لیست نرم افزارهای مورد نیاز
1

نرم افزار ( Adobe Connectنسخه ویندوز)

Download

2

نرم افزار ( Adobe Connectنسخه اندروید)

Download

3

نرم افزار ( Adobe Connectنسخه )IOS

Download

4

نرم افزار ( Adobe Connectنسخه )MAC

Download

5

نرمافزار FlashPlayer

Download

6

کیبورد فارسی

Download

7

مرورگر گوگل کروم
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نرمافزارهای مورد نیاز برای سیستم عامل ویندوز چیست؟

 نرمافزارهای موردنیاز سیستم عامل اندروید جهت شرکت در کالس آنالین چیست؟


پنجرهی  Attendeesچیست و چه کاربردی دارد؟



چگونه با افراد حاضر در کالس  Chatکنم؟



پنجره  Shareچیست؟



پنجره  Videoچه کاربردی دارد؟



کاربرد پنجره  Noteچیست؟



پنجره  Fileچیست و چه کاربردی دارد؟



دو آیکون باالی صفحه کالس سمت چپ به چه معنا هستند؟



برای اتصال به سیستم و استفاده از کالس  onlineاز کامپیوتر شخصی استفاده میکنم .چگونه از درستی
تنظیمات صدای سیستم خود اطمینان یابم؟



جهت شرکت در کالس آنالین توسط تبلت چه کارهایی باید انجام دهم؟



برای ورود به محیط کالس از لپ تاپ استفاده میکنم ،تنظیمات صدای لپ تاپ را چگونه بررسی کنم ؟



چگونه میتوانم قبل از ارائه در کالس ،صدای خود را تست کنم؟



چرا صدای استاد قطع و وصل میشود اما بقیه دانشجو ها مشکل ندارند ؟



پس از اینکه استاد به من دسترسی میکروفون دادند،چگونه آن را فعال کرده و در کالس صحبت کنم؟



نوشتههای من در کالس برای سایرین ناخواناست ،برای رفع این مشکل چکار کنم؟



چگونه میتوانم سایز نوشتهها را در پنجره چت تغییر دهم؟



چگونه میتوانم فایلم را برای ارائه در کالس آنالین نمایش دهم؟



فایل من در کالس آنالین در مرحله  convertمیماند و نمیتوانم آن را نمایش دهم ،آیا راهحل دیگری هست؟
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نرمافزارهای مورد نیاز برای سیستم عامل ویندوز چیست؟

برای ورود به کالسهای آنالین با استفاده از دستگاههایی که سیستم عامل ویندوز دارند الزم است نرم افزارهای ذیل را دانلود کرده و
برروی سیستم خود نصب نمایید.
 .1نرمافزار FlashPlayer
 .2نرمافزار Adobe Connect
 .3کیبورد فارسی
 .4نصب افزونه Add-in
مرورگر  Google Chromeرا باز نموده و مراحل زیر را انجام دهید:
Settings >>> Prvacy and security >>> Site Settings >>> Unsandboxed plugin access
آدرس سرور خود را اضافه نموده و گزینه  Allowرا انتخاب نمایید.
الزم به ذکر است جهت استفاده از کالس های آنالین تنها باید از مرورگرهای فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده کرده و قبل از آن
اطمینان حاصل نمایید که نرمافزارهای  FlashPlayerمخصوص هر دو مرورگر را برروی سیستم عامل خود نصب نمودهاید.
 نرمافزارهای موردنیاز سیستم عامل اندروید جهت شرکت در کالس آنالین چیست؟
برای ورود به کالسهای آنالین توسط سیستم عامل اندروید الزم است نرم افزار  Adobe Connectو مرورگر گوگل کروم را نصب
نمایید .همچنین میبایست تنها از مرورگر  flashfoxبرای مشاهده کالسهای ضبط شده استفاده نمایید.
 پنجرهی  Attendeesچیست و چه کاربردی دارد؟
در این پنجره اسامی استاد و سایر دانشجویان و کل حاضران در کالس را مشاهده خواهید کرد .


چگونه با افراد حاضر در کالس  Chatکنم؟

تمامی حاضرین در کالس میتوانند با تایپ مطالب مورد نظر خود در پنجره  Chatدر بخش  Everyoneبا یکدیگر مکالمه نوشتاری
داشته و در طول کالس با اساتید و سایر دانشجویان تعامل برقرار کنند.


پنجره  Shareچیست؟

پنجره مهمی که قطعا در طول برگزاری جلسات برای شما قابل مشاهده خواهد بود پنجره  Shareنام دارد ،اساتید محترم مطالب ،تصاویر
و اسالیدهایی که برای ارائه دروس مربوطه ضرور میدانند را در این بخش برای شما به نمایش خواهند گذاشت.


پنجره  Videoچه کاربردی دارد؟

این پنجره با صالحدید اساتید محترم مورد استفاده قرار میگیرد و در این صورت شما قادر خواهید بود تصویر استاد خود را مشاهده
نمایید.


کاربرد پنجره  Noteچیست؟

در این پنجره مطالب خاص جهت یادآوری و یا تاکید بیشتر نوشته میشوند.
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پنجره  Fileچیست و چه کاربردی دارد؟

اگر اساتید بخواهند جزوه یا فایلی را برای دانلود در اختیار دانشجو بگذارند فایل مورد نظر را در این پنجره قرار خواهند داد که در این
صورت دانشجویان میتوانند فایل مورد نظر را دانلود نمایند.


دو آیکون باالی صفحه کالس سمت چپ به چه معنا هستند؟

آیکون اول  Set Statusو آیکون دوم مربوط به صدای کالس میباشد که با کلیک برروی مثلث کوچک کنار هرکدام از آنها منوی
مربوطه را خواهید دید.
مهمترین  Statusدر کالس تصویر آدمکی است که به آن  Raise Handگفته میشود و نشان دهنده کسب اجازه دانشجو از استاد
برای صحبت کردن در کالس است .با انتخاب و مشاهده تصویر  Raise Handدر کنار نام خود میتوانید از فعال شدن این وضعیت برای
خود اطمینان حاصل کنید.
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در مورد گزینه  Speakersبا کلیک برروی مثلث کوچک رو به پایین کنار آن منویی باز خواهد شد که با انتخاب گزینه Adjust
… Speaker Volumeمیتوانید در صفحه باز شده صدای کالس را تغییر داده و برای تایید آن برروی دکمه  Okکلیک کنید.



برای اتصال به سیستم و استفاده از کالس  onlineاز کامپیوتر شخصی استفاده میکنم .چگونه از درستی
تنظیمات صدای سیستم خود اطمینان یابم؟

جهت دانلود فایل راهنمای ویدئویی اینجا را کلیک کنید.


جهت شرکت در کالس آنالین توسط تبلت چه کارهایی باید انجام دهم؟

ابتدا الزم است نرمافزار  Adobe Connectدانلود و نصب نمایید .همچنین میبایست از مرورگر گوگل کروم برای ورود به کالس
استفاده شود.
توجه داشته باشید برای صحبت کردن در کالس قبل از ورود به محیط کالس هندزفری را به دستگاه خود متصل نمایید ،در محیط
کالس پس از آنکه دسترسی میکروفون توسط استاد به شما داده شد میتوانید برروی آیکون میکروفون ظاهر شده کلیک کرده و
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نشانگر صدای سیستم را کامال به سمت راست برده و برروی گزینه  Connect My Microphoneکلیک کرده و پس از آن
صحبت نمایید.


برای ورود به محیط کالس از لپ تاپ استفاده میکنم ،تنظیمات صدای لپ تاپ را چگونه بررسی کنم ؟

جهت دانلود فایل راهنمای ویدئویی اینجا را کلیک کنید.


چگونه میتوانم قبل از ارائه در کالس ،صدای خود را تست کنم؟

الزم است قبل از شروع کالسی که شما در آن ارائه دارید میکروفون شما از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری بررسی شود.
 .1سخت افزاری
نرم افزار  Sound recorderرا در ویندوز جستجو کرده و با استفاده از آن صدای خود را ضبط و برای خودتان پخش کنید ،در این
شرایط اگر صدای خودتان را شنیدید میکروفون شما از لحاظ سخت افزاری مشکلی نخواهد داشت.

 .2نرم افزاری
جهت بررسی میکروفون از لحاظ نرم افزاری وارد لینک ( )/https://online-voice-recorder.comشوید .در صورتیکه بعد از رکورد
صدای خود را شنیدید میکروفون شما از لحاظ نرم افزاری مشکلی نخواهد داشت.
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چرا صدای استاد قطع و وصل میشود اما بقیه دانشجو ها مشکل ندارند ؟

اگر مطمئن هستید این مشکل فقط برای شما وجود دارد قطعا دلیل سرعت اینترنت شماست.


پس از اینکه استاد به من دسترسی میکروفون دادند،چگونه آن را فعال کرده و در کالس صحبت کنم؟

باید در محیط کالس اقدام به  Raise Handنمایید تا استاد دسترسی به میکروفون را در اختیار شما قرار دهد ،زمانی که دسترسی به
شما داده شد در کنار آیکون  Speakersو  Raise Handنماد میکروفون برای شما نمایان خواهد شد ،برروی آن کلیک کرده و در
پنجره کوچکی که باز میشود بر روی گزینه  Allowکلیک نمایید تا صدای شما در محیط کالس پخش شود.
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نوشتههای من در کالس برای سایرین ناخواناست ،برای رفع این مشکل چکار کنم؟

جهت دانلود کیبورد فارسی اینجا را کلیک کنید .سپس فایل  setupرا اجرا نمایید و هنگامی که با پیغام Installation
 Completeروبهرو شدید میتوانید زبان سیستم را فارسی کرده و برروی  nikannetworkکلیک کرده تا این فونت به صورت
پیش فرض برروی سیستم شما فعال گردد.
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چگونه میتوانم سایز نوشتهها را در پنجره چت تغییر دهم؟

با کلیک بر روی گزینه  Pod Optionدر سمت راست پنجره چت و انتخاب گزینه  Text Sizeمیتوانید سایز نوشتهها را تغییر
دهید.



چگونه میتوانم فایلم را برای ارائه در کالس آنالین نمایش دهم؟

از طریق منوی  Shareمیتوانید فایل را بارگذاری کنید ،برای این منظور فایل شما باید  3شرط داشته باشد:
 Pdf .1باشد.
 .2حجم آن حداکثر  1مگابایت باشد.
 .3نام آن به زبان التین ذخیره شده باشد.
اگر فایل شما دارای هر سه شرط مذکور بود از منوی وسط صفحه گزینه  Share Documentرا انتخاب کرده و در پنجره جدید بر
روی دکمه  Browse My Computerکلیک کنید و مسیر فایل مورد نظر را انتخاب کنید و تأمل بفرمایید تا فایل آپلود شود.
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فایل من در کالس آنالین در مرحله  convertمیماند و نمیتوانم آن را نمایش دهم ،آیا راهحل دیگری هست؟

باید با مرورگر  Chromeوارد کالس آنالین شوید از گزینه  Share My Screenاستفاده کنید و  Desktopخود را نمایش
دهید.
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