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 آشنایی اجمالی با محیط کالس در ادوب کانکت  -1

امل کالس ش طیکه مح د،یینمایرا مشاهده م Adobe Connectکالس   طی، مح نیعد از ورود به کالس آنالب

 باشد:یم ریز یهابخش

 

 محیط کالس ادوب کانکت -1شکل    

 مربوط به افراد حاضر درکالس آنالین  پنجره  -2

تعداد افراد حاضر در فراگیرانی است که  فهرستشامل ین پنجره که از سه گروه کاربری تشکیل شده است، ا

 :دهدیمنمایش آنان را  یو اسامآنالین کالس 

1-2-    Host  :دیر کالسم مدرسان و  
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شروع و پا تیریمد  سکالس انیکامل کالس اعم از  ستر صدور اجازه د صوت ب یها،  ، اخراج فراگیران رایبه 

 تیتواند وضتتعیکالس م ریباشتتد و تنها مدیم کالسریمد یهای.... از دستتترستت، آپلود مستتتندات و فراگیران

 تغییر دهد. کالس را  نیحاضر

2-2- Participants  فراگیران : کاربران و 
 

ضور درکالس، گفتگو  صورت عموم یمتن یح ص یب صو شاهده مح ل،یدانلود فا ،یو خ شتراک طیم  یگذارا

از  یصتتوت یگفتگو، کالسریو درصتتورت اجازه مد یصتتوت کالس، شتترکت در نجرستتنج دنیشتتن ،شتتده

 باشد.یم گروه نیا فراگیران در یهایدسترس

 باالی صفحه  نوار ابزار -3

 جهت صحبت کردن در کالس   برای پخش صوتیکروفون م : 

  خود در کالس  ریتصو ی: جهت اشتراک گذاربرای پخش تصویر فراگیران یا استاد   کموب 

 یا پرسش و  مطالب انیب یبرا کروفونیاز م خواهندی، چنانچه مفراگیران ی: برا رفتنگاجازه

 .ندیاستفاده نما پاسخ

 Speaker  صدا  قطع و وصل برای 
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 در کالس انصدا و اجازه گرفتن فراگیرکم، وبنوار ابزار  -2شکل  

 وجود دارد. در کالس آنالین صوت ماتیامکان تنج زی( در نوار ابزار نMeetingکالس ) یمنو قیاز طر

:و  کروفونیاز کارکرد درستتت م نانیبار جهت اطم نیاول یبرا شتتودیم هیتوصتت نکتهSpeaker  حتما از

 گردد. یموارد بررس نیصوت ا یاندازراه نهیکالس، گز یمنو

  در کالس آنالین گذاری صوتاشتراک -4

صتتحبت کند.  یاز استتتاد تضاضتتا تواندیم   نهیبا کمک گز تیوضتتع یمنو قیاز طر راگیرف

شوند. یم یتوجه درخواست ومتضاضی مکنار نام  عالمت  دنیبا دفراگیران حاضر در کالس  ریاستاد و سا

 او را فعال کند. یو امکان صحبت برا ردیرا بپذ یممکن است درخواست و کالسریمد

الزم جهت اشتراک  ماتیتا بتواند تنج گرددیفعال ممتضاضی  یراب  نهیحالت در نوار ابزار گز نیدر ا 

 خود را در کالس انجام دهد. کروفونیصدا و م

 قطع خواهد شد.  یو کروفونیاستاد م میوصل است و با تصم متضاضی کروفونیم کالس،ریمد دییاز تا پس
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:افزونه حتما باید  استفاده از این امکان فراگیرجهت  نکتهAdobe Connect Add-in  را در سیستم خود

 .مراجعه نمایید «راهنمای حضور کابران در کالس» بخش آکادمی فراگستر،افزونه به سایت نصب این برای  نصب نماید.

:شودیفعال مفراگیر  یبرا زین یگرید یهانهیدر نوار ابزار گز کروفونیاز فعال شدن م پس نکته. 

 

 گذاری صوت در کالس آنالین اشتراک-3شکل  

 در کالس آنالینتست صوت  -1-4

صوت از گزهت ج صال  ست ات در پنجره  د،یبزن Wizard Setup Audio نهیدر نوار ابزار منو گز meeting نهیت

 نمایید. کیکل next یباز شده بر رو
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 تست صوت در کالس انالین – 4شکل  

 های تست صوت در ادوب کانکتگام -2-4

صوت(گ ست پخش  شده بر رو: ام اول )ت سمت  دیینما کیکل Play Sound یدر پنجره باز  افزار نرم، از 

 .دیینما کیکل Next یگردد و در ادامه بر رویشما پخش م یبرا یصوت یشیبصورت آزما ادوب کانکت

ما کروفونیمرحله م نیدر ا (:کروفونیگام دوم )انتخاب م یخود را انتخاب ن  Next یو ستتتپس بر رو دی

 .دیینما کیکل

خود را جهت تست  یو صدا دیینما کیکل Record یمرحله بر رو نیدر ا گام سوم )ضبط و پخش صوت(:

 پخش خواهد شد. Play Recording یبر رو کیبا کلشما  یدر انتها صدا ،نماییدضبط 

سکوت(:چهارمگام  ست  کالس در  طیکه در مح ییصتتوت ها یتمام Test Silence یبر رو کیبا کل )ت

 گردد. یباشد قطع میحال پخش م
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 های تست صوت در ادوب کانکتگام-5شکل  

 هاپنجره یادداشت -5

شت از منوی ب سی به پنجره یاددا ستر سپس  Notesبر روی گزینه   رای د کلیک  Add New Notesو 

 نمایید تا پنجره مذکور فعال شود. 

ستاد و  فضط در این پنجره سانرا جهت اطالع یمطالبتا شود داده میاجازه  مدیرکالس ایبه ا  فراگیرانبه  یر

 . ندیثبت نما

:مشاهده پیغام های درج شده را دارند.به  یفضط دسترس فراگیران نکته  

:متفاوت استفاده کرد. و نوع قلم  زیسا ،نگبرای درج پیغام میتوان از ر نکته 
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 پنجره یادداشت در ادوب کانکت-6شکل  

 چت  پنجره گفتگوی -6

 با یکدیگر دیاساتو  مدیرکالساعم از  فراگیران نیب یو خصوص یبصورت عموم یپنجره جهت گفتگو متن نیا

ستفاده از امی شد. جهت ا شده متن دلخواه را امکان  نیبا شکل در پنجره باز ستطیل  با کلیک بر روی کادر م

 کلیک نمایید. Enterتایپ و بر روی 

:خواستتت چت کلیک و درمورد نجر  فراگیرنام  یروتوانید می یجهت استتتفاده از چت خصتتوصتت نکته

 نمایید.  یخصوص
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 پنجره چت عمومی و چت خصوصی در ادوب کانکت-7شکل  

 هاپنجره فایل -7

 Add New File Shareو ستتپس  Filesبر روی گزینه   رای دستتترستتی به پنجره یادداشتتت از منوی ب

میتوانید فایل موردنجر را   جره مذکور فعال شتتتود. ستتتپس با کلیک بر روی کلیک نمایید تا پن

 آپلود نمایید.

وجود و امکان دانلود  دهدیم شینما فراگیره تنها مطالب را به ی کالس کامحتوعالوه بر اشتتتتراک  یگاه

کرده امکان را فراهم  نیا لیپنجره فافراگیران قرار گیرد.  اریر اختدجهت دانلود ی لیاستتتت تا فا ازین، .ندارد

ضر در کالس آنالین بتوانند  ست تا فراگیران حا شده  یلهایفاا ستاد را مشاهده و آپلود  توسط مدیرکالس یا ا

 دانلود نمایند. 
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 پنجره فایل ها در ادوب کانکت -8شکل  

 

 افزار و ....گذاری مستندات، نرمپنجره اشتراک -8

 .به اشتراک بگذارد مشاهده فراگیران یدر کالس را برا ازیمطالب مورد ن تواندیکالس مریمد ایستاد و ا

 باشد. دیتخته سف ایو  شیصفحه نما، مستندات شامل تواندیموارد اشتراک شده م نیا

 رودی... به کار م، سایت و نرم افزار شیجهت نما موالمع شیاشتراک صفحه نما . 

  های های آموزشی، فایلشامل پرزنت محتوی کالس، جزوه مستنداتاشتراکPdf،Word،Excel و

 .باشد... 

  درنجرگرفته شده  یآموزش سنت ستمیسهمانند تخته  یرج متن روبرای د دیتخته سفاشتراک

 است. 



 

 راهنمای آموزشی استفاده از کالس آنالین 
 (تاپ و کامپیوتر شخصیبا لپ)

 صفحاتعداد ت تاریخ بازنگری نماراهنسخه  

 13 99فروردین  990120

 

 
 12صفحه

:شتراک نکته سی به در ا ستر شاهدهگذاری، فراگیران فضط د شده در  م شتراک  ستندات ا اطالعات و م

 کالس آنالین را دارند. 

 

 پنجره اشتراک گذاری در ادوب کانکت -9شکل  
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 ضبط محتوی کالس آنالین  -9

رکورد)ضبط( محتوی کالس آنالین جهت مشاهده مجدد محتوی مطالب ارائه شده در کالس نیاز است رای ب

 بر روی گزینه  تا استتتتاد یا مدیرکالس همزمان با شتتتروع کالس از طریق منوی 

 در باالی نرم افزار نمایش داده شود.  کلیک نمایند تا عالمت رکوردکردن 

 

 رکورد محتوی کالس آنالین -10شکل  

 


