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 جهت استفاده از کالس هاي آنالین Adobe Connectراهنماي استفاده از 
 فهرست مطالب

 1  ....................................................................................................................................ازین مورد يافزارها نرم نصب و دانلود

 PC.......................................................................................................................  1 از استفاه با نیآنال کالس به اتصال نحوه

 3  ...........................................................................................................................................................  نیآنال کالس یاصل پنل
 4  ..............................................................................................................................................  کروفنیم و بلندگو يصدا تست

 9  ............................................................................................................................................  بلندگو يصدا حجم زانیم میتنظ

 9  ..................................................................................................................................................................  چت طیمح در پیتا

 10  ....................................................................................................  نیآنال کالس در کردن صحبت و خواستن اجازه نحوه

ه تلفن هوشمند یگوش ای تبلت از استفاده با نیآنال کالس از استفاده نحوه  12  ........................ ................................همرا

 دانلود و نصب نرم افزارهاي مورد نیاز
توجه داشته  .نصب نمایید وکرده دانلود از لینک زیر را  Adobe Connect 9 Add-in نرم افزار -1

 باشید هنگام نصب مرور اینترنت را ببندید

PCنحوه اتصال به کالس آنالین با استفاه از 
 .a .1- براي ورود به کالس مجازي می توانید از یکی از روش هاي ذیل استفاده نمایید

VES.gu.ac.ir ورود به سامانه آموزش مجازى دانشگاه به آدرس
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و رمز عبور می شوید ابتدا نام کاربري و رمز عبور خود را وارد نمائید (نام کاربري  واردوارد پنل ورودي کالس 
وارد می شوید و  )Guest(در صورت عدم اعالم کد کاربري بصورت مهمان )قبال به شما اعالم گردیده است

 را کلیک نمایید. enter roomوارد و کزینه  nameمطابق شکل ذیراطالعات خواسته شده را در قسمت 

سیستم طوري تنظیم شده که در اولین ورود باید رمز خود را عوض کنید 

کلیک کنید توجه داشته باشید  Submit New Passwordحال رمز جدید را وارد نموده و بر روي دکمه 
اگر در زمان مشخص شده وارد کالس شوید صفحه اصلی کالس آنالین نمایش داده می شود وگرنه با پیغام خطاي 

  زیر مواجه می شوید

در صورتی که نیاز به نام کاربري و پسورد داشته باشید با این صفحه مواجه می شوید. 
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 ضمناً اگر ارائه دهنده وارد کالس نشود باز هم با پیغام خطاي فوق مواجه خواهید شد

  واهید شدحال اگر شرایط مهیا بود وارد کالس خ

 پنل اصلی کالس آنالین

پنل اصلی کالس آنالین
محیط ارائه - 1
مطالب خود را تایپ کنید به طوري که هم ارائه دهنده و  محیط گفتگو یا چت (شما می توانید سئواالت یا -2

هم همه افراد حاضر در کالس پیام شما را می بینند)
لیست کاربران حاضر در کالس نمایش داده می شود -3
در صورت فعال بودن ویدئو ارائه دهنده تصویر آن نمایش داده می شود -4

و و میکروفن شرکت کنندگان در کالس می باشد براي یکی از نکات مهم در کالس آنالین تنظیم صداي بلندگ
ئن باشید کارت صداي سیستم شما به درستی نصب شده است در ادامه به متنظیمات مربوط به آن ابتدا باید مط

  تست ان ها می پردازیم
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 ي بلندگو و میکروفنتست صدا
 را انتخاب نمائید …Audio Setup Wizardدر گوشه باالي سمت راست گزینه  Meetingاز منوي  - الف 

 کلیک کنید Nextدر کادر ظاهر شده بر روي  - ب

  حجم صداي بلندگو تست - ج

 کلیک کنید تا صداي در حال پخش را بشنوید Play Soundبر روي دکمه 
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 Select defaultابتدا میکروفن سیستم را انتخاب کنید (با کلیک بر روي فلش جلوي  –تنظیم میکروفن  - د

device (  
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 - ه

کلیک کرده و صحبت کنید  Recordمطمئن باشد که میکروفن سیستم شما متصل می باشد بر روي دکمه   - و
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 کلیک کنید  Stopبراي توقف ضبط صدا بر روي دکمه   - ز

کلیک کنید و پس از شنیدن صداي خود بر روي  Play Recordingبراي تست صداي ضبط شده بر روي دکمه  - ح
  کلیک کنید Nextدکمه 
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و در  کلیک کنید Test Silenceتست میزان آرام بودن محیطی که میکروفن در آن قرار دارد بر روي دکمه  - ط
  کلیک کنید. Nextادامه بر روي دکمه 

 کلیک کنید. Finishنتایج تنظیمات انجام شده نمایش داده می شود و براي اتمام کار بر روي دکمه  - ك
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 تنظیم میزان حجم صداي بلندگو
 Adjust Speakerسپس گزینه  در گوشه باالي سمت راست پنل کلیک کنیدبر روي عالمت بلندگو -

Volume… را انتخاب کنید 

-

 تایپ در محیط چت
استفاده کنید  Shift+xتوجه داشته باشید در هنگام تایپ متن فارسی زمانی که به حرف   ي   می رسید حتماً از   

)- کادر زرد– به شکل زیر توجه کنید (وقتی که حرف  ي را به صورت معمولی تایپ می کنید 
 بر طرف می گردد) (با نصب فونت هاي مورد نیاز که از طریق همین سایت ارائه می گردد مشکل حرف ي 
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براي چت خصوصی با مدرس یا افراد دیگر در کالس آنالین کافی است در بخش ابتدا بر روي نام کاربر مورد نظر 
تایپ  Chatرا انتخاب کنید و متن مورد نظر را در کادر اختصاصی بخش  Private Chatکلیک کرده سپس گزینه 

  نمائید.

 کالس آنالین نحوه اجازه خواستن و صحبت کردن در
را انتخاب   Raise Hand ) کلیک کنید و گزینهset Statusباید براي درخواست بر روي شکل آدمک ( - 1

کنید

عالمت آدمک در بخش شرکت کنندگان در جلوي نام شما نمایش داده می شود. -2
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شما به در صورتی که ارائه دهنده(مدرس) ه شما اجازه صحبت کردن بدهد شکل آدمک جلوي نام -3
عالمت میکرون تبدیل می شود

شما در این صورت باید براي عالمت میکروفن ظاهر شده در بخش منوها کلیک کنید -4

کلیک کنید Allowدر کادر ظاهر شده بر روي دکمه  -5

در موقع صحبت  .حال می توانید صحبت کنید و تمام افراد حاضر در کالس صداي شما را خواهند شنید -6
کردن میزان ارتعاش صداي شما نیز نمایش داده می شود




