
 به نام خدا
 

 

 معاونت فناوری اطالعات دانشگاه مجازی المصطفی )ص( :تهیه و تنظیم

 1399ماه شهریور

 نیجامع سامانه کالس آنال یراهنما

 Adobe Connectبر بستر نرم افزار 

 (دی)نسخه جد

  

  



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   1 

 

 صفحهماره ش   .......................................................................................................................................................................... هرست موضوعاتف

 2 ............................................................................................................................................................................................ هانیازمندی

 2 ......................................................................................................................................................... اتصال انواع میکروفون به سیستم

 4 ................................................................................................................................................................. نیازی پیشهادانلود نرم افزار

 5 .................................................................................................................................................  روش استفاده از کیبورد فارسی نیکان

 6 ...................................................................................................................................................................................... ورود به کالس

 8 ................................................................................................................................................................... صفحه اول کالس مجازی

 9 .................................................................................................... آشنایی با امکانات کالس مجازی )نوار ابزار میکروفون، وبکم و ...(

 13 ............................................................................................................................................................... روش های تست کیفیت صدا

 15 ................................................................................................................ در ویندوز و سامانه کالس مجازی افزایش ولوم میکروفون

 19 ....................................................................................... الزماقدامات  انجام مشاهده وضعیت پهنای باند و سرعت کالس مجازی و

 20 ............................................................................................................................................ (meeting ،layout، pods) منوها

 22 ...................................................................................................................................... تست صدا در محیط نرم افزار کالس مجازی

 26 ................................................................................................................................................................................. شروع ضبط جلسه

 28 .................................................................................................................. (End meetingروش پایان دادن به کالس مجازی )

 29 .......................................................................................................................................................................... (Layoutsنمایه ها )

 31 .............................................................. )اشتراک محتوا، اعالنات، چت، و ...( و نحوه کار با آنها (pods) انواع پنجره های کالس

 32 ......................................................................................................................................................... (Share)اشتراک گذاری محتوا 

 39 ............................................................................................................................................... جهت اعالنات Noteپنجره فعالسازی 

 41 ............................................................................. ها، سطوح دسترسی و تغییر آنپنجره لیست حاضرین در کالس مجازیفعالسازی 

 Video .................................................................................................................................................................... 43فعالسازی پنجره 

 45 .............................................................................................. ، روش غیرفعالسازی چت خصوصی در کالسChatفعالسازی پنجره 

 Upload File ....................................................................................................................................................... 48فعالسازی پنجره 

 51 ...................................................................................................... جهت قراردادن لینکهای اینترنتی Web Linkفعالسازی پنجره 

 52 ................................................................................................................................................... (Pollsفعالسازی پنجره نظرسنجی )

 55 ...................................................................................................................................... مکان و اندازه پنجره های کالسروش تغییر 

 57 ................................................................................................................................................................................. تغییر نام پنجره ها

 Audio ..................................................................................................................................................................................... 57منوی 

 58 .................................................................................................................................................................... فعالسازی میکروفون کاربر

 60 ....................................................................................................................................... آموزش استفاده از کالس مجازی در مرورگر

 65 ....................................................................................................................................................................................سواالت متداول  



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   2 

 

 

 : دو جنبه سخت افزار و نرم افزاربررسی نیازمندی ها

 سخت افزاری (1

 اری(؛ میکروفون؛ وبکم؛ هدست یا هندزفری؛ اینترنت اصلی و اینترنت پشتیبان)اختی(PCیا  Laptop) رایانه

  ا ورژن هاای بااالتر ی 7گیگ رم باشد و ویندوز آن  4سیستم مورد نیاز برای استفاده در کالس مجازی حداقل دارای

 ( باشد.10یا  8)

 اشدب شده نصب سیستم روی درستی به …بکه و مطمئن شوید درایورهای کارت صوت، کارت گرافیک، کارت ش. 

  طبق تجارب قبل، کاربرانی که از اینترنتADSL  ای هاشارکت هاایی م ال شااتل، آسایاتک، صابانت و شارکت

رنات مچنین اینتهخصوصی دیگر استفاده می کنند، مشکالت کمتری نسبت به کاربران اینترنت مخابرات داشته اند. 

 راه اول عملکرد بهتری دارد.موبایل ایرانسل از اینترنت هم

 نترنات اصالی برای زمان هایی است کاه ای پشتیبانینترنت یک خط ا شروع کالس مجازی پیشنهاد می شود قبل از

 ، تهیه گردد.شود دچار مشکل

 نرم افزاری: (2

ر د Adobe Connect(؛ نصاب برناماه Google chromeاولویت دوم:   Firefoxنصب مرورگر اینترنت )اولویت اول: 

 سیستم عامل رایانه؛ نصب نرم افزار کیبورد اختصاصی فارسی

  نرم افزارهای فوق در آدرسhelp.mou.ir .قابل دسترس می باشند 

 به کامپیوتر می باشد.میکروفون و وبکم  اتصال مرحله بعدنیازها،  بعد از مهیاسازی پیش

روفاون ه گردد و از میکدارای میکروفون داخلی است، اما پیشنهاد می شود میکروفون به صورت جداگانه تهی Laptopدستگاه های نکته: 

 (ن لپ تاپدر میکروف )علت: کیفیت پایین، اکو شدن صدا، ضبط صدای اطراف و محیط و ارسال به کالس داخلی لپ تاپ استفاده نشود.

 

 اتصال انواع میکروفون به سیستم

ون تنظیماات آن را صال میکروفحتما اتصال میکروفون به رایانه را قبل از ورود به کالس انجام دهید )و نه حین کالس( و پس از ات توجه:

دا کردیاد و مجاددا از سیساتم جا راو یا میکروفاون  دادیدتغییر  را در ویندوز انجام دهید؛ اگر کالس را باز کرده اید و تنظیمات میکروفون

 کنید تا تنظیمات در کالس اعمال گردد. Refresh وارد کالس شوید یا کالس را اید مجدداب متصل کردید،

 :PCاتصال میکروفون دو فیش به سیستم 

در اک ر این موارد، فیش صورتی رنگ برای میکروفون و  اغلب هدست ها و هدفون ها از دو فیش برای اتصال به سیستم استفاده می کنند.

 در شکل زیر نحوه اتصال توضیح داده شده است. فیش سبز یا مشکی رنگ برای گوشی یا شنیدن استفاده می شود.
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 اتصال میکروفون دو فیش به لپ تاپ:

a.  اگر لپ تاپ دارای دو فیش ورودی و خروجی میکروفون و اسپیکر می باشد، مشابه اتصال بهPC فایش  ، یعنایشاود انجام می

 ، مشابه شکل زیر:خروجی فیش اسپیکر )سبز( به درگاه ورودی و درگاه به میکروفون )صورتی(

 

b.  و فیش به درین مبدلهای ؛ دو نوع از مشهورتاستفاده کنیداتصال باید از مبدل است، جهت  درگاه خروجیاگر لپ تاپ دارای یک

  تک فیش در شکل زیر نشان داده شده است.
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 است. قابل استفادهو در هر نوع سیستمی تبدیل می کند،  USB خروجیکارت صوت اکسترنال: انواع میکرفون را به 

    

نصاب  دساتگاه وتصکارت  Driver بایددر این حالت قابل استفاده است.  مبدل دو فیش به تک فیش در لپ تاپ های دارای یک درگاه

 م می گردد.آنها فراه بعد از اتصال به لپتاپ، میکروفون و اسپیکر در سیستم شناسایی شده و امکان استفاده از هر دو باشد. شده

 

 

 :PCاتصال میکروفون تک فیش به لپ تاپ یا 
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 ها( وصل شود.PCدر  رنگ )درگاه صورتی Micباید به ورودی  ،تک فیشدارای  میکروفون های

دی میکروفاون درگاه ورو به هستند، میکروفون تک فیش برای اسپیکر( برای میکروفون و دیگری که دارای دو درگاه )یکی ییدر لپتاپ ها

 متصل شوند.

 که قبل تر گفته شد عمل می شود. bدر لپ تاپ هایی که دارای یک درگاه صدا هستند مشابه حالت 

 

 دانلود نرم افزارهای مورد نیاز:

 Nikan کیبورد دانلود Connect Adobe ----  دانلودFirefox -----  دانلود

 را بزنید. Nextروش نصب نرم افزارهای فوق بسیار ساده است، و بعد از شروع نصب، کافی است چند بار دکمه 

 استفاده از کیبورد اختصاصی فارسی: روش

 زیر: ، مانند شکلالزم است کیبورد کامپیوتر را روی آن تنظیم نمایید نیکان، بعد از نصب کیبورد اختصاصی زا برای استفاده

 

 10در ویندوز  Nikanتنظیم کیبورد 

 

 

 در دو مرحله 7در ویندوز  Nikanتنظیم کیبورد 

 

http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2019/05/Mozilla.Firefox.66.0.5.EN_.x86.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2019/05/Mozilla.Firefox.66.0.5.EN_.x86.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2019/05/Mozilla.Firefox.66.0.5.EN_.x86.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2019/05/Mozilla.Firefox.66.0.5.EN_.x86.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2019/05/Mozilla.Firefox.66.0.5.EN_.x86.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2019/05/Mozilla.Firefox.66.0.5.EN_.x86.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/02/ar-keyboard.zip
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 ورود به کالس

  وارد شوید. کلیک کرده و درس مربوطهروی خود به پس از ورود به سامانه آموزشی، از طریق میز کار 

 سپس بر روی لینک کالس آنالین کلیک کنید.

ید یکی سپس با وید:شپس از کلیک با صفحه ای مشابه زیر مواجه می  کلیک نمایید. "پیوستن به کالس"، بر روی لینک در صفحه درس

 از روش های ورود به کالس را انتخاب کنید.

 

 انواع روش های ورود به کالس آنالین

 زیر را برای ورود به کالس انتخاب کنید: می توانید یکی از دو حالت

  (Open in browser)با استفاده از مرورگر  (1

 )توصیه ما این حالت است(  Adobe Connectبا استفاده از برنامه  (2

فعاه داین انتخاب )حالت ورود به کالس( را ذخیره می کنیم تاا  Remember my choice in this browserبا زدن تیک 

 بعد از ما سوال نکند.

 Download Adobe Connectرا روی سیسااتم تااان نصااب نکاارده ایااد از گزینااه  Adobe Connectاگاار برنامااه 

Application .آن را دانلود و سپس نصب کنید 

http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2020/01/ConnectAppSetup2019_5_1.zip
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)در فایرفاکس(  Open Linkرا از شما سوال می کند؛ روی  Adobe Connectبعد از انتخاب حالت دوم، مرورگر اجازه اجرای برنامه 

 )در گوگل کروم( کلیک کنید. Open Adobe Connectیا 

 

 (Firefox)درخواست اجرای برنامه در 

 

 

 (Chrome)درخواست اجرای برنامه در 

 از نمایش مجدد این پنجره جلوگیری خواهید کرد. always allowیا  …rememberدر دو حالت فوق با زدن تیک 

 شدن صفحه، پنجره ای مشابه زیر باز می شود: Loadو  Adobe Connectبعد از باز شدن برنامه 
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یا  File shareم ل  و اسپیکر، تغییر چینش کالس، حذف یا اضافه کردن پنجره هاییمنوی برنامه شامل: ضبط کالس، تست میکروفون  .1

 .. و گزینه های دیگر

 قطع و وصل و نیز تغییر میزان صدای اسپیکر )خروجی( .2

 قطع و وصل کردن و نیز تغییر ولوم میکروفون .3

 فعال یا غیرفعال کردن وبکم در کالس .4

رد، اشاتراک صافحه نمایش به دانشجویان )شامل اشتراک صفحه سفید یا همان وایت بو ( محتوا جهتShareپنجره به اشتراک گذاری ) .5

 دسکتاپ و اشتراک انواع فایلهای درسی با فرمت های مختلف(

 مشاهده وضعیت پهنای باند از نظر ضعیف، متوسط یا قوی بودن .6

 پنجره فعالسازی ارتباط ویدیویی برای حاضرین در کالس .7

 کالس تغییر چینش پنجره ها در  .8

 (Participantsو  host، Presenters( در کالس )Attendeesپنجره لیست افراد حاضر )  .9

 پنجره گفتگوی متنی )چت( .10

وارد  Participantsن وارد کالس می شود و دارای سطح دسترسی باال می باشد. دانشجویان باا عناوا Host: استاد درس به عنوان  1نکته 

ترسی توسط اساتاد شند، این دسمی شوند و بغیر از مشاهده کالس و چت هیچ دسترسی ندارند. چنانچه فراگیران نیاز به دسترسی بیشتر داشته با

 به آنها همانطور که بعدا خواهیم گفت اعطا می شود.



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   9 

 

 

 آشنایی با امکانات کالس مجازی

 (…اسپیکر و  نوار ابزار باالی صفحه )اتصال میکروفون، اتصال .1

 

a)  گزینه اول: فعالسازی اسپیکر؛ با کلیک روی م لث رو به پایین این ابازار و گزیناهAdjust Speaker Volume  مای

 توان میزان صدای خروجی را کم یا زیاد کرد.

 

 کلیک می کنید. Mute My Speakersبرای بستن صدای خروجی، روی 

b) کنیم ا مشاهده میم لث رو به پایین این ابزار تنظیمات میکروفون ر گزینه دوم: فعالسازی میکروفون؛ با کلیک روی 
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رساال اایرین کالس نکته: کسی در کالس صحبت میکند صدای ارسالی خود به سامانه را نمی شنود و جریان صدای او فقط برای س

ود در خام جلوی ناام همیکروفون و  می شود. زمانی که استاد در حال صحبت می باشد، باید به تغییر سطح صدای خود هم در آیکن

ن و پخاش ودن میکروفولیست دانشجویان در سامانه توجه کند، که این کم و زیاد شدن میزان صدای میکروفون نشان دهنده فعال ب

 صدای استاد در کالس مجازی است، )تصویر زیر(

 

ا از گزیناه ا قطاع کارد یایکن میکروفون صادا را موقتامواقعی که نیاز به پخش صدا در سامانه وجود ندارد، می توان با کلیک روی آ

Mute my Microphone  ود:شکه قبل تر اشاره شد استفاده کرد. در این حالت میکروفون به شکل زیر نشان داده می 

 

ان انتخاب می کنید، باید با میکروفون شناخته شده و تنظیم شده در دساتگاه تا Select Microphoneمیکروفونی که در نکته: 

 یکی باشد.

 ویندوز Control panel تنظیمات صدا در شیوه باز کردن

Start < Type “Control Panel” > Sound  
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 ویندوز( : Control Panel)در  Soundبه طور م ال در این دستگاه، در بخش 
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نام دارد، و تیک سبز رنگ به نشانه انتخاب این میکروفون باه عناوان  Headphoneهمانطور که مشاهده می شود، میکروفون انتخاب شده 

 میکروفون پیش فرض و اصلی می باشد.
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 شده است: Selectولی در سامانه به اشتباه میکروفون دیگری 

 

 این اتفاق زیاد بوجود می آید و الزم است اساتید به آن دقت داشته باشند.

 قبل از شروع کالس وارد کالس شوید و آن را تست کنید.دقیقه  10برای تست کیفیت صدا نکته: 

 روش های تست کیفیت صدا:

A.  در ویندوز از منویstart  سیستم عامل ویندوز عبارتMicrophone Setup روفاون را جستجو و فرآیند تست میک

 در ویندوز انجام شود.

B.  در سامانه کالس مجازی ازAudio Setup Wizard  کنایم. ، اساتفاده میخواهد شاداده توضیح د در بخش منوهاکه

 (Meeting)بخش منوها، منوی 

C.  زمانی که رویAdjust Microphone Volume  در آیکن میکروفاون کلیاک مای کنیاد، و پنجاره میازان ولاوم

هید دست خود خوامیکروفون را مشاهده می کنید، صدای شما در کالس پخش نمی شود ولی صدای خود را از اسپیکر یا ه

 جه کیفیت آن خواهید شد.شنید و متو

D. خاود در  شنیدن صدای باز کردن کالس به طور همزمان در یک مرورگر دیگر )بغیر از مرورگری که قبال استفاده کردید( و

 آن.

E.  ما شاین قانون را در کالس بگذارید که هار زماان صادای می توانید ا -سوال از حاضرین در کالس راجع به کیفیت صدا

 ایپ کنند.ت  -مت + و هر زمان صدا کم یا قطع است عالمت خوب است دانشجویان عال

 

ینترنتای دانشاجویان الیل اختالل دنکته:  ممکن است در مواقعی )با احتمال بسیار کم(، صدای استاد به خوبی به سرور سامانه ارسال شود اما به 

ت صدای اساتاد باه رسال با کیفیاباال، یکی از روشهای اطمینان از صدا در سیستم آنها با قطعی یا اختالل دریافت شود. عالوه بر روشهای تست 

 سرور ، ضبط موقتی کالس و سپس بررسی رکورد ضبط شده می باشد. در نهایت می توان رکورد ضبط شده را پاک کرد.

 بعد از ضبط کردن فایل جلسه، با روش زیر می توانیم فایل ضبط شده را مشاهده کنیم:
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 (Control panelدر  Soundافزایش ولوم صدا در سیستم )پنجره 

انتخاب می  را Recordingرا باز می کنیم، و سپس تب  Sound، پنجره Control Panel( در صفحه 10، 8، 7در سیستم عامل ویندوز )

 نماییم.

Start -->Type “Control Panel” --> Sound  

 

وفاونی کاه مطمائن فون فعال داشته باشیم. توجه به این نکته ضروری است که فقاط بایاد میکرچندین میکرو Soundممکن است در پنجره 

 .اکوی صدا نشویمهستیم سالم است و کیفیت مناسبی دارد فعال باشد تا دچار 
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ین اسات ا شان دهنده)در این تصویر دو میکروفون فعال است؛ ولی کنار یک میکروفون تیک سبز رنگ درج شده است. این عالمت ن

 دستگاه است.( Default Microphoneکه این میکروفون، ورودی پیشفرض در سیستم عامل ویندوز یا اصطالحا 

 را می زنیم. disableبرای غیرفعال سازی میکروفون دیگر روی نام آن کلیک راست می کنیم و 
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ایی که در این هکلیک می کنیم. تعداد سربرگ  propertiesبرای تنظیم میکروفون روی نام میکروفون کلیک راست کرده و روی 

 کلیک می کنیم. Levelsپنجره جدید می بینیم بسته به نوع میکروفون متفاوت است؛ روی تب 

 

 

 
یم مای تنظ 10را روی + Microphone Boostدرصد قرار می دهیم و عدد  90تا  80را بین بازه  Microphoneعدد مقابل 

 را می زنیم. OKکنیم و بعد 

 کلیک کنیم. OK( باید روی Soundبرای ذخیره شدن کلی تنظیمات، حتما در پنجره قبل )
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 (:Adjust Microphone Volumeافزایش ولوم میکروفون در سامانه مجازی )

ون کلیک مای کنایم؛ نار میکروفک در سامانه هم تنظیماتی برای میکروفون انجام می شود. بعد از فعال سازی میکروفون، روی فِلِش رو به پایین

 کلیک می کنیم. Adjust Volumeبعد در این قسمت روی 

 

 
 

 کلیک می کنیم. OKولوم صدا را تا انتها جلو برده و برای ذخیره شدن روی  Adjust volumeدر پنجره 
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 این کار موجب تقویت صدای ما در کالس آنالین می شود.

ید. ایان روش باز است، میتوانید با صحبت کردن روبروی میکروفون صدای خروجی خود را بشاون Adjust Microphoneزمانی که پنجره 

 دیگری برای تست میزان صدای میکروفون تان می باشد.

c) ر فعالسازی وبکم؛ از آیکن سوم می توانید وبکم دستگاه خود را فعال کنید؛ فعالسازی دوربین را دVideo Pod  نیاز کاه

 شد، قابل انجام است و در نهایت هر دو روش یک خروجی دارند. قبال اشاره

d)  درخواستRaised Handبه  آنها دسترسی ؛ همانطور که در تصویر اشاره شد، این گزینه برای اساتید کارآیی ندارد چون

 میکروفون دارند و نیازی به ارائه درخواست ندارند.

 مشاهده وضعیت پهنای باند:

( را از نظار Connection Statusکه در باالی سامانه سمت راست، گنجانده شده است می تاوان وضاعیت ارتبااطی ) در این گزینه 

 قوت و ضعف و میزان اِشغال شدن پهنای باند به صورت لحظه ای مشاهده کرد.

 سه حالت زیر با توجه به کیفیت اینترنت شما در این آیکن اتفاق می افتد:

 زینه به رنگ سبز بود، یعنی کیفیت ارتباط اینترنتی شما با کالس مطلوب است و مشکلی ندارد.کیفیت مطلوب: اگر این گ .1

کیفیت متوسط: اگر این گزینه نارنجی رنگ بود، یعنی در این لحظه کیفیت ارتباط اینترنتی با کالس کاهش یافته است، و در وضعیت  .2

 هشدار قرار دارد، اما امکان ادامه کالس وجود دارد.

ضعیف: اگر این گزینه به رنگ قرمز بود، یعنی کیفیت ارتباطی به شدت کاهش پیدا کرده و چنانچه این زمان خیلای طاوالنی  کیفیت .3

 شود، ممکن است در این مدت زمان هیچ محتوایی به گوش حاضران نرسد، یا به طور کامل ارتباط تان با کالس قطع شود.

تصویر کالس به تغییرات وضعیت ارتباط اینترنتی شما، وابسته می باشد. لاذا در صاورت کااهش نکته مهم: توجه داشته باشید که کیفیت صدا و 

 کیفیت آن الزم است نسبت به بررسی دالیل و برطرف کردن آن به روش های زیر اقدام نمایید:

 علل مهم:
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 دانلود فایل یا بروزرسانی در سیستم عامل ویندوز همزمان با برگزاری کالس .1

 (ISPاینترنت از سمت شرکتی که اینترنت شما را تامین می کند )کندی سرعت  .2

 و یا فیلترشکن )غیر از مواردی که دانشگاه مجازی توصیه می کند( vpnاتصال  .3

 اقدامات الزم در زمانی که وضعیت پهنای باند دچار افت کیفیت می گردد:

 ست متصل باشند.و فیلترشکن که در زمان حضور در کالس الزم نی VPNبستن برنامه های  .1

2. stop .کردن پنجره ویدیویی خود؛ قبال توضیح داده شد که این کار باعث مصرف کمتر پهنای باند می شود 

 ؛ قبال روش این کار توضیح داده شد.Shareکاهش کیفیت پنجره  .3

لزامات شروع کالس مجازی داشتن تغییر اینترنت خود به اینترنت پشتیبان زمانی که کندی زیاد بوده و یا قطعی مداوم باشد. )یکی از ا .4

 دو اینترنت مجزا برای زمان هایی است که اینترنت اصلی دچار افت کیفیت شود.(

 در بعادی جلساات یاا جااری جلسه و شده رسانی اطالع آنها به ابتدا ندارند خوبی ارتباط پیشفرض سرور در دانشجویان صورتیکه در .5

 . اغلب دانشجویان خارج از کشور هستند و سرورهای اروپا گزینه های مناسب تری برای برگزاری کالس است.گردد برگزار دوم سرور

 منوها .2

1.1. Meeting 

 

 آپشنی است که در تصویر نامگذاری و توضیح داده شده است. 4همین  meetingمهمترین گزینه ها در منوی 



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   21 

 

Preferencesتغییر تنظیمات پیش فرض سامانه : 

 انجام می شود. Preferencesتنظیمات کلی پنجره های کالس در 

ه صویر با تاخیر مداوم باتمحتوا استفاده می شود، و از سمت حاضرین کالس اعالم می شود که صدا یا  Shareچنانچه در کالس از وبکم و یا 

 در این بخش می باشد. Shareآن ها می رسد و کند می باشد، یکی از راهکارها کاهش کیفیت وبکم و 

 در کالس می شود. دلیل اینکار مصرف کمتر پهنای باند است که باعث بهبود سرعت و کیفیت ارتباط حاضرین

 :Video Webcamکاهش کیفیت 

 

در حالت متوساط قارار  Shareنزدیکتر کنیم، کیفیت کمتر می شود. پیشنهاد می شود که کیفیت ویدئو و  Lowهر چقدر تنظیمات را به سمت 

 بگیرد

 :Shareکاهش کیفیت صفحه 
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Audio Setup Wizardتست میکروفون و اسپیکر در داخل سامانه : 

 کلیک می کنیم.  Nextدر پنجره بعد روی بعد از کلیک روی این گزینه، 
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تصال خروجای صادا م در این بخش، تمام اسپیکرهایی )خروجی( که روی سیستم نصب هستند، را نشان می دهد؛ ممکن است در بعضی سیستم ها چنادین

 باشد.

 

 می شود. کلیک می کنیم. صدای تستی پخش Play soundدر این بخش روی گزینه 

 

 کلیک می کنید. Nextبرای تست میکروفون، در این مرحله روی 



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   24 

 

 

ها یا لپ تاپ ها چند میکروفون توسط نارم افازار شناساایی مای PCدر این صفحه میکروفون های شناسایی شده توسط دستگاه مان را می بینیم. در بعضی 

 کلیک می کنیم. nextشود. بعد از انتخاب میکروفون روی 

 

کلیک می کنیم و جمله ای )هر چیزی( می گوییم تا سامانه صدا را گرفته و برای ما پخش کناد تاا از کیفیات آن آگااه  Recordدر این مرحله روی گزینه 

 شویم.
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دای ضبط شده را پخش فعال می شود. این گزینه ص Play recordingکلیک کردیم، و ضبط صدا تا انتها جلو رفت، گزینه  Recordبعد از این که روی 

 می کند. چنانچه کیفیت میکروفون مطلوب نبود باید نسبت به رفع مشکل آن اقدام کنید.

 کلیک می کنیم. Nextروی 

 

و کم سر و صدا بودن  در این بخش، تست صداهای محیطی توسط سامانه انجام می شود. یعنی چقدر محیط اطراف تان برای برگزاری کالس از نظر سکوت

 مناسب است.
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 در صفحه آخر گزارشی از تست های انجام شده نشان داده خواهد شد.

 

Microphone Volume .نشان دهنده میزان ولوم صدای میکروفون است 

Silence Level .میزان سکوت محیط را نشان می دهد 

 

Record Meetingضبط کالس مجازی و ذخیره سازی در سرور : 

 شروع ضبط کالس روی این گزینه کلیک می کنید. برای 
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 سپس پنجره ای مشابه زیر باز می شود:

 

 را کلیک کنید. OKباید یک نام برای فایل ضبطی جلسه خود تایپ کرده و سپس  Nameدر قسمت 

 را ببینید.برای اینکه متوجه شوید جلسه در حال ضبط هست در صفحه کالس، بخش باال سمت راست آیکن قرمز رنگ ضبط 

 

 

را بزنیاد هام ضابط  End Meetingکلیک کنید. )اگر گزیناه  Stop Recordingروی گزینه  Meetingبرای پایان دادن به ضبط کالس در منوی 

 جلسه پایان می باید و هم کالس بسته می شود.(
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این امکان را می دهد که بدون قطع کامل فرآیند ضبط جلسه، فقط برای چند ثانیه یا چند دقیقه ضبط را متوقف و سپس ادامه pause recording  گزینه

 دهیم.  م ال زمانی که استاد وقت استراحت میدهد این گزینه کاربرد دارد.

 

می دهند. دسترسی به لینک جلسات ضبط شده در صفحه میاز کاار و  کارشناسان گروه ها، فایل های ضبط شده جلسات کالس را در اختیار دانشجویان قرار

 پایین اطالعات درس برای همه اعضای درس قابل مشاهده است.

 Stopرا انجام ندهید، ضبط جلسه زمانی اتمام پیدا می کند کاه از داخال درس  Stop Recordingاگر در زمان ضبط کالس، کالس را ببندید و   نکته:

 Stop Recordingپس حتما قبل از بستن کالس، روی دکماه کلیک شود، در غیر اینصورت ضبط فایل ادامه پیدا می کند.  End Meetingشود و یا 

 کلیک کنید.

End Meeting پایان و بستن جلسه : 

 می شود و نیز همه حاضرین در کالس از کالس خارج می شوند. Stopبعد از پایان جلسه حتما با این گزینه کالس را ببندید. با این کار هم ضبط جلسه 
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1.2. Layouts 

 

 انادازه ی پنجاره هاای وه چیدمان ودر این منو می توانید از این امکان استفاده کنید که چینش پنجره ها را به حاالت دیگری تغییر دهید. به نح

می گیرد. تغییار چیادمان و  بیشتر از سایرین مورد استفاده قرار Sharingکالس اصطالحا الیه کالس یا نمایه کالس می گوییم. معموال الیه 

 الیه کالس توسط استاد، در سیستم دانشجویان نیز اعمال می شود.

ا اساتفاده از ایان یس می شود باستاد می تواند هر نمایه را به دلخواه نامگذاری کند. اگر در یک کالس مجازی دو درس با محتوای متفاوت تدر

ر زمان های دس مشترک و ن، الیه های مختلفی برای این دو درس ایجاد می شود. و همچنین در مواقعی که دو استاد متفاوت در یک کالامکا

 متفاوت تدریس میکنند با امکان فوق میتوان دو محیط کاربری مجزا تعریف کرد.
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 (Discussion)تغییر نمایه به 

 

 بندید.ین بخش را بیر چینش پنجره ها وجود دارد. می توانید با زدن ضربدر باالی ستون، ااز ستون سمت راست کالس نیز امکان تغی
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 Layoutاین موارد باید  کلیک می شود و چینش به کلی تغییر میکند. در Layoutبعضی مواقع در حین تدریس، به اشتباه قسمت تغییر  نکته:

 را به حالت قبل برگردانیم.

1.3. Pods 

 و ... Share pods, Chat pods, Video podsاطالق می گردد؛  Podsدر صفحه کالس مجازی، به تمامی پنجره ها 

 

 :podتوضیح مختصر هر 

Share)پنجره اشتراک گذاری محتوا )دسکتاپ، فایل و وایت بورد : 

Notesپنجره نوشته ها جهت تایپ موضوعات در آن و نمایش آن برای همه افراد : 

Attendeesلیست افراد حاضر در کالس مجازی : 

Videoپنجره وبکم جهت ارتباط ویدیویی : 

Chat)پنجره گفتگو )چت : 

Files( پنجره بارگزاری :Uploadفایل جهت دانلود آن توسط حاضرین در کالس ) 

Web Links ه ساامانه یاک روی آن بادانشجو با کل: پنجره ای برای لینک دهی )م ال لینک مستقیم سامانه دیگری را در آن قرار می دهیم و

 مورد نظر انتقال پیدا می کند.(

Pollجهت ایجاد نظرسنجی در کالس : 
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ارد، دای تکاراری نیاز وجاود هیجاد پنجره هر کدام از پنجره ها را میتوانیم در کالس فعال یا غیرفعال یا یا تغییر اندازه و یا جابجا کنیم. امکان ا

 فعال شود. File Shareجره م ال دو پنجره چت، یا دو پن

 دیده می شود که به معنای فعال بودن آن گزینه است. ها عالمت Podکنار نام بعضی از 

 ها را فعال کنیم، پنجره ای به صفحه اصلی کالس اضافه می شود.Podاگر هر کدام از 

 ها:Podاستفاده از 

 (Shareاشتراک محتوا )

 

 استفاده می شود. 1کردن دسکتاپ )صفحه کامپیوتر خودتان برای کاربران( از گزینه شماره  Shareبرای 

 استفاده می کنیم. 2، عکس و ... از گزینه شماره PDF، PowerPointکردن فایل شامل  Shareبرای 

 استفاده می شود.  3برای ایجاد یک صفحه سفید )وایت بورد( از گزینه شماره 

 ، تمام فایل هایی که اخیرا در کالس به اشتراک قرار دادید را نشان می دهد.Recently Sharedگزینه 
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1. Share :کردن دسکتاپ یا برنامه خاص 

ایال هساتید مصفحه ی مشابه زیر باز می شود، که با توجاه باه ناوع اشاتراک گاذاری کاه  Share My Screenبعد از کلیک روی گزینه 

(Desktop  یاApplication  یاWindows.روی آن کلیک کنید ،) 
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 کلیک کنید. Shareسپس روی  

ن آن را  در ی گردد. عناویکردن، پنجره ای مشابه زیر در صفحه باز می شود. در واقع صفحه کالس به پنجره کوچکتری تبدیل م Shareبعد از 

 تصویر زیر می بیند.
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 : Share Documentاشتراک گذاری فایل درسی   .2

ایل هایی لود شود، و نیز فپنجره ای باز می شود که می توان مشخص کرد فایلی از کامپیوتر شما در سامانه آپ Documentبعد از زدن گزینه 

 که قبال در این کالس بارگذاری و به اشتراک گذاشته شده اند را می توانید ببینید.
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د فایلم ن آپلود دارناخودتان در کالس آپلود کنید. انواع فایل هایی که امکازده و فایل را از سیستم  Browse My computerروی گزینه 

(mp4  وmkv( متن ،)Word, pdf, Powerpoint, Excel.می باشند ) 

یت مای مگابا 20کمتر از  pdf مگابایت باشند. در غیر اینصورت فایل آپلود نمی شود. حجم پیشنهادی فایلهای 100حجم فایل ها نباید بیش از 

 د.باش

بارای  pdfز فرمات ااز زبان فارسی به طور کامل پشتیبانی نمی کند، الزم است که حتماا  Adobe connectبه دلیل اینکه سیستم  توجه:

 picture presentationحتماا آن را باه صاورت  PowerPointفایل هایی که به اشتراک می گذارید استفاده کنید، و یا در فایل های 

 ذخیره نمایید تا هر اسالید به یک عکس تبدیل شود و مشکل بهم ریختگی حروف فارسی حل شود.
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 (picture presentation اخروجی گرفتن در پاورپوینت ب)

 

 صفحه اشتراک گذاری فایل()
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 و امکاناتی م ل ماژیک، متن و شکل های مختلف ارائه جذاب تری خواهید داشت( Draw)با کمک ابزار 

 

 

 

 

ن دوره و در هماه ماه اسااتید آنکته:  این امکان وجود دارد که محتوای آموزشی یک دوره، یکبار برای همیشه در سرور بارگزاری شده و برای ه

 کالسها قابل دسترس باشد. برای این منظور باید با کارشناس آموزش سازمان خود هماهنگی کنید.

 ایجاد صفحه سفید )وایت بورد( .3

 یک صفحه سفید به همراه یک پنل در سمت چپ آن، ایجاد می شود. Share Whiteboardبعد از کلیک روی 
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 سامانه کالس مجازی از تجهیزات قلم نوری جهت رسم دقیق تر در وایت بورد پشتیبانی می کند.

 

 )یک مدل قلم نوری(

، و بعد Export Snapshotزینه گت بورد استفاده کرد. از از گزینه تنظیمات بیشتر )دایره قرمز در تصویر زیر( می توان برای ذخیره کردن وای

Save as PNG .استفاده می کنید 

 

 :Notesپنجره یادداشت ها 
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ه دانشاجویان استحضار هما امکان یادداشت گذاری در صفحه کالس مجازی، با این گزینه فعال می شود. اطالعیه ها و نکاتی که الزم است به

 در نادتوا می. …نشجویان و تایپ کرد.  نکاتی مانند موضوع درس جاری، تاریخ امروز، تکالیف محول شده به دا Podبرسد را می توان در این 

 داده شود. نمایش پنجره این

 برای دانشجویان وجود ندارد. Notesامکان نوشتن یا ویرایش متن در پنجره  نکته:
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Attendees )لیست دانشجویان( 

 

 

 لیست مخاطبان حاضر کالس مشاهده می شود. Podدر این 
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Hostکاربران با سطح دسترسی باال م ل مدیر کالس، یا استاد درس : 

ز آنهاا از (، کنترل دسترسی حاضارین و یاا اخاراج یکای اend meetingمدیر کالس دسترسی هایی همچون ضبط کالس، اختتام کالس )

 .دارد اختیار در را …کالس، تغییر الیه و محیط کاربری کالس و 

Presenters کاربران با دسترسی پایین تر از :host ؛ کاربر با دسترسیpresenter شتراک گاذاری اناواع به میکروفون و وبکم و پنجره ا

ار قر presenter حالت در را وا دسترسی باید کند ارائه محتوا میخواهیم دانشجویی از که زمانی. دارد دسترسی.( …محتوا )فایل وایت بورد و 

 دهیم.

Participants).کاربران با کمترین سطح دسترسی )دانشجویان به صورت پیشفرض جزء این دسته قرار می گیرند : 

ی مر مربوطه را انتخاب ین کار، یوزادر بخش تنظیمات، می توان تغییراتی در سطح دسترسی کاربران، تغییر نام کاربری آنها و .. انجام داد. برای 

 )روی آن کلیک می کنیم( کنیم

 

 کنیم. کلیک می Attendee Optionsو نیز تغییر نام کاربر روی  Shareجهت اضافه کردن دسترسی هایی م ل میکروفون، وبکم، 

 استفاده میکنیم. Change Roleجهت تغییر دسترسی کاربر به سطوح دیگر از 

 ک میکنیم.را کلی Remove Selected Userجهت اخراج یک کاربر از کالس 

شود کافی است فقط دسترسی میکروفاون را باا کلیاک   presenter: زمانی که میخواهیم دانشجو صحبت کند نیاز نیست حتما عضو 1نکته 

 روی اسم او ارائه دهیم.
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استاد نیز میتواند اسام  نین( همچedit my info: هر دانشجویی بعد از ورود به کالس می تواند اسم نمایشی خود را تغییر دهد. )گزینه 2نکته 

 نمایشی خود و سایر حاضرین را تغییر دهد.

 (Videoپنجره ویدئو )

ین متصل شده باه سیساتم باه استفاده می کنیم و تصویر خود را از طریق وبکم یا دورب Podبرای برقراری ارتباط تصویری با مخاطبان از این 

 کاربران کالس ارسال کنیم.

 

 کلیک می کنیم. Start My videoبرای شروع ارسال ویدیو روی  Videoدر پنجره  
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 پنجره ویدئو مشابه تصویر زیر تغییر می کند:

 

کلیاک  Start sharingهنوز تصویر شما برای مخاطبان ارسال نمی شود، این حالت یک پیش نمایش است. برای ارسال تصاویر حتماا روی 

 می کنیم.

 نکات مهم ویدئو:
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مصارف کناد و  باند کمتری  گفته شد، زمانی که ویدیوی خود را فعال کردید، کیفیت آن را در کاهش دهید تا پهنایهمانطور که قبال ●

 حاضرین در کالس کمتر دچار کندی سرعت و مشکالت ارتباطی شوند.

ه و در نتیجاه دشا)متوقف( نماید. در این صورت ویدئو تبدیل به یک عکاس ثابات  pauseاستاد می تواند وبکم را روشن و سپس  ●

 برای همه حاضرین پهنای باند کمتری اشغال می شود.

نشاجویان از سارعت کند. بنابراین اگار احسااس میکنیاد برخای دا pauseدانشجو نیز می تواند تصویر وبکم استاد را برای خودش  ●

ر بخواهید تا انشجوی مذکودصورت از اینترنت کمتری برخوردار بوده و از طرفی شما الزم است وبکم را برای همه فعال کنید، در این 

 کند. pauseتصویر شما را 

ه چناد ویادیو کا. در زماانی محدودیت در تعداد وبکم وجود ندارد. م ال چند دانشجو و چند استاد می توانند همزمان وبکم فعال کنناد ●

 همزمان فعال است می توان از تغییر چینش تصاویر )مشخص شده در شکل( استفاده کرد.

س فعاال کارد. م را در کالم افزار دیگری در سیستم عامل ویندوز از وبکم استفاده کند به صورت همزمان نمی توان همان وبکاگر نر ●

 الس فعال کنید.بکم را در کبه عنوان م ال اگر در رایانه با اسکایپ با شخصی تماس تصویری گرفته شود، در همان زمان نمیتوانید و

یر( می تاوان زز در تصویر اه وبکم متصل باشد، مطابق تصویر ذیل از بخش تنظیمات ویدیو )دایره قرماگر در سیستم کاربر چند دستگ ●

 دوربین دلخواه و شناسایی شده توسط سامانه را انتخاب کرد.

 

 (Chatگفتگو )

 می باشد. Chatگزینه  podsفعالسازی پنجره چت از منوی 
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دیگر، با کلیک روی  هایPodاصلی ترین راه ارتباط حاضرین در کالس با استاد درس از طریق پنجره چت و گفتگوی متنی می باشد. همچون 

غییر ساایز چات تت کاربران، بخش تنظیمات این پنجره می توانید از گزینه های آن استفاده کنید. م ال تغییر رنگ چت های خود، پاک کردن چ

 …زمان ارسال پیام و  ها، فعالسازی

 

 نکات پنجره چت:
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 : نهاد می شوددر تایپ جمالت فارسی در حرف ی بهم ریختگی اتفاق می افتد، دو راهکار برای جلوگیری از این مشکل پیش ●

 ستفاده از کیبورد اختصاصی فارسی برای همه دانشجویانا -1

 رد )بجای ی معمولی از ی عربی استفاده شود(کیبو Xو  Shiftتایپ حرف ی فارسی بوسیله  -2

ریختگی نمایش داده  ( باز کنند، جمالت بدون بهمAdobe Connectاگر استاد یا دانشجو کالس را در مرورگر )و بدون نرم افزار  ●

 می شوند.

د. بنابراین الزم نا خواهد بوفارسی ناخوااگر استاد کیبورد اختصاصی را نصب کرده باشد اما دانشجویان نصب نکنند باز هم نوشته های  ●

 کند. ورد اختصاصیاست که استاد در اولین جلسات تمام دانشجویان را ملزم به استفاده از کامپیوتر و نصب نرم افزار کیب

 استفاده می شود. Chatدر تنظیمات پنجره  Clear Chatبرای پاک کردن چت کاربران از گزینه  ●

فعال( کناد، ا مخفی )غیرشجویان باعث عدم تمرکز سایر دانشجویان میشود، استاد می تواند پنجره چت راگر گفتگوی متنی توسط دان ●

 مطابق تصویر زیر:
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در  Preferencesکاربران به طور پیش فرض امکان چت خصوصی با یکدیگر را دارند. برای عدم فعال بودن این امکان باید روی  ●

را غیرفعال کنیم؛  Enable Private Chat for participantsنه تنظیمات صفحه چت کلیک کرده و سپس گزی

 

 )آپلود فایل( Fileپنجره 
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ی کنیاد. باه صاورت مامت استفاده مواقعی که بخواهید فایلی در کالس برای حاضرین آپلود کنید تا همه به راحتی آن را دانلود کنند، از این قس

 .در صفحه کالس وجود ندارد Podپیش فرض این 

هاا Podک کاردن جدید بوجود می آید. بارای کوچا Podبا کوچک کردن پنجره های دیگر، جای خالی برای  File Shareبعد از فعالسازی 

 کافی است که با ماوس روی حاشیه آن کلیک کرده و سایز آن را تغییر دهید.

 

 مراحل زیر را طی می کنید: Filesبرای بارگزای فایل در پنجره 
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 Upload Fileکلیک روی  (1

 برای آپلود فایل OKبرای انتخاب فایل خود از دستگاه تان و کلیک روی  Browse My Computerکلیک روی  (2

 مشاهده فایل آپلود شده (3

 د حل شود. ا مشکل آپلونکته: مواقعی که فایل آپلودی حجم زیادی داشته باشد باید کیفیت آن را کاهش داده و حجم آن را کمتر کنید ت

و فایال در یاک  نمایان مای شاود، روی آن کلیاک کارده Download Fileای دانلود فایل کافی است روی آن کلیک کرده، گزینه نکته: بر

 صفحه جدید دانلود می شود.
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Web links )قراردادن لینک( 

 

جاازی: مدانشاگاه  Helpمانه ل، لینک ساامی توانید پنجره ای جهت قرار دادن لینک مستقیم استفاده کنید. به طور م ا Podبا استفاده از این 

 لینک اضافه می شود( 3تا  1)طبق تصویر زیر در سه مرحله 
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 Add linkکلیک روی تنظیمات و سپس روی  (1

 Okو سپس  URL Pathو  URL Nameتایپ  (2

را  Browse Toکلیک کارده و ساپس  URL Nameلینک اضافه شده در پنجره نمایش داده می شود، برای استفاده از آن روی  (3

 کلیک کنید.

Polls )نظرسنجی( 

 

م نظر خود به صورت بلاه و می توان بهره برد. م ال حاضرین در کالس نیاز به اعال Pollبرای برقراری امکان نظرسنجی در کالس مجازی، از 

 به راحتی می توان این کار را انجام داد. Podخیر هستند، با این 

Multiple Choiceتک انتخاب : 
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Multiple Answerچند انتخاب : 

 

 )انتخاب هر کدام از حاالت سواالت(

 

 زدن جدا می شوند( Enter)متن سوال و پاسخ در این باکس ها تایپ می شود، پاسخ ها در یک خط و با 
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 )نمایش سوال ایجاد شده(

 

 

 )نمایش درصد پاسخ های ارسال شده (

End poll کند.: این گزینه نظرسنجی را تمام می 
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Editویرایش نظرسنجی : 

Broadcast Resultsانتشار نتایج نظرسنجی برای حاضرین در کالس : 

 

Move and Resize Pods: 

 

 ( وجود دارد. Podsبا فعال سازی این گزینه امکان تغییر سایز و جابجایی پنجره ها )

که به راحتای  هده می کنیدکلیک کرده و سپس جابجا کنید؛ مشا برای تغییر مکان پنجره ها، بخش خاکستری رنگ باالی هر پنجره را با ماوس

 پنجره تغییر مکان می دهد.
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 ها( کافی است که با ماوس روی حاشیه آن کلیک کرده و سایز آن را تغییر دهید.Podبرای کوچک کردن پنجره ها )
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Manage Pods: 

 

 جویان تغییر دادیم.را به لیست دانش Attendees ال در این قسمت نام ها از این گزینه می توان استفاده کرد. مPodبرای تغییر نام 

 

1.4. Audio 
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فون هماه است که برای فعال سازی میکرو Microphone Rights for Participantsدر این تب مهم ترین گزینه ای که وجود دارد، 

میکروفاون  س دسترسای باهحاضرین در کالس به کار می رود. به عبارتی دیگر اگر این گزینه فعال باشد هر دانشجویی به محض ورود به کال

 دارد. فعال بودن این گزینه جز در مواقع ضروری پیشنهاد نمی شود.

ظر کلیک کرده و گزیناه نروی کاربر مورد  Attendeesکروفون را باز کنیم، کافیست از پنجره اگر فقط برای یک کاربر بخواهیم دسترسی می

Enable Microphone را کلیک کنید 

 

 امکان دیگری در سامانه قرار دارد که دانشجویان درخواست فعال سازی میکروفون را برای استاد ارسال کنند. برای ایان کاار روی آیکان 

( درخواست ارسال می شود. امکان Hostsیک می کنند. بعد از این کار برای شما )و برای تمامی مدیران با سطح دسترسی )بلند کردن دست( کل

 قبول یا رد درخواست برای استاد کالس وجود دارد.
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می تواند میکروفون خود را باز کند و صحبت نماید. 1Std با قبول کردن درخواست، کاربر
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 مجازی در مرورگرستفاده از کالس آموزش ا

نرم افزار  هبدون نیاز ب ،)ورژن جدید( این امکان اضافه شده است که بتوان کالس را در سیستم رایانه یا موبایل  Adobe Connect 10.8 در

Adobe connect بدون داشتن افزونه( و تنها با مرورگر اینترنت ،Flash Player  اجرا و ورود کرد. به )مرورگار  وش ورود بااردر مرورگر

 هم گفته می شود.  html5اصطالحا  ورود به روش 

بااز  Adobe Connectماه در زمانی که میخواهید برای اولین بار وارد کالس شوید این سوال از شما پرسیده می شود که کاالس را در برنا

بارای  Adobe Connectه ساتفاده از برناماکنید یا مرورگر. امکانات بیشتر و نیز کمتر بودن مشکالت باعث شد تا توصیه ماا کماکاان باه ا

 کرد. الس استفادهکاستفاده در کالس باشد، اما در مواردی که امکان استفاده از برنامه نیست می توان از مرورگر برای ورود به 

 :شود می نمایان زیر صفحه مشابه ای صفحه کنیدمی کلیک "کالس به ورود"وقتی که روی لینک 

 

ن در مرورگرهای دیگر برای ورود استفاده کنید، چو Firefoxکالس را در مرورگر باز می کند. حتما از مرورگر  Open in browserگزینه  

 مشکالتی مشاهده شده است که در این مرورگر وجود ندارد.

 بعد از ورود صفحه ای مشابه زیر مشاهده می شود:
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زیاد از توضیح  هستند. پس به علت مشابهت Adobe connect applicationابه ها مشPodبا اندکی تغییر در ظاهر، پنجره ها، منوها و 

داشاته اناد،  Adobe Connect applicationمفصل پنجره ها خودداری می شود، اما گزینه هایی که بیشترین تغییر را نسبت به حالات 

 توضیح داده می شوند.

 منوها:

 

  کنیم؛ می کلیک …روی نام کالس برای مشاهده شروع ضبط جلسه و 
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 جهت ضبط جلسه در این قسمت قرار دارد. Record Sessionگزینه 

در گاام  Meetingی منوهاا، مناو بقیه گزینه های این منو با همان نام و تنظیمات قبلی در اینجا قرار دارند و برای انجام تنظیمات به آموزش

 سوم )آشنایی با امکانات کالس مجازی( مراجعه کنید.

 کلیک می کنیم؛ با آیکن ( Pods) ی دومروی منو
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قبل مشاهده می  شبیه است، تمام پنجره های کالس با همان تنظیمات Adobe Connectدر برنامه  Podsدر این منو که بسیار به منوی 

 شود.

 

 ( است.Shareیکی از پنجره هایی که تغییرات ظاهری آن نسبت به بقیه بیشتر بوده است، اشتراک محتوا ) 

 یم.استفاده می کن 1کردن دسکتاپ )صفحه کامپیوتر برای کاربران نمایش داده شود( از گزینه شماره  Shareبرای 

 .کنیماستفاده می  2و ... از گزینه شماره  PDF، PowerPoint، mp4کردن فایل شامل  Shareبرای 

 کنیم.استفاده می  3برای ایجاد یک صفحه سفید )وایت بورد( از گزینه شماره 
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 هست. Adobe connectکردن دسکتاپ نیاز به نصب برنامه  Shareبرای  نکته:

 در سمت راست باال، می توان کالس را تمام کرد. در پایان کالس از گزینه 

 

 نید. تگی مشاهده کزمانی که برای دیدن کالس از مرورگر استفاده می کنید، میتوانید چت های کاربران را بدون بهم ریخنکته: 

 



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   65 

 

 سواالت متداول:

نشده و صافحه کاالس  کالس )نوار آبی رنگ افقی( بطور کامل انجام loadingاگر پس از کلیک بر روی دکمه ورود به کالس ، فرآیند  .1

 کاری انجام دهم؟ نشان داده نشد چه

 دالیل: 

کندی و یا اختالل در اینترنت کاربر و یا فعال بودن فیلترشکن. در این حالت مطمئن شوید کاه اتصاال اینترنات شاما از سارعت  -1

ی تست کلیک کنید. حتما توضیحاتی که در را باز کرده و رو speedcheck.irمگابیت برخوردار است. برای اینکار سایت  1حداقل 

 ادامه این تست درج شده را مطالعه بفرمایید.

 روز نبودن مرورگر. در این مواقع میتوانید مرورگر دیگر را نیز امتحان کنید.ب -2

کارشناس پشتیبانی شارکت ارائاه  ( این مورد را مسئول شبکه یا1935بودن پورت های الزم در شبکه اینترنت کاربر)پورت  بسته  -3

 دهنده اینترنت مطرح کنید.

 dnsجاه شاد، مای بایسات تنظیماات در اتصال به برخی سرورها؛ اگر استاد ساکن در ایران با چنین مشاکلی موا DNSمشکل  -4

 وش ذیل تغییر دهد:دستگاه خود را به ر

 (  اینگونه انجام می شود:10و  8، 7این تنظیمات در تمام ویندوزها )

I.  واردControl Panel  می شوید و درView by گزینه ،Large icons .را انتخاب می کنید 

 

II.  سپس واردNetwork and Sharing Center .تنظیمات کارت شبکه( دستگاه خود شوید( 

http://speedcheck.ir/
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III.  در پنجرهNetwork and Sharing Center تمام کانکشن های فعال خود را می بینید؛ 
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 (Local Area Connection)کلیک روی 

 

 در کانکشن های بی سیم یا وایرلس( Wifi)کلیک روی 
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IV.  در پنجره ای که باز می شود )بین همه ویندوزها ثابت است( رویProperties .کلیک کنید 

 

V.  در پنجارهProperties( ابتادا روی ،Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4  کلیاک و بعاد رویProperties 

 کلیک می کنیم.
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VI.  در ایان قسامت، اگار گزیناهObtain DNS Server address automatically  فعاال باود، روی گزیناهUse the 

following Dns server address .را کلیک می کنیم 
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VII.  رسیدیم به مرحله ای که باید آدرس هایDNS ن داده شده، را در قسمت مربوطه وارد کنیم. در دو قسمتی که در شکل نشاip ها را

 های زیر را وارد کنید: Ipکلیک کنیم تا تنظیمات ذخیره شود.  OKوارد گردد و بعد روی 

217.218.127.127 

217.218.155.155 
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VIII.  در مرحله آخر باید تنظیماتDNS  سیستم خود را ریستارت کنیم؛ برای اینکار در استارت ویندوز کلماهCMD  یااcommand  را

 جستجو کنید؛
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 (10در ویندوز  cmd)جستجوی 
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 (7در ویندوز  cmd)جستجوی 

IX.  سپس در پنجرهcmd  عبارتipconfig /flushdns  را تایپ کرده و دکمهEnter  را می زنیم تاا خروجایSuccessfully 

flush .نمایش داده شود 
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 کامپیوتر( DNSکردن تنظیمات  refreshبرای  ipconfig /flushdns)تایپ 

 اگر در زمان ورود به کالس نام استاد دو بار در لیست افراد حاضر درج شده بود، چه کار باید انجام داد؟ .2

و بار یاا بیشاتر ( دAttendees)استاد در لیست افراد حاضر بعضی مواقع اتفاق می افتد بعلت اشکال یا اشتباه در ورود به سامانه کاربری 

 درج می شود، م ل تصویر زیر:

 

که باالترین شماره  میشه کاربریاین اتفاق مواقعی می افتد که دوبار یا بیشتر روی لینک ورود به کالس کلیک شود؛ برای رفع این مشکل توجه کنید ه

از کاالس  ربر اساتاد درس بایادکاربر فعال و بدون مشکل است. کا 2را دارد، کاربری فعال و صحیح می باشد. به طور م ال در این تصویر استاد درس 

 را کلیک می کنید. Remove Selected Userخارج گردد، به این صورت که روی آن کلیک کرده و از تنظیمات پنجره روی 
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د برای او انجام ری می توانیاگر دانشجویی در زمان برگزاری کالس گفت که مشکل دریافت صدا دارد و صدا را به با تاخیر می شنود چه کا .3

 دهید؟

ردن در مورد کمه؛ با سوال اینست که مطمئن شوید مشکل دریافت صدا فقط برای یک نفر یا تعداد کمی از حاضرین هست یا برای هاولین نکته 

و یا ارتباطی از  مشکل سیستم کیفیت دریافت محتوا می توانید مطمئن شوید. اگر فقط تعداد محدودی مشکل داشتند، به آنها اعالم می کنید که

 و حل کنند. ن است و باید با توجه به آموزشی که برای آنها تهیه شده و مطالعه کرده اند، آن را بررسیسمت دستگاه خودشا

 چند نکته را می توان برای بهبود کیفیت ارتباطی مطرح کرد:

 در کالس باز استفاده می شود، کیفیت آن را کاهش دهید. Shareبال توضیح داده شد که اگر از پنجره ویدیو یا ق -1

 اگر نیاز ضروری به پنجره ویدیو نیست برای عدم مصرف پهنای باند آن را متوقف کرده و ببندید. -2

 ( در صفحه کالس توجه کنید، و مطمئن شوید در حالت مطلوب قرار گرفته است.وضعیت ارتباطی )به  -3

 چگونه از ورود افراد مهمان به کالس جلوگیری کنم؟ .4

المصطفی همه کاربران با نام کاربری و مشخصات ثبت شده خود از میز کار باه کاالس وارد مای شاوند، اماا در سامانه آموزش مجازی دانشگاه 

ود اینگوناه افرادی که دسترسی به میز کار ندارند و یا ثبت نام آنها انجام نشده نیز توانند با داشتن لینک کالس وارد آن شوند. برای این که از ور



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   76 

 

قارار گرفتاه و  Manage Access & Entryروی گزینه  Meetingه می شوند، جلوگیری شود، از منوی افراد که اصطالحا مهمان نامید

 کلیک می کنید. Block Guest Accessروی گزینه 

 

 گ است؟شده، اما آیکن میکروفن برای آنها کمرن Acceptبه کاربرانی که درخواست میکروفون دارند، دسترسی میکروفن  .5

 .نباشدفعال  single speakerگزینه  Audioتوجه کنید که در منوی 

 

ی میکروفاون را رورگار دسترسامچنانچه کاربر یا دانشجو با مرورگر وارد کالس شده باشد، زمانی که میخواهد میکروفاون را بااز کناد، بایاد در 

Allow .کند 
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 نم و تدریس نمایم؟.  اگر کامپیوتر در دسترس نبود، آیا می توانم کالس را با موبایل یا تبلت باز ک5

 Adobe Connectبله، این امکان وجود دارد. تبلت یا موبایل دارای میکروفون و اسپیکر داخلای اسات. فقاط کاافی اسات کاه نارم افازار 

application را با توجه به سیستم عامل گوشی خود دانلود و نصب کنید؛ 

 ios مخصوص گوشی برنامه دانلود -------  اندروید مخصوص گوشی برنامه دانلود

پس تصاویری ساس می کنید. را لم "ورود به کالس"وتر، بعد از میز کار و ورود به صفحه درس، لینک بعد از نصب، مشابه روش ورود در کامپی

 مشابه زیر نمایش داده می شود:

 

 را می زنید تا برنامه )قبال نصب کرده اید( اجرا شود و کالس باز شود. Open Adobe Connectگزینه 

http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
http://help.mou.ir/wp-content/uploads/2018/05/AdobeConnect_2.2.2.apk
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503
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راه  2.6.9()ورژن  حروف فارسی به صورت برعکس و جدا جدا نمایش داده می شود، تاا بحاال Adobe Connectمتاسفانه در برنامه موبایل 

 حلی برای این مشکل وجود ندارد. پس تا مجبور به استفاده از موبایل نشده اید، توصیه به استفاده نمی شود.

 ده کنید.در شکل نشان داده شده که برای اتصال میکروفون و تصویر از چه گزینه ای باید استفا

 

 )نحوه اتصال میکروفون در گوشی و تغییر ولوم صدا(

 

 کردن محتوا در گوشی ها از گزینه اشتراک محتوا استفاده کنید؛ Shareبرای 



 

  

فناوری اطالعات معاونتدانشگاه مجازی المصطفی )ص(،   79 

 

 

 کردن محتوا در گوشی( Share)نحوه 

انه اساتفاده نمایاد سیستم رای کالس از نکته: همانطور که قبال در نیازمندیهای کالس آنالین مطرح شد، استاد ملزم است که برای مدیریت بهتر

م رایاناه نمایاد. در ستفاده سیساتمگر در مواقع ضروری. همچنین برای کامل بودن فرآیند یادگیری، استاد می بایست دانشجویان را نیز ملزم به ا

 صورتی که دانشجویان با موبایل وارد کالس شوند کنار اسم آنها آیکن موبایل نمایش داده می شود.

 دالیل اکو شدن صدا در کالس چیست؟  -6

و یا اسپیکر سیساتم ستاد( بلندگاین مشکل مطلقا به سرور ارتباطی ندارد و می بایست افرادی که دارای میکروفون فعال هستند )چه دانشجو چه ا

 خود را قطع و از هدست یا هدفون یا هندزفری استفاده کنند.

ه باعث میشود صادای کیا چرخه ی صوتی ایجاد کرده  Loopدر واقع هنگامی که شما اسپیکر و میکروفن خود را همزمان فعال می کنید یک 

اعث اکو شدن پای رار شده و بخارج شده از اسپیکر توسط میکروفون دریافت شده و مجددا برای پخش به سرور ارسال شود، این فرآیند بارها تک

 شود. با تغییر اسپیکر به هدفون این مشکل کامال برطرف می شود.در پی صدا می

 

لیل که لپتاپ هاا ت. به این دیکی از دالیل دیگر اکو شدن، فعال بودن دو میکروفن در سیستم است، که این مشکل در لپتاپ ها بیشتر شایع اس

دای استاد باا اکاو باه نشود ص disableو میکروفون داخلی دارای میکروفن داخلی هستند و اگر زمانی که میکروفون خارجی به آن متصل شد 

 دانشجویان می رسد.

اتفاق می افتد. در این موارد نام کاربری استاد یا دانشجویان در لیسات افاراد ال یا اشتباه در ورود به سامانه دلیل دیگر اینست که بعلت اشک

 یر:( دو بار یا بیشتر درج می شود، م ل تصویر زAttendeesحاضر )
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شاه کااربری کاه ه کنید همیاین اتفاق مواقعی می افتد که دوبار یا بیشتر روی لینک ورود به کالس کلیک شود؛ برای رفع این مشکل توج

عال و بدون مشکل است. کااربر کاربر ف 2باالترین شماره را دارد، کاربری فعال و صحیح می باشد. به طور م ال در این تصویر استاد درس 

 Remove Selected Userاز کالس خارج گردد، به این صورت که روی آن کلیک کرده و از تنظیمات پنجره روی  استاد درس باید

 را کلیک می کنید.

 

 (Remove Selected User)اخراج کاربر از کالس توسط گزینه 
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 چرا رنگ برخی اسامی حاضرین آبی است؟  -7

ن ه صورت مستقیم و بدواربرانی که بآیکن کنار نام آنها با رنگ نارنجی نشان داده می شود و ککاربرانی که از سامانه میز کار وارد کالس شوند، 

 شان داده می شود.وارد شوند( آیکن کنار نام آنها آبی رنگ ن guest)یعنی روی لینک کالس کلیک کنند و حالت  میز کار وارد شوند

نمایش داده می شود، اما  استفاده کرده باشند، نام کاربری آنها با رنگ مشکی Adobe Connectکاربرانی که برای ورود به کالس از برنامه 

 کاربرانی که با مرورگر وارد کالس شده باشند نام کاربری آنها با رنگ آبی نمایش می یابد.

 

 


