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 رتسب نیرت هتفرشیپ زا ددرگ یم هدافتسا ناگدابآرذآ هاگشناد نیالنآ ياه سالک هب لاصتا يارب هک يرازفا مرن

 هدش داجیا  Adobe تکرش يژولونکت ساسا رب هناماس نیا .دشاب یم ناهج حطس رد نیالنآ ياه سالک ياه

 يارب .دهد یم شزومآ ار هناماس نیا اب نازیزع امش راک يوحن دنتسم نیا .دشاب یم نازیزع امش تمدخ رد و

 بصن دوخ لیابوم ای و رتویپماک يور رب نیا گالپ و رازفا مرن دنچ تسیاب یم نیالنآ ياه سالک زا هدافتسا

 هب هک نیالنآ شزومآ شخب ناگدابآرذآ هاگشناد تیاس بو هب هعجارم اب دیناوت یم ار اه رازفا مرن نیا .دییامن

 .دییامن تفایرد دنا هدش هداد رارق کیکفت
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 سالک دک“ لیاف سالک دک تفایرد يارب( .دینک دراو ریز لکش هب  ار سالک دک دعب و دینزب / کی نآ ياهتنا

 ).دییامن دولناد ار هاگشناد تیاس رد هدش هیارا ”اه

 :دشاب یم ریز حرش هب نآ سالک سردآ هجیتن رد دشاب یم CL11004 درخ داصتقا سالک دک لاثم يارب

http://elearning.uca.ac.ir/cl11004	
  

 سالک دورو کنیل ادتبا ،دیوش یم لصو تنرتنیا هب سکافریاف ای   نامه ای ie بو رگورم قیرط زا رگا

 کنیل کیتاموتا تروصب دشابن بصن مزال رازفا مرن هکیتروصرد ،دامن دراو راب سردا تمسق رد ار رظن دروم

	open ای	download و	Application	Install يور تسیاب یم  .دوش یم هئارا   Add-in دولناد

 ار زاب هرجنپ نامه ای و دینک پیات ار دورو سردا 	ie رگورم قیرط زا اددجم ،همانرب بصن زا دعب ،د�امن کیلک

		) F5 دیلک کمک اب(	.دیئامن شرفر
 ناونع هب ار دوخ ییوجشناد هرامش و   ، 1.1 لکش هباشم نیالنآ ياه سالک هحفص ندش زاب زا دعب

username	 ناونع هب یلم دک زا و password	  سپس  و دینک هدافتسا Enter Room دینزب ار. 

 

 



 
 ناگدابآرذآ هاگشناد هژیو – نایوجشناد يارب يزاجم سالک رازفا مرن زا هدافتسا شزومآ

	

 

 

  :سالک لخاد تامیظنت .2

 یم هراشا اهنآ هب همادا رد هک دنهد ماجنا ار تامیظنت یخرب سالک هب دورو زا سپ تسیاب یم زیزع نایوجشناد

 :مینک

  ادص يراذگ كارتشا هب .1.2

 .دیهد ماجنا ار رکیپسا و نوفورکیم تحص تست ،سالک هب ندش دراو زا دعب یمادقا ره زا لبق دوش یم هیصوت

 لکش رد  )دینک یط ارنآ لحارم و دینزب ار Meeting >>> Audio Setup Wizard يونم قیرط زا(

  .هدش هداد شیامن ادص تامیظنت شخب هب نتفر هوحن  2.1  هرامش

 و هدمٓ◌ا رد زبس گنر هب ات هدرک کیلک نوفورکیم نوکیا يور دیناوتیم ادص لاسرا يارب ، لحارم مامتا زا دعب
 هنیزگ( میظنت ارنآ يادص تردق دیناوت یم نوفورکیم رانک نییاپ هب ور شلف ندرشف اب نینچمه دوش لاعف

Adjust Microphone Volume( دییامن لصاح نانیمطا نآ یتسرد زا و.)2.2 لکش( 

 ضرف شیپ تروصب( هتشاد نانیمطا نٓ◌ا ندوب نشور زا تسیاب یم هسلج رد رضاح دارفا يادص ندینش يارب

 ناشن دیفس گنر و ندوب لاعف رگنایامن زبس گنر)دیشاب نئمطم دوخ رکیپسا يادص نازیم زا و	)تسه لاعف

	3.2 لکش 	)تسا ندوب لاعفریغ
 

 دورو تاصخشم تفایرد و سالک هب دورو هحفص 1.1  لکش
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 ادص تامیظنت هب دورو هوحن 2.1 لکش

 

 
نوفورکیم ندرک شوماخ/نشور يوحن .2.2 لکش  

 

 
رکیپسا ندرک شوماخ/نشور يوحن  .3.2 لکش.  
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د، openیا download وInstall Applicationمی بایست روی .۲ آدرس ieمجددا از طریق مروگر برنامه، بعد از نصب کلیک نما
)F5(با کمک کلید.و یا همان پنجره باز را رفرش نمائیدورود را تایپ کنید

را اطالعاتکلیک کرده و Registered Userگزینهروی دارید ردر صورتیکه نام کاربری و رمز عبو،بعد از باز شدن پنجره مشابه زیر.۳
د و سپس Guestشوید می بایست یک نام در قسمتبصورت مهمان وارد بخواهید صورتیکه که و در، وارد نمائید Enterوارد نما

Roomرا بزنید.

به اشتراک گذاری صدا
شود قبل از هر اقدامی بعد از وارد شدن به کالس، تست صحت میکروفون و توصیه می

را بزنید و Meeting >>> Audio Setup Wizard(از طریق منوی اسپیکر را انجام دهید.
)را طی کنیدآنمراحل 

ورود به کالس مجازی :

د، در قسمت آدرس بار مورد نظر را ورود ینکلا همانیieطریق مروگر وبابتدا از .۱ درصورتیکه نرم افزار الزم وارد نما
.شودیمارائه Add-inدانلوداتوماتیک لینکصورتبنصب نباشد 

)شرکت کنندگان(دانشپذيرانراهنمای سریع آموزش وب کنفرانس برای 
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تا به رنگ ک کرده یکروفون کلیکون میآید رویتوانیارسال صدا میبرابعد از اتمام مراحل ،
ن نبا فشردن یسبز در آمده و فعال شود همچن د یتوانیممیکروفون کنار فلش رو به پا

آن اطمینان یو از درست) Adjust Microphone Volume(گزینه م یآنرا تنظیقدرت صدا
د. حاصل نما

ن اطمینان داشته آبودنروشن می بایست از جلسهحاضر در برای شنیدن صدای افراد
رنگ سبز خود مطمئن باشید(صدای اسپیکر میزان از و هست) فعالش فرض ی(بصورت پ

بودن است)غیرفعال نشانایانگر فعال بودن و رنگ سفید نم

)Chat(ی متنیگفتگو
ر سایز و رنگ نیز ممکن برای گفتگوی خصوصی یا عمومی از این پاد استفاده می شود. قابلیت تغ

است.

ر  حالت یا وضعیتتغ
ر حالت و یا نشان دادن وضعیت خاصی به افراد دیگر می ر به منظور تغ توانید وضعیت خود را تغ

دهید.
ن را مشاهده نمی کنید ابتدا می بایست اجازه گرفته تا استاد وتذکر : در صورتیکه گزینه میکروف

د(Raise Hand)دسترسی را برای شما باز نماید برای اینکار بروی آدمک .کلیک نما

»Adobe Connectالزامات ارتباطی، نرم افزاری و سخت افزاری سامانه وب کنفرانس« 
:نیازهای سخت افزاری

اسپیکر و یا هدست برای شنیدن صدا·
میکروفون برای صحبت کردن·
وبکم برای به اشتراک گذاری تصویر·
)اطالعاتافتیمتقارن جهت ارسال و در کیلوبیت به صورت ۵۱۲یک خط پرسرعت اینترنت (حداقل ·

:نیاز های نرم افزاری
) مربوط به سیستم عاملAdd-inنصب افزونه (·

»سیستم عامل ویندوزی عیب یابی « 
شدیدروبرو Dll.ی الزم فایلهاپیدا نکردنمشکل باوبروز نباشدتانیندوزویکهدر صورت·

د.لینک زیر برنامهطریق از ،آنمشکلبرای حل را دانلود و نصب نما
http:/ /adobeconnect.ir/ go/vc

مراحل زیر انجام شود:Google Chrome در صورت استفاده از مرورگر ·
)Customize(سمت راست مواز منوی تنظیمات گوگل کر

Settings >>> advanced... >>> Content Settings...
و در قسمتهای

Unsandboxed plugin access & Flash
در اضافه نمایآدرس سرور خود را در بخش ز 

Allow >>> Add
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  :سالک رد ینتم يوگتفگ .3

 زین گنر و زیاس رییغت تیلباق .دوش یم هدافتسا )وگتفگ شخب( داپ نیا زا یمومع ای یصوصخ يوگتفگ يارب

 .1.3 لکش   .تسا نکمم

 
 ینتم يوگتفگ شخب  1.3 لکش

 
 :يرورض هتکن .4

 .دیهد رییغت ار دوخ تیعضو دیناوت یم رگید دارفا هب یصاخ تیعضو نداد ناشن ای و تلاح رییغت روظنم هب

 ار یسرتسد داتسا ات هتفرگ هزاجا تسیاب یم ادتبا دینک یمن هدهاشم ار نوفورکیم هنیزگ هکیتروص رد : رکذت

 1.4 لکش .دییامن کیلک )Raise Hand( کمدا يورب راکنیا يارب دیامن زاب امش يارب

 

 
 تبحص تهج یگدامآ مالعا يوحن .1.4لکش

 

  : لیابوم قیرط زا لاصتا .6
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و در قسمتهای

Unsandboxed plugin access & Flash
در اضافه نمایآدرس سرور خود را در بخش ز 

Allow >>> Add



 
 ناگدابآرذآ هاگشناد هژیو – نایوجشناد يارب يزاجم سالک رازفا مرن زا هدافتسا شزومآ

	

 بصن دوخ یشوگ يور رب  یلپ لگوگ ای روتسا لپا زا ار ریز پا 4 یتسیاب نایوجشناد لیابوم اب لاصتا يارب

 1.5 لکش	.دنوش یم هداد رارق هاگشناد تیاس رد يدیوردنا ياه رازفا مرن تسا رکذ هب مزال دنیامن

• Adobe	Connect	

• FireFox	

• FlashFox	

• Dolphin	

 یلیابوم ياه نشیکیلپا 1.5 لکش

 

 دنناوت یم نازیزع نیا مرتحم نایوجشناد هجوت لباق

 رد هک ییاه ملیف هب رتشیب ياه شزومآ بسک يارب

 دش دنهاوخ هدادرارق  هاگشناد تیاس رد یتآ ياهزور

 .دنیامن هعجارم


