فعال کردن و یا بستن میکروفون و دوربین و ... را انجام داد. می

 کلیک می نماییم.  Stop Sharing، بر روی دکمه Share My Screenدر انتها برای پایان دادن به حالت 
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  :گزینهShare Document 

 Share Documentبا زدن دکمه  
جره ای مطابق شکل روبرو باز می پن

شود که برای به اشتراگ گذاری فایل 
دروس، یا فایل  PDFها ازجمله 

های صوتی،  فایل های ویدئویی و 
... که هم با سرعت پخش باالتر و 
کیفیت بهتر در اختیار دانشجویان 

 Uploadedبخش قرار گیرد، به 
Files  رفته و گزینه  Browse My 

Computer  زده و فایل مورد نظر را
توجه شود اگر یک  کنیم.را آپلود می

بار فایلی در محیط نرم افزار آپلود 
شود، دیگر به بارگذاری دوباره برای 

بر روی فایل مورد نظر در پنجره ظاهر  Uploaded Filesباشد و کافیست در بخش تکرار استفاده نمی
  شده کلیک نمایید.

 

امکانات  Drawبا زدن دکمه  پس از شروع به اشتراک گذاری فایل ها در محیط نرم افزار، مطابق شکل زیر 
گیرد که با استفاده از آنها می توان برای توضیحات بیشتر مطالب بهره برد. نوشتاری در اختیار شما قرار می

 می نماییم.  کلیک Stop Sharingبر روی دکمه در نهایت برای اتمام اشتراک گذاری 
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  :گزینهShare Whiteboard 

 
 

یک وایت برد برای شما فعال خواهد شد که می  Share Whiteboardبا کلیک کردن بر روی گزینه 
توانید با استفاده از ابزار هایی که در اختیار شما قرار می گیرد متن مورد نظر خود را با استفاده از 
ابزار های مختلف از جمله ماوس و یا قلم نوری بر بروی وایت برد نوشته و با دانشجویان در 

       ا این قسمت برای اتمام دادن به اشتراک گذاری، دکمهاشتراک بگذارید. بعد از اتمام کار ب
Stop Sharing  را در سمت باال سمت راست، بزنید. گزینهShare Whiteboard  سرعت دادن برای

به تدریس هایی که مبتنی بر محاسبات و توضیحات زیاد می باشند؛ مانند ریاضیات و ... مناسب 
 باشد. می

 

 
 
 

 Discussion 

ل برای ایجاد نحوه نمایش محیط نرم افزار، بیشتر با تمرکز بر روی دوربین های فعا Layoutدر این 
شوند که عبارتند از جدید ایجاد می Pod، دو  Layoutدراین  باشد. یک بحث چند نفره می

Discussion Notes  وPoll  .می باشند 
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 Discussion Notes 

این گزینه برای قراردادن یک متن ثابت و قابل ویرایش همچون اطالع رسانی به دانشجویان،  از
در محیط نرم افزار استفاده می شود، این قسمت توسط استاد قابل ویرایش و نمایش دادن است. 

  برای اعالم های کلی و مشخص کردن سرفصل های مورد بحث در جلسه استفاده  Podاز این 
با ابزار های مختلفی که از جمله تغییر دادن رنگ، سایز، سرفصل گذاری و ... امکان  . کهشودمی

 نمایش دادن بهتر یادداشت ها در محیط نرم افزار وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

( )یبرای تایپ فارسی در محیط نرم افزار، بعلت عدم تناسب نرم افزار با حرف  نکته مهم :
از دکمه ترکیبی  )ی(نمایش تایپ ها؛ برای تایپ حرف ایجاد کردن مشکل در نحوه و 

Shift+x  .استفاده نمایید  

 

 

 

 Shift+xحروف )ی( با 
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 Poll 

 Podکالس و یا پرسیدن سوال از همه نفرات از این از افراد حاضر در  ینظر سنج یجهت برگزار 
 می کنیم:  عمل ریبصورت ز  ، ینظر سنج یجهت برگزار  .شود یاستفاده م

 
 ابتدا با زدن منوی باز شو، نحوه برگزاری نظرسنجی را انتخاب

کنیم که در سه حالت چندگزینه ای، چند جوابی و جواب می 
 کوتاه می توان نظرسنجی را انجام داد.

 
 قسمت در Question  سؤال مورد نظر خود ،

 .دیکن پیرا تا
 

 در قسمت Answers نهیگز  کیهر  ی، به ازا 
سطر جديد آن  کیپاسخ، در  یها نهیاز گز 

 .دیکن پیرا تا نهیگز 

 

 

 دکمه یرو Open کاربراندیکن کیکل . Pod 
و  دیرا بصورت مقابل خواهند د ینظر سنج

 می توانند نظرات خود را اعالم نمایند.
 

 

  در نهایت با زدن دکمهEnd Poll  نظر
           یابد و با زدنسنجی اتمام می

View Votes  نتایج قابل مشاهده خواهد
 بود.

 

 

 Collaboration 

، برای نوشتن  وایت بردنحوه نمایش محیط نرم افزار، بیشتر با تمرکز بر روی  Layoutدر این 
همچنین به اشتراک گذاری فایل های قابل دانلود برای دانشجویان       ومطالب بصورت دستی 

 . Fileاز  جدید ایجاد می شوند که عبارت است Pod یک،  Layoutدراین  می باشد.
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 Files 

از این گزینه برای به اشتراک گذاری فایل ها 
برای دانلود دانشجویان استفاده می شود که 

 Upload Fileآپلود فایل ها بر روی گزینه  برای
اگر فایل  کلیک کرده و در پنجره باز شده جدید

آپلود شده باشند، ها در محیط نرم افزار قبال 
ها فایل به اشتراک گذاری برای با انتخاب آن

 شونددانلود دانشجویان آماده ارسال می

 
 
 
و اگر فایل ها در محیط نرم افزار آپلود نشده  

باشند، می توان با زدن دکمه            
Browse My Computer   فایل ها را آپلود

 کرده و در اختیار دانشجویان قرار داد.
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در صورتی که فایلی به اشتباه به اشتراک  نکته:
برای دانلود دانشجویان قرار گیرد، با گذاری 

            انتخاب کردن فایل و زدن گزینه 
Pod Option)                 و انتخاب گزینه )

Remove Selected  فایل مورد نظر پاک ،
 خواهد شد.

 

 

  Pods یمنو -4 

هایی که در محیط نرم افزار قابل اجرا می  Podدر این منو در واقع تمامی  
باشند را می توان مدیریت نمود و تنظیمات الزم از جمله فعال کردن و یا 

ها را انجام  Podغیر فعال کردن و اعمال تنظیمات مورد نظر در هر یک از 
، می توان Layoutsهای بحث شده در منوی   Layoutداد. در هر یک از 

های مورد نظر را فعال و یا  Podهر یک از  Podsبا وارد شدن به منوی 
 غیر فعال نمود. 

، Attendees ،Videoهای  Podاز میان گزینه های موجود در این منو، 
Chat  کالس توضیحاتشان باقی مانده است که برای مدیریت هرچه بهتر

 های خواهیم داشت. Podدر ادامه مروری بر این  ،توسط اساتیدآنالین 

 

 Attendees 

می توان نفرات حاضر در  Podاین با استفاده از 
کالس آنالین را مشاهده و مدیریت نمود. کاربران در 

، Hostمحیط نرم افزار می توانند سه نفش 
Presenter  وParticipants  .داشته باشند 

 Host:  مدیر کالس آنالین می باشد و تمامی
های سایر جمله: باز و بستن میکروفونها از مدیریت

ها و تغییر دادن افراد، اجازه فعال کردن دوربین
( و ... توسط Layoutنحوه نمایش محیط نرم افزار )

 باشد. این نقش قابل اجرا می



(       ویژه اساتید)   Adobe Connectاهنمای نرم افزارر

 Presenter: ها و فعالیت ها در محیط نرم افزار می باشد و میزان درسترسی ارائه دهنده محتوا
می باشد که در شکل زیر میزان  Hostهای این نقش در محیط نرم افزار محدود تر از نقش 

  شود. دسترسی های این نقش به منو ها و گزینه های مختلف دیده می
 

 
 

 Participants:  را دارد و در واقع شنونده و بیننده این نقش فقط توانایی حضور در کالس آنالین
ها و تنظیمات و اختیارات از این نقش سلب شده است کالس آنالین می باشد و خیلی از کنترل گر

اجازه دهد امکان استفاده از امکانات نرم افزار را خواهد داشت. که در  Hostو فقط در مواقعی که 
  شود. زینه های مختلف دیده میشکل زیر میزان دسترسی های این نقش به منو ها و گ

 

 
 

 نکات قابل توجه: 

 ،با کلیک نمودن بر روی هر نفر از نقش ها -1
 می توان نقش نفر مورد نظر را تغییر داد.

قسمت  در پنجره مورد نظر در پس از کلیک
، پایین پنجره می توان با انتخاب نقش

 شوند.تغییرات مورد نظر اعمال می
 

 



(       ویژه اساتید)   Adobe Connectاهنمای نرم افزارر

ها می توانید میکروفون و  Participantی نمودن بر روی هر نفر از نقش هاکلیک صورت در  -2
 ها را غیر فعال نمایید.دوربین نفر مورد نظر را فعال نموده و پس از اتمام ارائه، آن

 
 

 

 

 

 

 
 

در پنجره  Start Private Chatو با زدن گزینه  کلیک نمودن بر روی هر نفر از نقش هاصورت در  -3
 توانید به صورت خصوصی با نفر انتخاب مکاتبه انجام دهید. مورد نظر می 

 

در صورت مشاهده گزینه فعال مانند شکل زیر، که نشان دهنده این موضوع می باشد که یکی از  -4
ارائه نکته و یا سوالی از شما می باشد؛ با زدن عالمت تیک نفرات حاضر در کالس آنالین نیازمند 

شود نفر مورد نظر با میکروفون سواالت خود را از شما بپرسد، که پس از اتمام ارائه اجازه داده می
در پنجره باز  Disable Microphoneمی توانید با کلیک کردن بر روی نفر مورد نظر و زدن گزینه 

 شده، میکروفون فرد را ببندید. 
 
 
 
 
 

 Video 

نمایش تصویر استاد و یا دانشجویان از این برای 
Pod شود. برای نمایش دادن تصویر استفاده می

 باشد. داشتن یک وب کم فعال ضروری می

خود در کالس بصورت  ریجهت فعال نمودن تصو
 نماید:عمل  ریز 

 

 دیحاصل کن نانیخود، اطم انهیاز اتصال صحيح وب کم به را. 
 عدم وجود درصورت Pod از منوی  آن ینسبت به فعال ساز  دئویوPods دیاقدام کن.  
 نیدر وسط صفحه ا Pod  ،دکمه یرو Start My Webcam دیکن کیکل. 
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 دکمه یصفحه مقابل ابتدا رو شیصورت نما در Allow  و

 .دیکن کیکل Close دکمه یسپس بر رو
 

 
 

 

 
 

فعال شده  نیلحظه فقط دورب نیتا ا دیداشته باش بخاطر
وب کم شما را  یالسار ریاز کاربران تصاو کی چیه یول

 یکاربران رو ریبه سا ریجهت ارسال تصو دینخواهند د
 . دیکن کیکل Start Sharing دکمه

 

 

 

 

 

 کیکل Stop دکمه یبه کاربران، رو ریقطع ارسال تصو یبرا
دکمه  یبر رو کیبا کل دیتوان یشما م نی. همچندیکن

Pause در  دیرا بصورت موقت متوقف نمائ ریارسال تصو
 کیشما را بصورت  ریکاربران تصو ریسا ت،یوضع نیا

 . دیعکس ثابت خواهند د

 

 

 استممکن  ریارسال مداوم تصو نترنت،یباند ا یپهنا تیکه با توجه به محدود دیتوجه داشته باش
 یکالس را در پ تیفیصدا و افت ک یباند شده، قطع و وصل یاز اندازه پهنا شیموجب اشغال ب

 .دییاستفاده فرما نهیگز  نیشود در مواقع لزوم از ا یم شنهادیداشته باشد. لذا پ
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 Chat 

 Chat افراد کالس از امکان نیب مکاتبهجهت 
متن  ،شود.  جهت نوشتن مطلب یاستفاده م

 دیمورد نظر خود را در کادر مخصوص وارد نمائ
 بر روی کیبورد Enter دیکلو با زدن . دیکن کیکل
، مطلب مورد نظر را دکمه ارسال یبر رو ای

 ارسال نمایید. 

 

 

 

در صورت دریافت و یا ارسال پیام های خصوصی 
توضیح  Attendeesکه نحوه ارسال آن در بخش 

داده شده است، مطابق شکل زیر یک گزینه دیگر 
که نام فردی که  ظاهر خواهد شد. Chatدر بخش 

به صورت خصوصی به شما پیام ارسال کرده است 
 را می توانید مشاهده نمایید. 

 

 

اگرررر نمررری خواهیرررد نکتهههه : 
Participant  بصرررررورت هرررررا

خصوصرری پیررام ارسررال نماینررد از 
و زیرررر گزینررره  Meetingمنررروی 

Preferences    و بخرشChat 
Pod  ، تیررررک مربرررروط برررره         

Enable Private Chat for 
Participants  را بررررر داریررررد و

همچنررین مرری توانیررد میررزان 
هرا را  Chatزمران نمرایش اعرالم 

در محرریط نرررم افررزار را بررا تفییررر 
 Chat notificationدادن زمرران 

options   .تنظیم نمود 
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 Audio یمنو -5 
 

 Microphone Rights for Participants 
امکان استفاده از  نه،یگز  نیا یبر رو کیصورت کل در
 شودیم فعال کجایبصورت  انیهمه دانشجو یبرا ن،وکروفیم
 

 Enable Single Speaker Mode 
امکرران اسررتفاده از  نرره،یگز  نیررا یبررر رو کیررصررورت کل در
 نفرر فعرال خواهرد کیر یدر آن واحرد، تنهرا بررا ن،وکروفیم

 بود. 
 
 

 Statusو  Speaker ،Audio ،Webcamهای  یمنو -6 
 
 Speaker : 

ایررن گزینرره برررای انجررام تنظیمررات مربرروط برره شررنیدن صرردای سررایر کرراربران و فعررال کررردن 
بره رنرگ سربز  ،باشرد. کره برا فشرردن دکمره آن در صرورت فعرال شردناسپیکر های رایانه مری

 تغییر رنگ می دهد.
پررس از فعررال شرردن در صررورتی کرره صرردای دانشررجویان را آرام  

پنجررره ای  Ajust Speaker Volumeشررنیدید، بررا زدن گزینرره 
مشابه پنجره زیر باز خواهد شرد کره برا تنظریم نمرودن گزینره برر 

میزان صردای در یرافتی شرما افرزایش خواهرد یافرت  Highروی 
و در نهایررت حتمررا میررزان صرردای اسررپیکر هررای خررود را از روی 

 سیستم عامل رایانه هم افزایش دهید. 
 

 
 

در صورتی که بخواهید صدا پخش شده از اسپیکر های رایانه دیگر قطع شود می توانید با فشردن 
 آن را از حالت فعال بودن خارج نمایید. Speakerدکمه 
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 Audio  : 

ایرن گزینره بررای انجرام تنظیمرات مربروط بره پخرش صردای 
اسررتاد برررای سررایر دانشررجویان و فعررال کررردن میکروفررون  

کرره بررا فشررردن دکمرره آن در صررورت فعررال باشررد. رایانرره مرری
 به رنگ سبز تغییر رنگ می دهد. ،شدن

زمانی که صردا شرما ضرعیف و کرم حجرم بررای دانشرجویان 
، پنجررره ای مشررابه پنجررره Adjust Microphone Volume پخرش مرری شررود، برا زدن گزینرره 
حجرم صردای میرزان  Highبرا تنظریم نمرودن گزینره برر روی زیر برای شما باز خواهرد شرد کره 

پخش شده از میکروفون شرما افرزایش خواهرد یافرت و در نهایرت حتمرا تنظیمرات مربروط بره  
 میکروفون خود را از روی سیستم عامل رایانه هم کنترل نمایید. 

 

 
 

در صورتی که بخواهید صدا پخش شده میکروفون دیگر قطع شود می توانید با فشردن دکمه 
Audio .آن را از حالت فعال بودن خارج نمایید 

 
صحبت  انیا اكو شدن صدا، پس از پاو ی از قطع وصل و شدن صدا  یر یجلوگ یبرا نکته مهم:

کاربران  هیصحبت بق نیشما در ح کروفونیم یكليك نمایید تا صدا Audio کونیآ یخود مجدد رو
 مشکالت تداخلی صدایی ایجاد نشود. .پخش نگردد

 

 Video  : 

برای فعال نمودن دوربرین بره جهرت نمرایش دادن تصرویر 
اسررتاد در محرریط نرررم افررزار برره دانشررجویان از ایررن گزینرره 
اسررتفاده مرری نمرراییم کرره بررا فشررردن دکمرره آن در صررورت 

تمرامی  فعال شردن، بره رنرگ سربز تغییرر رنرگ مری دهرد.
موارد مورد نیراز در بخرش هرای قبلری اشراره شرده اسرت. 

       همره افررادی کره ن بررایبررای فعرال نمرودن دوربری
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را  Enable Webcam For Participantsدارنررد، بررر روی گزینرره  Participantsهررای نقررش
 فعال می نماییم که پیشنهاد می گردد چنین کاری انجام نشود. 

 

 Status : 

با اسرتفاده از ایرن گزینره مری توانیرد در کنرار نرام کراربری خرود در حالرت 
نظررر و شرررایط خررود را مشررخص نماییررد کرره برره عنرروان م ررال در صررورت 

اسررتفاده نماییررد و در  Agreeموافقررت بررا مطالررب یررک نفررر از عالمررت 
نمررایش را انجررام دهیررد. بیشررترین  Disagreeصررورت مخررالف بررا عالمررت 

مری باشرد  Raise Handبطرور معمرول بررای حالرت  Statusکراربرد گزینره 
که در صرورتی کره دانشرجویان و یرا کراربران سروالی داشرته باشرند از ایرن 

 گزینه استفاده می نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


