Adobe Connect

جهت راه اندازی و شرکت در کلاس های آنلاین ،سخت افزار ها و نرم افزارهای زیر
ضروری می باشد.


حداقل فضای آزاد  RAMبایستی  215مگابایت و و سررتت رردازنرده رایانر بر ا از044
مگاهرتز باشد



رایان دارای هدست و بلندگو باشد.



نصب آخرین نسخ نزم افزار Player Flash



نصب آخرین نسخ نرم افزار Add Connect Adobe



نصب آخرین نسررخ نرم افزارهای مرورگر اینترنتی همچررون hrome ،Firefox Mozilla
 Googleو یا Explorer Internet



نصب آخرین نسخ نرم افزار .PowerPoint ،Word ،Reader Acrobat Adobe
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پس از اینکه از وجود و نصب تمامی نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز در سیستم خود مطمئن شدید
با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه آموزش های الکترونیکی و مجازی شده و درس مورد نظر
را که قرار است بصورت آنلاین برگزار شود انتخاب کرده و بر روی کلاس آنلاین(و یا هر عنوان دیگری که
استاد مشخص کرده باشد) کلیک کنید.
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در صفحه جدید گزینه "پیوستن به کلاس" را انتخاب کرده
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و در ادامه با انتخااب گزیناه

به صفحه اصلی کلاس وارد می شویم.

توج  :قبل از زمان اتلام شده ،ل نک کلاس ها فعال نبوده و شما نمی توان د وارد کلاس شوید.

با ورود به صفحه اصلی ،نمای کلی کلاس به صورت تصویر زیر نمایش داده خواهد شد که تمامی امکانات
کلاس مجازی در آن دیده می شود .
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همانگونه در شکل بالا مشاهده می شود ،صفحه اصلی کلاس مجازی از چهار قسمت اصلی بصاورت زیار
تشکیل شده است.
Share .1
Video .2
Attendees .3
.4

Chat

نمایش محتواهای مورد نظر استاد به شرکت کنندگان ( دانشجویان(.
نمایش تصویر استاد در کلاس .
نمایش لیست حاضرین در کلاس
ارتباط نوشتاری بین حاضرین در کلاس .

موارد ررکاربرد این منو ب شرح زیر می باشد.
 Audio Setup Wizardجهت بررسی تملکرد صح ح هدست /اسپ کر و م کروفن
ابتدا روی این گزینه کلیک کنید .پنجره ای بصورت شکل زیر نشان داده خواهد شد .در پنجره
جدید بر روی دکمه  Nextکلیک کنید
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در پنجره بعد روی دکمه  Play Soundکلیک نموده و در صورت شاانیدن صدای موزیک از اساااییکر
هدساات و اطمینان از عملکرد صحیح آن روی دکمه  Nextکلیک کنید ،در غیر اینصورت تنظیمات مربوط
به خروجی صدا را در رایانه خود بررسی کنید.
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در پنجره بعدی ،شااما باید تنظیمات مربوط به میکروفن خود را بررساای نمائید .بدین منظور با کلیک بار
روی قساامت مربوطه و انتخاب میکاروفن ماورد نظار خاود از باین میکاروفن هاای متصال باه سیساتم
)درصورت وجود چند میکروفن روی سیستم( ،روی دکمه  Nextکلیک کنید.

در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه  Recordپنجره کوچک دیگری نمایش داده خواهد شد کاه اجاازه
استفاده نرم افزار از میکروفن را تعیین میکند ،در این پنجره روی دکمه  Allowکلیک کنید تا ضبط صدا از
طریق میکروفن آغاز شود .سیس روی دکمه شماره  (1مطابق راهنمای کلاس مجازی ادوبی 12تصویر زیار(
کلیک کنید تا ضبط صدا متوقف شااود ساایس روی دکمه  PlayRecordingکلیاک نمائیاد تاا صادای
ضبط شااده پخش شود .در صورت عملکرد صحیح روی دکمه  Nextکلیک نمائید و در غیار اینصاورت
تنظیمات مربوط به میکروفن را در رایانه خود چک کنید.
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در پنجره بعدی با کلیک بر روی دکمه  Test Silenceسیس کلیک بر روی دکمه  Nextبه بخش پایاانی
تنظیمات صدا میرسیم.

در پنجره نهایی این بخش ،یک سری اطلاعات کلی از وضعیت تنظیمات صدا به شما نماایش داده خواهاد
شد.
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 Record Meetingجهت ضبط هم رخدادها در کلاس مجازی
با کلیک بر روی این منو همه فعالیت های انجام شده در کلاس بصاورت خودکاار بارروی ساروها ذخیاره
خواهد شااد .که با کلیک مجدد روی همین گزینه عمل ضبط را غیر فعال می شود.
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End Meeting

جهت رایان دادن ب جلس

با کلیک بر روی این منو  ،جلسه خاتماه یافتاه و ارتبااط هماه
حاضرین با کلاس مجازی قطع می شود .
توجه :قبل از کلیک بر روی گزینه ، End Meetingجلساه
را از حالت ضبط شدن خارج کنید.
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 Exit Connect Adobeجهت خروج از نرم افزار
با کلیک بر روی این گزیناه ،نارم افازار روی سیساتم شاما بساته
خواهد شد ولی کلاس همچنان بر روی سرور بااز خواهاد ماناد و
حاضرین در کلاس امکان فعالیات خواهناد داشااات ،کااربرد ایان
گزینه در زمانی اساات که شااما بخواهید سیسااتم خود را مجددا
راه اندازی نمائید .

صفح آرایی
قسمت های نختلف این منو عبارتند از:
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Create New Layout
ایجاد یک  Layoutجدید مطابق با نیاز های شما.
قسمت میانی  :این قسمت شامل لیست Layoutهای جاری بوده و با انتخاب هرکدام pod ،های مربوطاه
نمایش داده خواهد شد .
Manage Layouts
حذف یا تغییر نام Layoutهای موجود.
Reset Layouts
بازگردانی تنظیمات مربوط به Layoutها به حالت پیشفرض.
Close Layout Bar
بستن  Bar Layoutقسمت راست صفحه

در این منو با فعال نمودن یا غیر فعال نمودن علامت تیک کنار هریک از گزینه ها  Podمربوط باه
آن گزینه فعال یا غیر فعال خواهد شد .در زیر به بررسی هریک از Podها می پردازیم.
Share
این  podیکی از مهمترین بخش ها در کلاس مجازی میباشااد که بوساایله آن یک محتاوا(شاامل عکاس،
متن ،فایل پاورپوینت ،فایل فلش و  )...در کلاس برای همه کاربران به نمایش در خواهد آمد.
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در قسمت  Sharingباا
کلیااک باار روی علاماات
مثلااک کناااری  ،منوهااای
ایاان قساامت بصااورت
اشااکال زیاار و روباارو
نشان داده می شود.

Share My Screen
با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای بصورت شکل روبرو باز
خواهد شد.
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با انتخاب گزینه  Desktopکال تصاویر
میزکار) (desktopرایاناه شاااما ،بارای
سااایرین نمایش داده خواهد شد ،درست
همانند چیزی که خودتان می بینید .



با انتخاب گزینه  Applicationsتنها نرم
افزارهایی که روی رایانه شما درحال اجرا
هستند و شاما آنهاا را انتخااب میکنیاد ،
برای سایرین نمایش داده خواهد شد .



با انتخاب گزینه  Windowsتنها پنجاره
های خاصای از نارم افزارهاای بااز روی
رایانه شما که شما آنها را انتخاب می کنید
 ،برای سایرین نمایش داده خواهد شد.

15

Adobe Connect

Document Share
در این پنجره ،گزینه های ساامت چپ هرکدام مربوطه به سااابقه فایل های بارگذاری شده در کلاس بوده
و در صورتیکه فایلی را بارگذاری نموده باشید  ،بسته به نوع و کاربرد فایلها ،یک یا چند مورد از این گزینه
ها دارای مقدار خواهند بود ولی در اولین استفاده هیچگونه مقداری نخواهند داشت  .برای بارگذاری فایال
کافیست ابتدا روی دکمه

کلیک نموده و سیس ،از پنجره باز شده فایل مورد

نظر خود را انتخاب نمائید..
 فایلهای مورد قبول در این قسمت شامل فایل پاورپوینت ،pdf ،فلش و  .....می باشند.
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Share WhiteBoard
بااا کلیااک باار روی ایاان گزینه پنجااره ای بصورت شکل زیر باز
خواهد شد .این محیط تقریباً مشااابه ناارم افازار  Paintدر وینادوز
بوده و شما می توانید با استفاده از مأوس  ،قلم نوری یا Touchpad
به نوشاااتن در آن بیردازیاد .متااان نوشاااته شاااده در محیاااط
Whiteboardبصورت همزمااان برای دانشااجویان نمایش داده می شود.

Notes
از این گزینه بارای قارار دادن یاک ماتن ابات و قابال
ویرایش همچاون اطلاعیاه تااخیر در برگازاری کلااس،
برگزاری آزمون یا کوئیز و  ...در کلاس مجازی اساتفاده
می شود.
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Attendees
درصورت فعال بودن این گزینه لیست افراد حاضر در کلاس ،در  podمخصوص به خود نماایش داده مای
شود.

Video
جهت نمایش تصویر استاد و یا دانشجویان در کلااس اساتفاده
می شود (برای استفاده از این امکاان  ،داشاتن وب کام فعاال
ضروری است)  .جهت فعال نماودن تصاویر خاود در کلااس
بصورت زیر عمل کنید
 .1ابتدا از اتصال صحیح وب کم به رایانه خود  ،اطمینان
حاصل کنید .
 .2درصورت عدم وجاود  Podویادئو نسابت باه فعاال
سازی آن اقدام کنید .
 .3در وسط صفحه ی این  Podروی دکمه Start My
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Webcamکلیک کنید.

 .4پااس از کلیااک باار روی
دکماااه Start My
 Webcamتصااااااااویر
خودتااان در کااادر وسااط
صفحه ظاهر خواهد شد.و
فقط تصویر برای خودتاان
فعااال بااوده و هاایچکس
دیگری قادر باه دبادن آن
نیست که با کلیک بر روی
،تصویر شما برای سایرین
نیز قابل رؤیت خواهد بود.

باارای قطااع تصااویر ،روی
کلیک نمائید.

توج :

تصویر و یا گزینه
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درصورت مشاهده صفحه ی مقابل ،ابتدا روی دکمه  Allowو سیس بر روی دکمه  Closeکلیک کنید.
Chat
جهت برقراری ارتباط نوشتاری بین افراد کلاس از
این امکان استفاده می شود ▪ .
جهت نوشتن مطلب در این قسمت:
 .1متاااان مااااورد نظاااار خااااود را در کااادر
مخصوص وارد نمائید(شماره )1
 .2کلید  Enterرا فشااار دهید یا برروی دکمه
ارسال (شماره  ) 2کلیک کنید.
. .3جهاات ارساااال یاااک متااان بصاورت
خصوصاای ،ابتاادا بوساایله مأوس به نااام
فاارد موردنظاااار خااااود در لیساااات
(Attendeesشماره ) 3اشااااره نماوده و
سااایس روی Start Private Chat
کلیااک کنید .با ایان کاار  tabجدیادی در
قسمت پائینی  Podچت اضافه خواهد شد .که متن موجود در آن فقط برای شاما و فارد ماورد نظار
نمایش داده می شود.

Files
جهت بارگذاری فایل در کلاس و دانلود مستقیم توسط ساایر
افراد حاضر در کلاس میتوانید از این امکان استفاده کنید.
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جهت بارگذاری فایال در کلااس بصاورت
زیر عمل کنید:
 . 1در این  ، Podابتدا روی دکمه File
 Uploadکلیااک کنیااد .پنجااره ای
بصورت شکل زیر نمایش داد خواهد شد .
 . 2در پنجااره فااو باار روی دکمااه
 Browse My Computerکلیااک
نموده و فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید

WebLinks
جهات قارار دادن آدرس صافحات اینترنتای در کلااس بصاورت link
 hyperمی توانید از این امکان استفاده کنید.
جهت افزودن یک لینک به این Podبه صورت شکل زیر عمل کنید :
درگوشه بالا و سمت راست ایان  Podروی گزیناه  Link Addکلیاک
کنید.
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در صفحه جدید  ،بصورت توضیحات زیر عمل کنید.
 در قسامت URL Name
نام سایت مورد نظار خاود را
تایپ کنید.
 در قساامت URL Path
آدرس سایت مورد نظر خاود
را تایپ کنید.

 بر روی دکمه  OKکلیک کنید.

با کلیک بر روی
بت شده وارد شوید.

می توانید به سایت

22

Adobe Connect

Poll
جهت برگزاری یک نظر سنجی از افراد حاضار در کلااس اساتفاده مای
شود.
برای ایجاد یک نظر سنجی در کلاس مجازی  ،بصاورت زیار عمال
کنید:

 در قساامت  ، Questionسااؤال مورد نظار خاود را تایاپ



کنید
در قساامت  ، Answersبه ازای هار یاک گزیناه از گزیناه
های پاسخ  ،در یک سطر جدید آن گزینه را تایپ کنید

. روی دکمه  Openکلیک کنید
.

 نکته  :1اگر منوی کشویی در روی گزیناه  Choice Multipleقارار داشاااته باشاااد  ،نظار
سنجی بصورت تااک جاوابی باااوده و کااربران  Podنظار
ساانجی را بصورت زیر خواهند دید .

 نکتااه  : 2اگاار منااوی کشااااویی روی گزینااه Answers
Multipleقرار داشاته باشاد  ،نظار سانجی بصاورت چناد
جوابی باوده و کااربران  Podنظار سانجی را بصاورت زیار
خواهند دید
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Q&A
جهت برگزاری پرسش و پاسخ با حاضرین در کلاس و استاد (اساتید)از این  Podاستفاده می شود..
Move And Resize pods
این گزینه تعیین می کند که  Podها امکان جابجایی داشااته باشااند یا خیر .در صورت فعال باودن تیاک
کنار این گزینه  ،شما میتوانید با قرار دادن نشااانگر مأوس روی لبه های Podها اندازه آنها را تغییر دهید یا
اینکه بوساایله گرفتن و رها نمودن) ) Drop And Dragآنها را جابجا نمائید.

Audio
گزین های مورد استفاده در کلاس ب شرح زیر می باشد:

Microphone Rights For Participants
درصورت کلیک بر روی این گزیناه ،امکاان اساتفاده از میکاروفن،
برای همه دانشجویان بصورت یکجا فعال می شود.

Enable Single Speaker Mode
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درصورت کلیک بر روی این گزینه ،امکان استفاده از میکروفن ،در آن واحد ،تنها برای یک نفر فعال خواهد
بود.
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 بلندگو
جهت پخش صدا از آن استفاده می شود که زمانیکه وضعیت به رنگ سبز باشد ،بلندگو فعال بوده و در غیر
اینصورت ،غیر فعال خواهد بود.
 م کروفون
جهت صحبت کردن از آن استفاده می شود که زمانیکه وضعیت به رنگ سبز باشد ،میکروفون فعال باوده و
در غیر اینصورت ،غیر فعال خواهد بود.
 دورب ن (وب کم)
جهت نمایش تصویر از آن استفاده می شود که زمانیکه وضعیت به رنگ سبز باشد ،دوربین فعال بوده و
در غیر اینصورت ،غیر فعال خواهد بود.

 وضع ت
این نوار ابزار تحت عنوان اجازه گرفتن و نمایش وضعیت در کلااس
شناخته می شود.که جهت اجازه گرفتن با لمس گزینه مذکور ،نام شاما
به علامت اجازه از استاد نمایش داده می شود.که در ایان وضاعیت باا
تایید استاد دانشجو می تواند با اساتفاده از ابزارهاای زیار درخواسات
خود را مطرح نماید.
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دست بلند کردن و اجازه گرفتن برای صحبت



نظر موافق داشتن



بودن مخالف



ممتنع بودن



درخواست صحبت با صدای بلندتر



درخواست صحبت ارام آ و هسته تر



درخواست تسریع روال آموزش



درخواست کندتر آموزش شدن



خندیدن



تشویق



پاك کردن وضعیت بت شده

شرکت کنندگان می توانند با انتخاب گزینه

از مدیر درخواست صحبت در کلااس را

داشته باشند  .مدیر در صورت تمایل می تواند درخواست وی را قبول کند در این حالات امکاان صاحبت
کردن برای درخواست دهنده فعال می شود و وی در صورت داشتن امکانات می تواند از این ویژگی بهاره
گیرد .همچنین در کنارلیسات کااربران نیاز علامات

درخواست به کلیه حاضران نماایش داده مای
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شود.
 نکت  :حتی اگر دانشجو درخواست ندهد نیز باز هم مدیر امکاان فعاال کاردن میکروفاون بارای
شرکت کنند گان در کلاس را دارد .از این ویژگی می تواند در پرسش در کلاس بهره برد.
همچنین استاد ممکن است در کلاس بخواهد یک نظرسنجی داشته باشد که در این نظرسنجی بتواند بسایار
سریع نظر شرکت کنندگان را مبنی بر موافقت یا مخالفت بداند می تواند وی این سوال را با صحبت کاردن
ویا چت مطرح کند .دانشجویان موافقت یا مخالفت یا ممتنع بودن خود را با انتخاب وضاعیت  Agreeیاا
 Disagreeیا  step awayاعلام کنند .کلیه افراد(مدیر ،ارائه دهنده و شرکت کننده )همگی می توانند نظر
خود را از طریق این منو بت نمایند  .و نتیجه نظر تمام افراد در بخش نمایش وضعیت
(  )view status Attendedبه کلیه کاربران و حاضران در کلاس نمایش داده می شود.
 نکت  :تفاوت این امکان با نظرسنجی ک درصفحات قبل ب ان شرد در سررتت راسرخگویی و
اتلام نتایج وهمچن ن نمایا نظرات ب تمامی کاربران است.
نقا های موجود در کلاس
برای برگزاری کلاس آنلاین در این نرم افزار ( ( host sبه عنوان مدیر و برگازار کنناده مای باشاد و
تمام دسترسی ها برای ایشان امکان دارد .
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Presenter
فردی است که توسط مدیر انتخاب شده و دسترسی های محدود تر نسبت به مدیر دارد.

 Hostمی تواند شرکت کننده را به  presenterو بالعکس تبدیل کند.
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