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 ویژه اساتید

 

 
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق است به 

 www.2Ping.irوب سایت 

 
( خَاّین خشداخر اص ایي Adobe Virtual Calssاص آًجاییکِ دس ایي ساٌّوا ها تِ آهَصش کالس هجاصی ادٍتی )

تِ تؼذ ّشجا اص ٍاطُ کالس هجاصی یا کالس الکسشًٍیکی اسسفادُ ضذ ، هٌظَس کالس هجاصی ادٍتی ٍ ًشم افضاس هشتَط 

 هی گَئین. VCهیثاضذ کِ تِ اخسصاس تِ آى  Adobe Connect v9.0.4تِ آى 



 پیص ًیاز ّا:

 اطویٌاى حاصل کٌید.برای ضرٍع قبل از ٍرٍد بِ سیستن از هَارد زیر 

 .سایاًِ هَسد اسسفادُ تایذ هجْض تِ ّذسر یا تلٌذگَ ٍ هیکشٍفي تاضذ 

  آخشیي ًسخِ ًشم افضاسAdobe connect Add-in .سٍی سایاًِ هَسد اسسفادُ ضوا ًصة ضذُ تاضذ 

  آخشیي ًسخِ ًشم افضاسّای هشٍسگشInternet Explorer , Mozila Firerox  سٍی سایاًِ ضوا

 ًصة ضذُ تاضذ.

  آخشیي ًسخِ ًشم افضاسFlash Player .سٍی سایاًِ ضوا ًصة ضذُ تاضذ 

  هجوَػِ ًشم افضاسّایMicrosoft Office   ٍAdobe Acrobat Reader  سٍی سایاًِ ضوا

 ًصة ضذُ تاضذ.

  256حذالل سشػر داًلَد ایٌسشًر هَسد اسسفادُ ضوا kb/s .تاضذ 

دس خاییي صفحِ کلیک  Helpلَد ًشم افضاسّای هَسد ًیاص دس صفحِ ٍسٍد تِ کالس هجاصی سٍی گضیٌِ تشای داًًکسِ : 

 صفحِ ساٌّوا ٍ داًلَد ًشم افضاسّای هَسد ًیاص تشای کاهدیَزش ٍ هَتایل تشایساى تاص ضَد.کٌیذ زا 

 

خَد سا ٍاسد ًواییذ ٍ ٍاسد خس اص کلیک تشٍی لیٌک ٍسٍد تِ کالس هجاصی ًام کاستشی )آدسس ایویل( ٍ سهض ػثَس 

 کالس ضَیذ.

 

 



 ٍرٍد بِ کالس

 .ضذ خَاّیذ ّذایر الکسشًٍیکی، کالس صفحِ تِ ،کالس  تِ هشتَط لیٌک تشسٍی کلیک تا

 :ززکش

 ضذ ًخَاّذ فؼال کالس تِ ٍسٍد لیٌک کالس، ضشٍع صهاى اص لثل زا.  

 ًذاسد . ٍجَد کالس تِ ٍسٍد اهکاى ، کالس تِ اسساد ٍسٍد اص لثل زا 
 

 اصلی صفحِ

 هحیط اهکاًاذ زوام داضر خَاّین دسسشسی آى تِ هجاصی کالس هحیط تِ ٍسٍد اص خس فاصلِ تال کِ صفحِ ایي دس
 .اسر ضذُ دادُ ًطاى صفحِ ایي کلی ًوای صیش زصَیش دس .هیثاضذ دس دسسشس هجاصی کالس

 

 
 

 ضذُ زطکیل صیش تصَسذ اصلی لسور چْاس اص هجاصی کالس اصلی صفحِ خیذاسر، فَق زصَیش دس کِ ّواًگًَِ

 . اسر

تخص Share (Pod) داًطجَیاى( کٌٌذگاى ضشکر تِ اسساد ًظش هَسد هحسَاّای ًوایص جْر(. 

تخص Video (Pod)  کالس دس اسساد زصَیش ًوایص جْر. 

تخص Attendees (Pod)  کالس دس حاضشیي لیسر ًوایص جْر. 

تخص Chat (Pod)  کالس دس حاضشیي تیي ًَضساسی اسزثاط جْر. 



 کالس سشٍس دس ضذُ اػوال زٌظیواذ تشحسة اسر هوکي ٍ هیطَد گفسِ Pod اصطالح دس فَق ّای لسور تِ **
 . هسماٍذ تاضٌذ   Virtual Class هجاصی

 

  Meeting :هٌَی

 صشف هٌَّا تمیِ تشسسی اص ٍ خشداخسِ هٌَّا ّویي تشسسی تِ لزا داسًذ، ًیاص صیش گضیٌِ ّای تِ زٌْا هٌَ ایي دس اسازیذ،

 .هیکٌین ًظش

1- Audio Setup Wizard  هیکشٍفي ٍ اسدیکش  /ّذسر صحیح ػولکشد تشسسی جْر  

2- Record Meeting هجاصی کالس دس سخذادّا ّوِ ضثط جْر  

3- End Meeting   جلسِ تِ دادى خایاى جْر  
4- Exit Adobe Connect  افضاس ًشم اص خشٍج جْر  

 
Record Meeting 

هجاصی   کالس ّای سشٍس تشسٍی خَدکاس تصَسذ کالس دس ضذُ اًجام ّای فؼالیر ّوِ هٌَ ایي سٍی تش کلیک تا
 فؼال غیش سا ضثط ػول گضیٌِ ّویي سٍی هجذد کلیک کِ اسر رکش تِ الصم ضذ. خَاّذ رخیشُ فیلن یک تصَسذ

 .هیکٌذ
 

End meeting 
 لطغ هیطَد . هجاصی کالس تا حاضشیي ّوِ اسزثاط ٍ یافسِ خازوِ جلسِ ، هٌَ ایي سٍی تش کلیک تا

 کٌیذ. خاسج ضذى ضثط حالر اص سا جلسِ End Meetingگضیٌِ  سٍی تش کلیک اص لثل تاضیذ داضسِ تخاطش حسوا
 

: Exit Adobe Connect 
 خَاّذ سشٍس تاصسٍی  تش ّوچٌاى کالس ٍلی ضذ خَاّذ تسسِ ضوا سیسسن سٍی افضاس ًشم گضیٌِ ایي سٍی تش کلیک تا

سیسسن خَد  تخَاّیذ ضوا کِ اسر صهاًی دس گضیٌِ ایي کاستشد داضر، خَاٌّذ فؼالیر اهکاى کالس دس حاضشیي ٍ هاًذ
 سا سیسساسذ ًواییذ.

 

  



 : Layoutsهٌَی 
زطکیل ضذُ اسر . تِ چیٌص ایي  Podّواًطَس کِ دس اتسذا اضاسُ ضذ. کالس هجاصی تصَسذ خیص فشض اص چْاس 

Pod  ّا کٌاس ّنLayout . گفسِ هیطَد . کِ تش اساس ًیاص ، لاتل کن یا صیاد ضذى ٍ ًیض لاتل جاتجایی هیثاضٌذ 

 
 

Create new Layout  ایجاد یک :Layout جذیذ هطاتك تا ًیاصّای ضوا 
Manage Layout  حزف یا زغییش ًام :Layout . ّای هَجَد 

Reset Layout :  ِتاصگشداًی زٌظیواذ هشتَط تLayout .ّا تِ حالر خیص فشض 
Close Layout Bar  تسسي :Layout Bar )ِلسور ساسر صفح( 

 
 : Podsهٌَی 

هشتَط تِ آى گضیٌِ فؼال یا  Podدس ایي هٌَ تا فؼال ًوَدى یا غیشفؼال ًوَدى ػالهر زیک کٌاس ّش یک اص گضیٌِ ّا 
 غیشفؼال خَاّذ ضذ .

 Share  : 

یکی اص هْوسشیي تخص ّا دس کالس هجاصی هی تاضذ کِ تَسیلِ آى یک هحسَا ) ضاهل ػکس ،  Pod ایي
هسي ، فایل خاٍسخَیٌر ، فایل فلص ، صفحِ ًوایص ، تشًاهِ کاستشدی خاظ ٍ ... ( دس کالس تشای ّوِ 

 دس خَاّذ آهذ.کاستشاى تِ ًوایص 



 
 

Share My Screen :  . تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ خٌجشُ ای تصَسذ ضکل صیش تاص خَاّذ ضذ 

 
 



  ٌِتا اًسخاب گضیDesktop  کل زصَیش هیضکاس ضوا تشای سایشیي ًوایص دادُ خَاّذ ضذ ، دسسر ّواًٌذ
 چیضی کِ خَدزاى هیثیٌذ .

  ٌِتا اًسخاب گضیApplication  زٌْا ًشم افضاسّایی کِ سٍی سایاًِ ضوا دس حال اجشا هیثاضٌذ ٍ ضوا آًْا سا
 اًسخاب هیکٌیذ ، تشای سایشیي ًوایص دادُ خَاّذ ضذ .

  ٌِتا اًسخاب گضیWindow  زٌْا خٌجشُ ّای خاصی اص ًشم افضاسّای تاص سٍی سایاًِ ضوا کِ ضوا آًْا سا
 اّذ ضذ .اًسخاب هیکٌیذ ، تشای سایشیي ًوایص دادُ خَ

 
Share Document . تا کلیک تشٍی ایي گضیٌِ خٌجشُ ای تصَسذ ضکل صیش تاص خَاّذ ضذ : 

 
 

دس ایي خٌجشُ ، گضیٌِ ّای سور چح ّشکذام هشتَطِ تِ ساتمِ فایلْای تاسگضاسی ضذُ دس کالس تَدُ ٍ دس صَسزیکِ 
یا چٌذ هَسد اص ایي گضیٌِ ّا داسای همذاس خَاٌّذ تَد  فایلی سا تاصگضاسی ًوَدُ تاضیذ، تسسِ تِ ًَع ٍ کاستشد فایلْا ، یک

 ٍلی دس اٍلیي اسسفادُ ّیچگًَِ همذاسی ًخَاٌّذ داضر .
کلیک ًوَدُ ٍ سدس ، اص خٌجشُ تاص ضذُ  Brows my computerتشای تاسگضاسی فایل کافیسر اتسذا سٍی دکوِ 

 فایل هَسد ًظش خَد سا اًسخاب ًواییذ .
وایص فایل خاٍسخَیٌر دس کالس تا هطکل هَاجِ ضَد ٍ فایل هَسد ًظش تا تْن سیخسگی دس گاّی اٍلاذ هوکي اسر ً

هسي ّوشاُ تاضذ. اص ایٌشٍ جْر ًوایص صحیح فایلْای هزکَس تا اسسفادُ اص ًشم افضاس خاصی هیسَاى فایلْا سا تِ فشهر 
تِ آهَصش کاس تا یکی اص ًشم ذیي هٌظَس دیگشی کِ زٌاسة تیطسشی تا ًشم افضاس کالس هجاصی داضسِ تاضذ زثذیل کشد. ت

 هیدشداصین . FlashPaperافضاسّا تِ ًام 
 

  



 : FlashPaperآهَزش کار با ًرم افسار 
کاستشد داسد . خس اص ًصة ایي  swfدس زثذیل اسٌاد لاتل چاج تِ یک فایل فلص تا فشهر  FlashPaperًشم افضاس 

ًشم افضاس ، سٍی سیسسن ضوا یک چاخگش هجاصی ایجاد هیطَد . دس زصَیش صیش چاخگش هجاصی ایجاد ضذُ زَسط ایي ًشم 
 افضاس سا هطاّذُ هی کٌیذ .

 
 
 

چاخگش سا تِ دسصَسزیکِ ًشم افضاس تِ دسسسی ًصة ضذُ تاضذ هیسَاًیذ ٌّگام چاج اسٌاد یا فایلْای خاٍسخَیٌر ، ایي 
 ػٌَاى چاخگش هَسد اسسفادُ خَد اًسخاب کٌیذ .

 

 swfچٌذ لحظِ هٌسظش تواًیذ زا ًشم افضاس فایل ضوا سا تِ فشهر  FlashPaperتؼذ اص چاج کشدى تا چاخگش هجاصی 
 زثذیل کٌذ.



 
 

، ضوا تایذ فایل  FlashPaperخس اص خایاى یافسي ػولیاذ زثذیل فایل ٍ ًوایص فایل زثذیل ضذُ دس خَد ًشم افضاس 

 Save asهَسد ًظش سا دس هحل دلخَاّی اص سایاًِ خَد رخیشُ کٌیذ . تشای ایي کاس اص هٌَی فایل سٍی گضیٌِ 

Macromedia Flash . کلیک کٌیذ 

 
 

 دس ایي هشحلِ ضوا هیسَاًیذ فایل زثذیل ضذُ سا تذٍى ّیچ گًَِ هطکلی دس کالس اسسفادُ کٌیذ .
 



Share WhiteBoard : .با کلیك برٍی ایي گسیٌِ پٌجرُ ای بصَرت ضكل زیر باز خَاّد ضد 

 
 

تِ  TouchPadتَدُ ٍ ضوا هیسَاًیذ تا اسسفادُ اص هاٍس ، للن ًَسی یا   Paintایي هحیط زمشیثا ضثیِ ًشم افضاس 
تصَسذ ّوضهاى تشای ضشکر کٌٌذگاى ًوایص  WhiteBoardًَضسي دس آى تدشداصیذ . هسي ًَضسِ ضذُ دس هحیط 

 دادُ هیطَد.
 

Notes   اص ایي گضیٌِ تشای لشاس دادى یک هسي ثاتر ٍ لاتل ٍیشایص ّوچَى اطالػیِ ٍ ... دس کالس هجاصی :
 اسسفادُ هیطَد.

 

 



 
Attendees  دس صَسذ فؼال تَدى ایي گضیٌِ لیسر افشاد حاضش دس کالس ، دس  :Pod ایص هخصَظ تِ خَد ًو

 دادُ هیطَد.

 
 

Video  جْر ًوایص زصَیش اسساد ٍ یا داًطجَیاى دس کالس اسسفادُ هیطَد ) تشای اسسفادُ اص ایي اهکاى داضسي :
 ٍب کن ضشٍسی اسر (.

 کلیک کٌیذ. Start My Webcamسٍی دکوِ  podتشای فؼال ًوَدى زصَیش خَد دس کالس دس ٍسط ایي 

 
 

 کلیک کٌیذ . Closeٍ سدس تش سٍی دکوِ   Allowدکوِ دس صَسذ ًوایص صفحِ صیش اتسذا 

 
 

تخاطش داضسِ تاضیذ زا ایي لحظِ فمط دٍستیي فؼال ضذُ ٍلی ّیچ یک اص کاستشاى زصاٍیش اسسالی ٍب کن ضوا سا 
 کلیک کٌیذ .  Start Sharingًخَاٌّذ دیذ . جْر اسسال زصَیش تِ سایش کاتشاى سٍی دکوِ 

 هذاٍم کلیک کٌیذ. زَجِ داضسِ تاضیذ کِ اسسال Stop Sharingتشای لطغ اسسال زصَیش تِ کاستشاى سٍی دکوِ 
 تِ کاستشاى هَجة اضغال خٌْای تاًذ ضذُ ٍ لطغ ٍ ٍصلی صذا ٍ افر کیفیر کالس سا دس خی خَاّذ داضر.  زصَیش 

 
  



Chat 
 .هیطَد اسسفادُ اهکاى ایي اص کالس افشاد تیي ًَضساسی اسزثاط تشلشاسی جْر

 

 
 
 

 : لسور ایي دس هطلة ًَضسي جْر

 ، دس زصَیش فَق ( 1هسي هَسد ًظش خَد سا دس کادس هخصَظ ٍاسد ًواییذ ) ضواسُ  -1

 دس زصَیش فَق ( کلیک کٌیذ 2سا فطاس دّیذ یا تشٍی دکوِ اسسال ) ضواسُ  Enterکلیذ  -2
 Attendeesجْر اسسال یک هسي تصَسذ خصَصی ، اتسذا تَسیلِ هاٍس تِ فشد هَسد ًظش خَد دس لیسر  -3

. تا ایي کاس  کلیک کٌیذ Start Private Chatدس زصَیش فَق ( اضاسُ ًوَدُ ٍ سدس سٍی گضیٌِ  3)ضواسُ 
tab  جذیذی دس لسور خاییٌیPod  ضوا ٍ فشد هَسد چر اضافِ خَاّذ ضذ کِ هسي هَجَد دس آى فمط تشای

 ًظش ًوایص دادُ هی ضَد .
 

  



Files  جْر تاسگضاسی فایل دس کالس ٍ داًلَد هسسمین زَسط سایش افشاد حاضش دس کالس هیسَاًیذ اص ایي اهکاى :
 اسسفادُ کٌیذ .

 
 

 : کٌیذ ػول صیش تصَسذ کالس دس فایل تاسگضاسی جْر

 کلیک کٌیذ . خٌجشُ ای تصَسذ ضکل صیش ًوایص دادُ خَاّذ ضذ . … Upload File، اتسذا سٍی دکوِ  Podدس ایي 
 

 
 

 کلیک کٌیذ ٍ فایل هَسد ًظش خَد سا اًسخاب کٌیذ .   Browse My Computerتشٍی 
 

Web Links  جْر لشاس دادى آدسس صفحاذ ایٌسشًسی دس کالس تصَسذ :Hyper link   هیسَاًیذ اص ایي اهکاى
 اسسفادُ کٌیذ .

 



Poll : . جْر تشگضاسی یک ًظشسٌجی اص افشاد حاضش دس کالس اسسفادُ هیطَد 

 

 
 

 تشای ایجاد یک ًظشسٌجی دس کالس هجاصی :

 سَال هَسد ًظش خَد سا زایح کٌیذ .  Questionدس لسور  -1

تِ اصای ّش یک گضیٌِ اص گضیٌِ ّای خاسخ ، دس یک سطش جذیذ آى گضیٌِ سا زایح کٌیذ  Answerدس لسور  -2
. 

 کلیک کٌیذ . Openسٍی دکوِ  -3

 
 

Q & A  جْر تشگضاسی خشسص ٍ خاسخ تا حاضشیي دس کالس ٍ اسساد ) اسازیذ ( اص ایي :pod . اسسفادُ هیطَد 
 
 

  



 :  Audioهٌَی 
ایي هٌَ زٌْا داسای دٍ اهکاى سادُ تِ ضشح صیش هی تاضذ کِ جْر اداسُ آساًسش کالس الکسشًٍیکی اص لحاظ اهکاًاذ 

 اسسفادُ لشاس هیگیشًذ . صَزی هَسد

 Microphone Rights For Participants : 

دس صَسذ کلیک تشٍی ایي گضیٌِ اهکاى اسسفادُ اص هیکشٍفي ، تشای ّوِ داًطجَیاى تصَسذ یکجا فؼال 
 هیطَد .

 Enable Single Speaker mode : 

، زٌْا تشای یک ًفش فؼال خَاّذ دس صَسذ کلیک تشٍی ایي گضیٌِ ، اهکاى اسسفادُ اص هیکشٍفي ، دس آى ٍاحذ 
 تَد .
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