
 راهىمای استفاده اس کالس آوالیه

 آشىایی اجمالی با محیط کالس

 

را هطاّذُ هی ًواییذ، کِ هحیط کالس ضاهل تخص ّای  Adobe Connect  تؼذ اس ٍرٍد تِ کالس آًالیي ، هحیط کالس

 :سیز هی تاضذ

 

 (Attendees)  ضزکت کٌٌذگاى    -1

 ًَار اتشار    -2

  (Notes) یادداضت ّا    -3

 (Chat) گفتگَی هتٌی    -4

 (Files) فایل ّا     -5

 (Share) اضتزاک گذاری ّا    -6

 



  

 پىجزه شزکت کىىدگان

الس ٍ اساهی آًاى را ًطاى هی دّذ،کِ ضاهل سِ گزٍُ کارتزی هی ضاهل لیست ضزکت کٌٌذگاى کِ تؼذاد افزاد حاضز در ک

 :تاضذ

   Host (مدیران): کارضٌاساى ، ًاظزاى ٍ اساتیذ  

اس  .... ٍ پایاى کالس ّا، صذٍر اجاسُ دستزسی تِ صَت تِ کارتزاى، اخزاج کارتزاى ٍ هذیزیت کاهل کالس اػن اس ضزٍع        

حاضزیي کالس را ػَض ًواییذ ٍ کارتزی اس یک  ٍضؼیت تَاًذ هی کالس هذیز تٌْا ٍ تاضذ هی هذیز کارتزاى  دستزسی ّای

 .ًوائیذ گزٍُ تِ گزٍُ دیگز هٌتقل

 Presenters(ارائه دهندگان): اساتیذ ٍ استاد یارّا  

   .ت اس دستزسی ّای کارتزاى ارائِ دٌّذُ هی تاضذکٌتزل کالس اػن اس هذیزیت فایل ّا، هحیط اضتزاک گذاری ، صَ       

 Participants(شرکت کنندگان): داًطجَیاى 

ػوَهی ٍ خصَصی ،داًلَد فایل، هطاّذُ هحیط اضتزاک گذاری، ضٌیذى صَت  حضَر درکالس، گفتگَی هتٌی تصَرت      

 .کارتزاى ایي تخص هی تاضذ ّایضزکت در ًظزسٌجی ٍ درصَرت اجاسُ هذیز کالس گفتگَی صَتی اس دستزسی  کالس،

 

 ووار ابشار

 :در ایي تخص اهکاًات سیز هَجَد هی تاضذ 

 صَت) اس طزیق هیکزٍفَى(: جْت صحثت کزدى در کالس  

  تصَیز) ٍب کن(: جْت اضتزاک گذاری تصَیز خَد در کالس  



  فادُ ًوایٌذاجاسُ گزفتي : تزای کارتزاى، چٌاًچِ هیخَاٌّذ اس هیکزٍفَى تزای تیاى هطالة است  

  قطغ ٍ ٍصل صذای Speaker 

 

 .در ًَار اتشار ًیش اهکاى تٌظیوات صَت ًیش ٍجَد دارد (Meeting) اس طزیق هٌَی کالس

حتوا اس هٌَی کالس، گشیٌِ راُ  Speaker ار جْت اطویٌاى اس کارکزد درست هیکزٍفَى ٍتذکز : تَصیِ هیطَد تزای اٍلیي ت

 .اًذاسی صَت ایي هَارد تزرسی گزدد

  اشتزاک گذاری صوت

تَاًذ اس استاد تقاضای صحثت کٌذ. استاد ٍ سایز  هی   ضزکت کٌٌذُ اس طزیق هٌَ ٍضؼیت تا کوک گشیٌِ

ًام ٍی هتَجِ درخَاست ٍی هی ضًَذ. هذیز هوکي است درخَاست ٍی را  کٌار    حاضزاى در کالس تا دیذى ػالهت

گزدد تا تتَاًذ  تزای ٍی فؼال هی     اهکاى صحثت تزای اٍ را فؼال کٌذ. در ایي حالت در ًَار اتشار گشیٌِ تپذیزد ٍ

 .تٌظیوات السم جْت اضتزاک صذا ٍ هیکزٍفَى خَد را در کالس اًجام دّذ

  .ین استاد هیکزٍفَى ٍی قطغ خَاّذ ضذپس اس تاییذ هذیز هیکزٍفَى ضزکت کٌٌذُ ٍصل است ٍ تا تصو

  .حتوا ًصة تاضذ in-Add Connect Adobe ًکتِ: جْت ایي کار تایذ رٍی سیستن ضوا افشًٍِ

 .پس اس فؼال ضذى هیکزٍفَى در ًَار اتشار گشیٌِ ّای دیگزی ًیش تزای ضوا فؼال هی ضَد

  



 

 تست صوت

تشًیذ، در پٌجزُ تاس ضذُ تز  Wizard Setup Audio در ًَار اتشار هٌَ گشیٌِ meeting جْت تست اتصال صَت اس گشیٌِ

 .کلیک ًواییذ next رٍی

  

 

کلیک ًواییذ ، اس سوت ساهاًِ تصَرت آسهایطی صَتی  Play Sound تز رٍی گام اٍل )تست پخص صَت( : در پٌجزُ تاس ضذُ

 .کلیک ًواییذ Next ضوا پخص هی گزدد ٍ در اداهِ تز رٍی تزای



 

 

 .کلیک ًواییذ next گام دٍم )اًتخاب هیکزٍفَى(: در ایي هزحلِ هیکزٍفَى خَد را اًتخاب ًواییذ ٍ سپس تز رٍی

 

 

خَد را جْت تست ضثط ًوَدُ، در  کلیک ًواییذ ٍ صذای Record گام سَم )ضثط ٍ پخص صَت(: در ایي هزحلِ تز رٍی

 .ّذ ًوَد، ساهاًِ ،صذای ضوا را پخص خَا Play Recording اًتْا صذای خَد را تا کلیک تز رٍی



 

 

تواهی صَت ّایی کِ در هحیط کالس در حال پخص هی تاضذ قطغ  Test Silence گام آخز)تست سکَت(: تا کلیک تز رٍی

 .هی گزدد

 



 

  پىجزه یادداشت ها

رساًی تِ کارتزاى ثثت ًوایٌذ، کِ کارتزاى فقط  در ایي پٌجزُ تِ استاد ٍ یا کارضٌاساى اجاسُ هی دّذ هطالثی را جْت اطالع

درج ًوَد ٍ  تَاى هطالة را اس ًظز رًگ ٍ سایش ٍ ًَع قلن هتفاٍت دارًذ. در ایي پٌجزُ هی ایي پٌجزُ را دستزسی تِ ًوایص

 .کارتزاى تٌْا هطاّذُ گز یادداضتْای درج ضذُ ّستٌذ

 

 

 ىجزه گفتگوی متىیپ

اساتیذ ٍ کارتزاى هی تاضذ. جْت استفادُ  ایي پٌجزُ جْت گفتگَ هتٌی تصَرت ػوَهی ٍ خصَصی تیي کارتزاى اػن اس هذیزاى ،

 دکوِ رٍی کادر هطخص ضذُ قزار دادُ کلیک کٌیذ ، سپس هتي دلخَاُ خَد را تایپ ٍ اس ایي اهکاى اضارُ گز هَس را تز

Enter را تشًیذ . 

 



 

 .جْت استفادُ اس چت خصَصی رٍی ًام کارتز هَرد ًظز رفتِ ٍ در خَاست چت خصَصی دّیذ

 

 

 پىجزه فایل ها

اهکاى داًلَد ًذارد ًیاس است تا فایلی را جْت  دّذ ٍ ٍی گاّی ػالٍُ تز اضتزاک هطالة کِ تٌْا هطالة را تِ کارتز ًوایص هی

 تَاًٌذ فایلْای آپلَد ضذُ را هی ًوایذ. حاضزاى ًیش اًْا قزار دّین. پٌجزُ فایل ایي اهکاى را فزاّن هی داًلَد کارتزاى در اختیار

 .کٌٌذ ٍ یا اس هٌَ کٌار کلیِ هَارد را یکجا داًلَد ًوایذ تثیٌٌذ ٍ هَارد را تِ صَرت اًتخاتی داًلَد

 

 

  پىجزه اشتزاک گذاری



کٌٌذگاى تِ اضتزاک تگذارد ٍ کلیِ ضزکت کٌٌذگاى  هطالة هَرد ًیاس در کالس را تزای ضزکت تَاًذ استاد ٍ یا هذیز کالس هی

صفحِ ًوایص ٍ یا تختِ  یا تَاًذ هستٌذات اضتزاک ضذُ را هطاّذُ ًوایٌذ. ایي هَارد اضتزاک ضذُ هی تَاًٌذ فایلْا تٌْا هی

تَاًذ جشٍُ ٍ ... تاضذ ٍ تختِ  رٍد. هستٌذات هی . تِ کار هیافشار ٍ .. سفیذ تاضذ. اضتزاک صفحِ ًوایص هؼوَال جْت ًوایص ًزم

  .جْت درج هتي رٍی تختِ ٍ سیستن آهَسش سٌتی در ًظز گزفتِ ضذُ است سفیذ

 .کٌذ در تواهی هَارد گفتِ ضذُ ضزکت کٌٌذُ ّیچگًَِ دخالتی ًذارد ٍ صزفا اطالػات اضتزاکی را هطاّذُ هی

  

 

 واحد فناوری اطالعات دانشگاه رسام


