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



 )2خط متصل به اینترنت با سرعت حداقل  512کیلوبایت و پینگ تایم مطلوب برای برگزاری
کالسهای آنالین می بایست بین  10تا  30میلی ثانیه باشد.
 )3بلندگو ،هدفون و یا هدست (ترجیحا هدست جهت مکالمات صوتی احتمالی)
 )4وب کم (در صورت نیاز به ارتباط تصویری)
 )5باز بودن پورت های  1935و  80و  443روی فایروال ،نرم افزار آنتی ویروس محل استفاده یا
شرکت ارائه دهنده خدمات اينترنتي
 )6آخرین نسخه نرم افزارهای مرورگر اینترنتی  Firefox Mozillaیا  Chrome Googleو نرم
افزارهای  Word ,PowerPoint , Flash player , Acrobat Readerروی رایانه مورد استفاده
نصب شده باشد نکته :بهتر است اساتید با نصب نرم افزار  Adobe Connectو استفاده از این
نرم افزار وارد جلسات شوند.
 )7نکته بسیار مهم ،متوسط نرخ دريافت استاندارد برای حضور بدون مشکل در جلسات آنالین
(وبینار ) حداقل  50کیلوبایت است .این بدان معناست که حاصل ضرب نرخ دانلود ( Download
 Speedشما در عدد  ،128میبایست حداقل  50باشد .بدیهی است هر چه این عدد باالتر رود
کیفیت در یافت شما نیز باالتر خواهد رفت.


پس از طی مراحل کنترلی و آماده سازی نرم افزار های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ادوبی
کانکت آدرس  URLکالس مورد نظر را وارد نموده و با زدن دکمه  continueبه مرحله وارد نمودن
اطالعات کاربری وارد می شوید.
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و یا می توانید برای ورود به کالس لینک مربوط به کالس خود را در مرورگرتان وارد نمایید و از طریق
مرورگر خود وارد محیط نرم افزار شوید .ممکن است پس کلیک بروی گز ینه  Enter roomبا صفحه عدم
دسترسی مواجه شوید .شما کافی است بر روی عالمت عدم دسترسی كلیك كنید .صفحه ای جهت
دریافت اجازه فعال نمودن  ،Flashباز می شود قبل از كليك كردن بروی گز ینه  ،Allowگز ینه remember
 this decisionرا كليك كنيد تا با این صفحه دیگر مواجه نشوید.
پس از اجرایی نمودن مراحل فوق در این مرحله از شما خواسته می شود تا اطالعات حساب کاربری
 Adobe connectخود را وارد نمایید .بر روی گزینه  Registered Userکلیک نموده و اطالعات
 Usernameو  Passwordرا وارد نمایید.

که پس از طی شدن مرحله  Connectingبه محیط نرم افزار به شکل زیر دسترسی پیدا خواهید کرد.
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صفحه اصلی کالس مجاز ی از چهار قسمت اصلی بصورت ز یر تشکیل شده است .به هر یک از قسمت
های فوق در اصطاح  Podگفته می شود و ممکن است برحسب تنظیمات اعمال شده در کالس مجاز ی
متفاوت باشند.


بخش  Pod Shareجهت نمایش محتواهای مورد نظر استاد به شرکت کنندگان.



بخش  Pod Videoجهت نمایش تصویر استاد در کالس.



بخش  Pod Attendeesجهت نمایش لیست حاضر ین در کالس



بخش  Pod Chatجهت ارتباط نوشتار ی بین حاضر ین در کالس

 -2منوی Meeting
اساتید ،در این منو تنها به گز ینه های ز یر نیاز دارند ،لذا به بررسی
همین منوها پرداخته و از بررسی بقیه منوها صرف نظر می کنیم
 Audio Setup Wizard جهت بررسی عملکرد صحيح هدست
اسپیکر و میکروفن
 Preferences جهت انجام تنظیمات کل جلسه
 Record Meeting جهت ضبط همه رخدادها در کالس مجاز ی
 End Meeting جهت پایان دادن به جلسه
 Exit Adobe Connect جهت خروج از نرم افزار
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Audio Setup Wizard -2-1
با توجه به بروز مشکالت صدا در طی دوره های مجاز ی ،توصیه می شود پیش از آغاز کالس از عملكرد
تصحيح سیستم صوتی اطمینان حاصل فرمایید.

جهت بررسی عملکرد صحیح هدست  /اسپیکر و
میکروفن متصل به رایانه خود در کالس مجاز ی ،ابتدا
روی این گز ینه کلیک کنید
پنجره ایی بصورت شکل ز یر نشان داده خواهد شد در
پنجره جدید بر روی دکمه  Nextکلیک کنید
در پنجره بعد روی دکمه  Play Soundکلیک نموده و در
صورت شنیدن صدای موز یک از اسپیکر هدست و
اطمینان از عملکرد صحیح آن روی دکمه  Nextکلیک
کنید ،در غیر اینصورت تنظیمات مربوط به خروجی صدا را
در رایانه خود بررسی کنید.
در پنجره بعدی ،شما باید تنظیمات مربوط به میکروفن
خود را بررسی نمائید  .بدین منظور با کلیک بر روی
قسمت مربوطه و انتخاب میکروفن مورد نظر خود از بین
میکروفن های متصل به سیستم (درصورت وجود چند
میکروفن روی سیستم) ،روی دکمه  Nextکلیک کنید.
در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه  Recordپنجره
کوچک دیگر ی نمایش داده خواهد شد که اجازه استفاده
نرم افزار از میکروفن را تعیین می کند ،در این پنجره روی
دکمه  Allowکلیک کنید تا ضبط صدا از طر یق میکروفن
آغاز شود .سپس روی دکمه  Recordکلیک کنید تا ضبط
صدا متوقف شود سپس روی دکمه Play Recording
کلیک نمائید تا صدای ضبط شده پخش شود .در صورت
عملکرد صحیح روی دکمه  Nextکلیک نمائید و در غیر
اینصورت تنظیمات مربوط به میکروفن را در رایانه خود
چک کنيد.
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در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه Test Silence
و سپس کلیک بر روی دکمه  Nextبه بخش پایانی
تنظیمات صدا می رسیم.

در پنجره نهایی این بخش یک سر ی اطالعات کلی از
وضعیت تنظیمات صدا به شما نمایش داده خواهد
شد و در نهایت با زدن دکمه  Finishبه بررسی
عملکرد صحیح هدست  /اسپیکر و میکروفن متصل
اتمام می دهیم.

Preferences -2-2
در این بخش به معرفی چند منوی پر کاربرد پرداخته می شود.
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General - Preferences -2-2
در قسمت  Generalو در بخش  Host Cursorsبرای تنظیم کردن نحوه نمایش اشاره گر ماوس و
مکان اشاگر برای دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد .که برای نمایش دادن مکان اشاره گر
ماوس به همه گزینه  Show to all attendeesرا فعال می نماییم.

Video – Preferences -2-2

در قسمت  Aspect Ratioمی توان در دو حالت  Standardو  Wide Screenنحوه نمایش تصاویر
در ویدئو های پخش شده برای دانشجویان را مشخص نمود .در حالتی که دوربین بیش از حد در
حالت  Zoomشده باشد ،برای بهتر شدن نحوه نمایش از گزینه  Wide Screenاستفاده می شود.
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در قسمت  Video Qualityمی توان میزان کیفیت دوربین برای پخش کردن تصویر ویدئو
 Cameraبرای 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
تنظیمات پخش ویدئو حالت  Standardمی باشد.

Microphone – Preferences -2-2

در بخش  Microphoneمی توان تنظیمات مربوط به میکروفون را انجام داد .هنگامی که در حین
جلسه دچار قطع و وصل شدن صدا می شوید ،مقدار گزینه  Audio Qualityبه حالت  Fastتغییر
دهید تا مشکل بر طرف شود.
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Record Meeting -2-3
با کلیک بر روی این منو همه فعالیت های انجام
شده در کالس بصورت خودکار بر روی سرورهای
کالس مجاز ی ) (VCبصورت یک فیلم ذخیره خواهد
شد .این فیلم در طول ترم در دسترس دانشجویان و
استاد همان کالس قرار خواهد گرفت .با زدن
 Record Meetingیک صفحه مطابق شکل باز
خواهد شد که با مشخص نمودن نام در قسمت
 ،Nameو زدن دکمه  okعالمت ضبط شدن در
محیط شروع می گردد .الزم به ذکر است که کلیک،
مجدد روی همین گز ینه عمل ضبط را غیر فعال می
نماید.
End Meeting -2-4
با کلیک بر روی این منو ،کالس خاتمه یافته و ارتباط همه حاضر ین با کالس مجاز ی قطع می شود.
بخاطر داشته باشید قبل از کلیک بر روی گز ینه  End Meetingجلسه را از حالت ضبط شدن خارج
کنید .نکته الزم به ذکر است در صورت خروج اساتید بدون کلیک کردن از محیط نرم افزار  ،جلسه
همچنان برای دانشجویان فعال خواهد بود.
Exit Adobe Connect -2-5
با کلیک بر روی این گز ینه نرم افزار روی سیستم شما بسته خواهد شد ولی کالس همچنان بر روی
سرور باز خواهد ماند و حاضر ین در کالس امکان فعالیت خواهند داشت ،کاربرد این گز ینه در زمانی
است که شما بخواهید سیستم خود را دوباره راه انداز ی ) (Restartنمایید.
 -3منوی Layouts
چینش  Podها (videoو  Attendeesو  )...در کنار هم  Layoutگفته می
شود که بر اساس نیاز ،قابل کم یا ز یاد شدن و نیز قابل جابجایی هستند و به
عالوه امکان ذخیره آنها به عنوان یک  Layoutجدید نیز وجود دارد.


 :Create New Layoutایجاد یک  Layoutجدید



 :Manage Layoutsحذف یا تغییر نام  Layoutهای موجود.



 : Reset Layoutsبازگردانی تنظیمات مربوط به  Layoutها به حالت
پیش فرض.



 : Close Layout Barبستن  Layout Barقسمت راست صفحه
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Sharing 

در این  Layoutامکان به اشتراک گذاری اطالعات برای دانشجویان وجود دارد که می توان در سه
حالت مطابق شکل زیر با زدن کلید

که در کنار  share My Screenکه در وسط صفحه محیط

نرم افزار قرار گرفته است ،دست یافت ،که این سه حالت در واقع برای به اشتراک گذاری صفحه
نمایش رایانه( ،)Share My Screenاطالعات و فایل ها ( )Share Documentو در نهایت به
اشتراک گذاری وایت ( )Share Whiteboardمورد استفاده قرارمیگیرند.
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گزینهShare My Screen :

پس از فشردن دکمه  Share My Screenپنجره ای مطابق شکل باال باز خواهد شد که می توان برای
نمایش دادن محیط دسکتاپ ،برنامه های مورد استفاده و پنجره های باز در رایانه مورد استفاده قرارداد داد.
گزینه  Share My Screenبرای آموزش نرم افزار ها بصورت آنالین کاربرد بیشتری دارد که می توان محیط و
دستورات و عملکرد های نرم افزار را به دانشجوی ان نمایش داد .با زدن دکمه  ،Shareاشتراک گذاری شروع
می شود.
پس از شروع حالت  ، Share My Screenپنجره ای مطابق شکل زیر در سمت چپ ،پایین نمایش داده
می شود که می توان کنترل های الزم ازجمله فعال کردن و یا بستن میکروفون و دوربین و  ...را انجام داد.
در انتها برای پایان دادن به حالت  ،Share My Screenبر روی دکمه  Stop Sharingکلیک می نماییم.
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گزینهShare Document :

با زدن دکمه

Share Document

پنجره ای مطابق شکل روبرو باز می
شود که برای به اشتراگ گذاری فایل
ها ازجمله  PDFدروس ،یا فایل
های صوتی ،فایل های ویدئویی و
 ...که هم با سرعت پخش باالتر و
کیفیت بهتر در اختیار دانشجویان
قرار گیرد ،به بخش
 Filesرفته و گزینه

Uploaded
Browse My

 Computerرا زده و فایل مورد نظر
را آپلود میکنیم .توجه شود اگر یک
بار فایلی در محیط نرم افزار آپلود
شود ،دیگر به بارگذاری دوباره برای
تکرار استفاده نمیباشد و کافیست در بخش  Uploaded Filesبر روی فایل مورد نظر در پنجره ظاهر
شده کلیک نمایید.

پس از شروع به اشتراک گذاری فایل ها در محیط نرم افزار ،مطابق شکل زیر با زدن دکمه  Drawامکانات
نوشتاری در اختیار شما قرار می گیرد که با استفاده از آنها می توان برای توضیحات بیشتر مطالب بهره برد.
در نهایت برای اتمام اشتراک گذاری بر روی دکمه  Stop Sharingکلیک می نماییم.
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گزینهShare Whiteboard :

با کلیک کردن بر روی گزینه  Share Whiteboardیک وایت برد برای شما فعال خواهد شد که می
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
اشتراک بگذارید .بعد از اتمام کار ب ا این قسمت برای اتمام دادن به اشتراک گذاری ،دکمه
 Stop Sharingرا در سمت باال سمت راست ،بزنید .گزینه  Share Whiteboardبرای سرعت دادن
به تدریس هایی که مبتنی بر محاسبات و توضیحات زیاد می باشند؛ مانند ریاضیات و  ...مناسب
میباشد.

Discussion 
در این  Layoutنحوه نمایش محیط نرم افزار ،بیشتر با تمرکز بر روی دوربین های فعال برای ایجاد
یک بحث چند نفره میباشد .دراین  ، Layoutدو  Podجدید ایجاد میشوند که عبارتند از
 Discussion Notesو  Pollمی باشند.
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Discussion Notes

از این گزینه برای قراردادن یک متن ثابت و قابل ویرایش همچون اطالع رسانی به دانشجویان،
در محیط نرم افزار استفاده می شود ،این قسمت توسط استاد قابل ویرایش و نمایش دادن است.
از این  Podبرای اعالم های کلی و مشخص کردن سرفصل های مورد بحث در جلسه استفاده
میشود .که با ابزار های مختلفی که از جمله تغییر دادن رنگ ،سایز ،سرفصل گذاری و  ...امکان
نمایش دادن بهتر یادداشت ها در محیط نرم افزار وجود دارد.

نکته مهم  :برای تایپ فارسی در محیط نرم افزار ،بعلت عدم تناسب نرم افزار با حرف (ی)
و ایجاد کردن مشکل در نحوه نمایش تایپ ها؛ برای تایپ حرف (ی) از دکمه ترکیبی
 Shift+xاستفاده نمایید.
حروف (ی) با Shift+x

راهنمای نرم افزار ( Adobe Connectویژه اساتید)



Poll

جهت برگزار ی نظر سنجی از افراد حاضر در کالس و یا پرسیدن سوال از همه نفرات از این Pod
استفاده می شود .جهت برگزار ی نظر سنجی  ،بصورت ز یر عمل می کنیم:
ابتدا با زدن منوی باز شو ،نحوه برگزاری نظرسنجی را انتخاب
میکنیم که در سه حالت چندگزینه ای ،چند جوابی و جواب
کوتاه می توان نظرسنجی را انجام داد.


در قسمت  ، Questionسؤال مورد نظر خود
را تایپ کنید.



در قسمت  ، Answersبه ازای هر یک گز ینه
از گز ینه های پاسخ ،در یک سطر جديد آن
گز ینه را تایپ کنید.



روی دکمه  Openکلیک کنید .کاربران Pod
نظر سنجی را بصورت مقابل خواهند دید و
می توانند نظرات خود را اعالم نمایند.



در نهایت با زدن دکمه  End Pollنظر
سنجی اتمام مییابد و با زدن
 View Votesنتایج قابل مشاهده خواهد
بود.

Collaboration 
در این  Layoutنحوه نمایش محیط نرم افزار ،بیشتر با تمرکز بر روی وایت برد  ،برای نوشتن
مطالب بصورت دستی و همچنین به اشتراک گذاری فایل های قابل دانلود برای دانشجویان
می باشد.دراین  ، Layoutیک  Podجدید ایجاد می شوند که عبارت است از .File
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Files

از این گزینه برای به اشتراک گذاری فایل ها
برای دانلود دانشجویان استفاده می شود که
برای آپلود فایل ها بر روی گزینه Upload File
کلیک کرده و در پنجره باز شده جدید اگر فایل
ها در محیط نرم افزار قبال آپلود شده باشند،
با انتخاب آنها فایل به اشتراک گذاری برای
دانلود دانشجویان آماده ارسال میشوند

و اگر فایل ها در محیط نرم افزار آپلود نشده
باشند ،می توان با زدن دکمه
 Browse My Computerفایل ها را آپلود
کرده و در اختیار دانشجویان قرار داد.
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نکته :در صورتی که فایلی به اشتباه به اشتراک
گذاری برای دانلود دانشجویان قرار گیرد ،با
انتخاب کردن فایل و زدن گزینه
) )Pod Optionو انتخاب گزینه
 ، Remove Selectedفایل مورد نظر پاک
خواهد شد.

 -4منوی Pods
در این منو در واقع تمامی  Podهایی که در محیط نرم افزار قابل اجرا می
باشند را می توان مدیریت نمود و تنظیمات الزم از جمله فعال کردن و یا
غیر فعال کردن و اعمال تنظیمات مورد نظر در هر یک از  Podها را انجام
داد .در هر یک از  Layoutهای بحث شده در منوی  ،Layoutsمی توان
با وارد شدن به منوی  Podsهر یک از Podهای مورد نظر را فعال و یا
غیر فعال نمود.
از میان گزینه های موجود در این منو Pod ،های ،Video ،Attendees
 Chatتوضیحاتشان باقی مانده است که برای مدیریت هرچه بهتر کالس
آنالین توسط اساتید ،در ادامه مروری بر این  Podهای خواهیم داشت.



Attendees

با استفاده از این  Podمی توان نفرات حاضر در
کالس آنالین را مشاهده و مدیریت نمود .کاربران در
محیط نرم افزار می توانند سه نفش ،Host
 Presenterو  Participantsداشته باشند.


 :Hostمدیر کالس آنالین می باشد و تمامی
مدیریتها از جمله :باز و بستن میکروفونهای سایر
افراد ،اجازه فعال کردن دوربینها و تغییر دادن
نحوه نمایش محیط نرم افزار ( )Layoutو  ...توسط
این نقش قابل اجرا میباشد.
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 :Presenterارائه دهنده محتوا ها و فعالیت ها در محیط نرم افزار می باشد و میزان درسترسی
های این نقش در محیط نرم افزار محدود تر از نقش  Hostمی باشد که در شکل زیر میزان
دسترسی های این نقش به منو ها و گزینه های مختلف دیده میشود.



 :Participantsاین نقش فقط توانایی حضور در کالس آنالین را دارد و در واقع شنونده و بیننده
کالس آنالین می باشد و خیلی از کنترل گرها و تنظیمات و اختیارات از این نقش سلب شده است
و فقط در مواقعی که  Hostاجازه دهد امکان استفاده از امکانات نرم افزار را خواهد داشت .که در
شکل زیر میزان دسترسی های این نقش به منو ها و گزینه های مختلف دیده میشود.

نکات قابل توجه:
 -1با کلیک نمودن بر روی هر نفر از نقش ها،
می توان نقش نفر مورد نظر را تغییر داد.
پس از کلیک در پنجره مورد نظر در قسمت
پایین پنجره می توان با انتخاب نقش،
تغییرات مورد نظر اعمال میشوند.
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 -2در صورت کلیک نمودن بر روی هر نفر از نقش های  Participantها می توانید میکروفون و
دوربین نفر مورد نظر را فعال نموده و پس از اتمام ارائه ،آنها را غیر فعال نمایید.

 -3در صورت کلیک نمودن بر روی هر نفر از نقش ها و با زدن گزینه  Start Private Chatدر پنجره
مورد نظر می توانید به صورت خصوصی با نفر انتخاب مکاتبه انجام دهید.
 -4در صورت مشاهده گزینه فعال مانند شکل زیر ،که نشان دهنده این موضوع می باشد که یکی از
نفرات حاضر در کالس آنالین نیازمند ارائه نکته و یا سوالی از شما می باشد؛ با زدن عالمت تیک
اجازه داده می شود نفر مورد نظر با میکروفون سواالت خود را از شما بپرسد ،که پس از اتمام ارائه
می توانید با کلیک کردن بر روی نفر مورد نظر و زدن گزینه  Disable Microphoneدر پنجره باز
شده ،میکروفون فرد را ببندید.



Video
برای نمایش تصویر استاد و یا دانشجویان از این
 Podاستفاده میشود .برای نمایش دادن تصویر
داشتن یک وب کم فعال ضروری میباشد.
جهت فعال نمودن تصویر خود در کالس بصورت
ز یر عمل نماید:



از اتصال صحيح وب کم به رایانه خود ،اطمینان حاصل کنید.



درصورت عدم وجود  Podویدئو نسبت به فعال ساز ی آن از منوی  Podsاقدام کنید.



در وسط صفحه این  ، Podروی دکمه  Start My Webcamکلیک کنید.

راهنمای نرم افزار ( Adobe Connectویژه اساتید)



در صورت نمایش صفحه مقابل ابتدا روی دکمه  Allowو
سپس بر روی دکمه  Closeکلیک کنید.

بخاطر داشته باشید تا این لحظه فقط دوربین فعال شده
ولی هیچ یک از کاربران تصاویر ارسالی وب کم شما را
نخواهند دید جهت ارسال تصویر به سایر کاربران روی
دکمه  Start Sharingکلیک کنید.

برای قطع ارسال تصویر به کاربران ،روی دکمه  Stopکلیک
کنید .همچنین شما می توانید با کلیک بر روی دکمه
 Pauseارسال تصویر را بصورت موقت متوقف نمائید در
این وضعیت ،سایر کاربران تصویر شما را بصورت یک
عکس ثابت خواهند دید.

توجه داشته باشید که با توجه به محدودیت پهنای باند اینترنت ،ارسال مداوم تصویر ممکن است
موجب اشغال بیش از اندازه پهنای باند شده ،قطع و وصلی صدا و افت کیفیت کالس را در پی
داشته باشد .لذا پیشنهاد می شود در مواقع لزوم از این گز ینه استفاده فرمایید.
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Chat

جهت مکاتبه بین افراد کالس از امکان Chat
استفاده می شود .جهت نوشتن مطلب ،متن
مورد نظر خود را در کادر مخصوص وارد نمائید
کلیک کنید .و با زدن کلید  Enterبر روی کیبورد
یا بر روی دکمه ارسال ،مطلب مورد نظر را
ارسال نمایید.

در صورت دریافت و یا ارسال پیام های خصوصی
که نحوه ارسال آن در بخش  Attendeesتوضیح
داده شده است ،مطابق شکل زیر یک گزینه دیگر
در بخش  Chatظاهر خواهد شد .که نام فردی که
به صورت خصوصی به شما پیام ارسال کرده است
را می توانید مشاهده نمایید.

نکتهههه  :اگرررر نمررری خواهیرررد
 Participantهرررررا بصرررررورت
خصوصرری پیررام ارسررال نماینررد از
منررروی  Meetingو زیرررر گزینررره
 Preferencesو بخرش Chat
 ،Podتیررررک مربرررروط برررره
for

Chat

Private

Enable

 Participantsرا بررررر داریررررد و
همچنررین مرری توانیررد میررزان
زمران نمرایش اعرالم Chatهرا را
در محرریط نرررم افررزار را بررا تفییررر
دادن زمرران Chat notification
 optionsتنظیم نمود.
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 -5منوی Audio


Microphone Rights for Participants
در صورت کلیک بر روی این گز ینه ،امکان استفاده از
میکروفون ،برای همه دانشجویان بصورت یکجا فعال میشود



Enable Single Speaker Mode
در صررورت کلیررک بررر روی ایررن گز ینرره ،امکرران اسررتفاده از
میکروفون ،در آن واحرد ،تنهرا بررای یرک نفرر فعرال خواهرد
بود.

 -6منوی های  Webcam ،Audio ،Speakerو Status


:Speaker

ایررن گزینرره برررای انجررام تنظیمررات مربرروط برره شررنیدن صرردای سررایر کرراربران و فعررال کررردن
اسپیکر های رایانه مری باشرد .کره برا فشرردن دکمره آن در صرورت فعرال شردن ،بره رنرگ سربز
تغییر رنگ می دهد.
پررس از فعررال شرردن در صررورتی کرره صرردای دانشررجویان را آرام
شررنیدید ،بررا زدن گزینرره  Ajust Speaker Volumeپنجررره ای
مشابه پنجره زیر باز خواهد شرد کره برا تنظریم نمرودن گزینره برر
روی  Highمیزان صردای در یرافتی شرما افرزایش خواهرد یافرت
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
دکمه  Speakerآن را از حالت فعال بودن خارج نمایید.
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:Audio

ایرن گزینره بررای انجرام تنظیمرات مربروط بره پخرش صردای
اسررتاد برررای سررایر دانشررجویان و فعررال کررردن میکروفررون
رایانرره مرریباشررد .کرره بررا فشررردن دکمرره آن در صررورت فعررال
شدن ،به رنگ سبز تغییر رنگ می دهد.
زمانی که صردا شرما ضرعیف و کرم حجرم بررای دانشرجویان
پخرش مرری شررود ،برا زدن گزینرره  ، Adjust Microphone Volumeپنجررره ای مشررابه پنجررره
زیر برای شما باز خواهرد شرد کره برا تنظریم نمرودن گزینره برر روی  Highمیرزان حجرم صردای
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
 Audioآن را از حالت فعال بودن خارج نمایید.
نکته مهم :برای جلوگیر ی از قطع وصل و شدن صدا و یا اكو شدن صدا ،پس از پایان صحبت
خود مجدد روی آیکون  Audioكليك نمایید تا صدای میکروفون شما در حین صحبت بقیه کاربران
پخش نگردد .مشکالت تداخلی صدایی ایجاد نشود.



: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
فعال شردن ،بره رنرگ سربز تغییرر رنرگ مری دهرد .تمرامی
موارد مورد نیراز در بخرش هرای قبلری اشراره شرده اسرت.
بررای فعرال نمرودن دوربرین بررای همره افررادی کره
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نقررشهررای  Participantsدارنررد ،بررر روی گزینرره  Enable Webcam For Participantsرا
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
موافقررت بررا مطالررب یررک نفررر از عالمررت  Agreeاسررتفاده نماییررد و در
صررورت مخررالف بررا عالمررت  Disagreeنمررایش را انجررام دهیررد .بیشررترین
کراربرد گزینره  Statusبطرور معمرول بررای حالرت  Raise Handمری باشرد
که در صرورتی کره دانشرجویان و یرا کراربران سروالی داشرته باشرند از ایرن
گزینه استفاده می نمایند.

