تسوِ تؼالی
تشای ضشٍع ،لثل اص ٍسٍد تِ ساهاًِ آهَصش هجاصی اص هَاسد صیش اعویٌاى حاصل ًواییذ:
 -1سشػت پشداصًذُ سایاًِ هَسد استفادُ ضوا تیطتش اص  444هگاّشتض تاضذ.
 -2حذالل فضای آصاد  RAMسایاًِ ضوا  512هگاتایت تاضذ.
 -3سایاًِ هَسد استفادُ ضوا هجْض تِ ّذست یا تلٌذگَ ٍ هیکشٍفي تاضذ.
 -4تٌظیوات هشتَط تِ ضثظ ٍ پخص صذا ،دس ٍیٌذٍص سایاًِ هَسد استفادُ ضوا تذسستی اًجام ضذُ تاضذ.
 -5آخشیي ًسخِ ًشم افضاس Adobe Connect Add- inسٍی سایاًِ ضوا ًصة ضذُ تاضذ.
 -6آخشیي ًســخِ ًشم افضاسّای هشٍسگــش ایٌتشًتی ّوچــَى  GoogleChrome ٍ Mozilla Firefoxسٍی سایاًِ
هَسد استفادُ ضوا ًصة ضذُ تاضذ.
 -7آخشیي ًسخِ ًشم افضاس( Flash Playerدس صَستی کِ اص هشٍسگش  Firefoxاستفادُ هی کٌیذ) سٍی سایاًِ هَسد استفادُ
ضوا ًصة ضذُ تاضذ.
ً -8شم افضاسّای  PowerPoint ٍ Wordاص هجوَػِ ًش م افضاسّای  Office Microsoftسٍی سایاًِ هَسد استفادُ ضوا
ًصة ضذُ تاضذ.
ً -9شم افضاس Adobe Acrobat Readerسٍی سایاًِ هَسد استفادُ ضوا ًصة ضذُ تاضذ.
 -14حذ الل سشػت داًلَد ایٌتشًت هَسد استفادُ ضوا  s/256Kbتاضذ.
 -11جْت ًصة ًشم افضاسّای هَسد ًیاص تِ آدسس صیش هشاجؼِ ًواییذ:
Cntr.kerman.pnu.ac.ir

کلیک تش سٍی لیٌک آهَصش هجاصی ٍالغ دس هٌَی تاالی صفحِ

راه انذازی کالس
پس اص اعویٌاى اص فشاّن تَدى کلیِ همذهات ًشم افضاسی ٍ سخت افضاسی تشای اجشای کالس ،تا ٍاسد کشدى آدسس کالس هجاصی ،تِ
صفحِ اٍل ساهاًِ آهَصش سفتِ ٍ دس لسوت ٍسٍد تِ ساهاًًِ ،ام کاستشی ٍ سهض ػثَس خَد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ ٍاسد ساهاًِ ضَیذ.

صفحه اصلی کالس:
دس ایي صفحِ کِ تال فاصلِ پس اص ٍسٍد تِ هحیظ کالس هجاصی تِ آى دستشســی خَاّین داضــت توام اهکاًات هحیظ کالس
هجاصی دس دستشس هیثاضذ .دس تصَیش صیش ًوای کلی ایي صفحِ ًطاى دادُ ضذُ است.
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ّواًگًَِ کِ دس تصَیش فَق پیذاست ،صفحِ اصلی کالس هجاصی اص چْاس لسوت اصلی تصَست صیش تطکیل ضذُ است:
 -1تخص  :Shareجْت ًوایص هحتَاّای هَسد ًظش استاد تِ داًطجَیاى استفادُ هی ضَد.
 -2تخص  :Videoجْت ًوایص تصَیش استاد دس کالس تکاس هی سٍد.
 -3تخص  :Attendeesجْت ًوایص لیست حاضشیي دس کالس استفادُ هی ضَد.
 -4تخص  :Chatجْت استثاط ًَضتاسی تیي حاضشیي دس کالس تکاس هی سٍد.

 -1بخش :Share
یکی اص هْوتشیي تخص ّا دس کالس هجاصی هی تاضذ کِ تَسیلِ آى یک هحتَا (ضاهل ػکس ،هتي ،فایل پاٍسپَیٌت ،فایل
فلص ٍ )...دس کالس تشای ّوِ کاستشاى تِ ًوایص دس خَاّذ آهذ.

ّواًغَس کِ گفتِ ضــذ ،تا اســتفادُ اص ایي تخص هی تَاى هَاسد هختلفی سا تشای افشاد حاضش دس کالس تِ ًوایص گزاضــت

دس لسوت  Sharingتا کلیک تش سٍی ػالهت هثلث کٌاسی ،هٌَّای ایي لسوت تصَست ضکل صیش ًطاى دادُ هی ضَد:



Share My Screen

تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ کل تصَیش هیض کاس ( )Desktopسایاًِ ضوا تشای سایشیي ًوایص دادُ خَاّذ ضذ.



Share Document

تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ پٌجشُ ایی تصَست ضکل صیش تاص خَاّذ ضذ.

دس ایي پٌجشُ ،گضیٌِ ّای ســوت چپ ّشکذام هشتَعِ تِ ســاتمِ فایلْای تاسگضاسی ضذُ دس کالس تَدُ ٍ دس صَستیکِ فایلی
سا تاسگضاسی ًوَدُ تاضــیذ ،تســتِ تِ ًَع ٍ کاستشد فایلْا ،یک یا چٌذ هَسد اص ایي گضیٌِ ّا داسای همذاس خَاٌّذ تَد ٍلی دس
اٍلیي استفادُ ّیچگًَِ همذاسی ًخَاٌّذ داضت.
تشای تاسگضاسی فایل کافیست اتتذا سٍی دکوِ  Brows My Computerکلیک ًوَدُ ٍ سپس ،اص پٌجشُ تاص ضذُ فایل هَسد
ًظش خَد سا اًتخاب ًواییذ.
ًکتِ :گاّی اٍلات هوکي اســت ًوایص فایل پاٍس پَیٌت دس کالس ،تا هطــکل هَاجِ ضَد ٍ فایل هَسد ًظش تا تْن سیختگی
دس هتي ّوشاُ تاضذ .اص ایٌشٍ ،جْت ًوایص صحیح فایلْای هزکَس تا استفادُ اص ًشم افضاس  ،Adobe Acrobat readerهی
تَاى فایل هزکَس سا تِ  PDFتثذیل کشد.



Share WhiteBoard

تــا کلیــک تــش سٍی ایــي گضیٌِ پٌجــشُ ایی تصَست ضکل صیش تاص خَاّذ ضذ .ایــي هحیــظ تمشیثا هطــاتِ ًشم افــضاس
 Paintدس ٍیٌــذٍص تَدُ ٍ ضــوا هی تَاًیذ تا اســتفادُ اص هــأٍس ،للــن ًَسی یــا  Touchpadتِ ًَضتي دس آى
تپشداصیــذ .هتــي ًَضــتِ ضــذُ دس هحیــظ  Whiteboardتصــَست ّوضهــاى تــشای داًطجَیاى ًوایص دادُ هی ضَد.

تا کلیک تش سٍی گضیٌِ  Stop Sharingدس تاالی صفحِ هی تَاى صفحِ  Sharingسا هتَلف کشد.
دس ًَاس اتضاس تا اًتخاب گضیٌِ  Tهی تَاًیذ هتي هَسد ًظش سا تایپ ًواییذ.

 -2بخش :Video
گضیٌِ : Stert My Webcam
جْت فؼال ًوَدى تصَیش خَد دس کالس تش سٍی گضیٌِ  Stert My Webcamکلیک ًواییذ .دس صَستی کِ ٍب کن هطکلی
ًذاضتِ تاضذ تصَیش ضوا دس لسوت ٍیذئَ ًوایص دادُ هی ضَد .تا ایي لحظِ فمظ دٍستیي فؼال ضذُ ٍلی ّیچ یک اص
داًطجَیاى تصاٍیش اسسالی ٍب کن ضوا سا ًخَاٌّذ دیذ .جْت اسسال تصَیش تِ داًطجَیاى تش سٍی دکوِ Start Sharing
کلیک ًواییذ.

ّوچٌیي هی تَاًیذ تش سٍی آیکي  webcamدس لســوت هیاًی تاالی صفحِ کلیک ًواییذ( .عثك تصَیش صیش)

 -3بخش Attendees
دسصَست فؼال تَدى ایي گضیٌِ لیست افشاد حاضش دس کالس ًوایص دادُ هی ضَد.

 -4بخش : Chat
جْت تشلشاسی استثاط ًَضتاسی تیي افشاد کالس اص ایي اهکاى استفادُ هی ضَد.
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جْت ًَضتي هغلة دس لسوت : Chat


هتــي هــَسد ًظــش خــَد سا دس کادس ضواسُ ٍ 1اسد ًوائیذ.



کلیذ  Enterسا فطــاس دّیذ یا تشسٍی دکوِ اسسال (ضکل ضواسُ  )2کلیک ًواییذ.



جْــت اسســال یــک هتــي تصَست خصَصــی ،اتتــذا تَســیلِ هأٍس تِ ًــام فشد هَسدًظــش خــَد دس لیســت
( Attendeesضواسُ  )3اضــاسُ ًوَدُ ٍ سپس سٍی گضیٌِ  Start Private Chatکلیک ًواییذ .تا ایي کاس تة
جذیذی دس لسوت پاییٌی  Chatاضافِ خَاّذ ضذ کِ هتي هَجَد دس آى فمظ تشای ضوا ٍ فشد هَسد ًظش ًوایص دادُ
هی ضَد.

فعال کردن میکروفن
پس اص چک کشدى تٌظیوات هشتَط تِ صذا سٍی ػالهت هیکشٍفي دس لســوت هیاًی تاالی صفحِ کلیک کٌیذ تا اهکاى
صحثت کشدى دس کالس ،تشایتاى فشاّن ضَد.

تشای لغغ کشدى صذا هجذدا تش سٍی آیکي صذا کلیک ًواییذ.

تغییر وضعیت در کالس
دس ایي تخص چٌذیي گضیٌِ ٍجَد داسد کِ دس ٍالغ تﻐییشی دس ٍضؼیت فشد حاضش دس کالس ایجاد هی کٌد.



 :Raise Handدست تلٌذ کشدى ٍ اجاصُ گشفتي تشای صحثت



 :Agreeثثت ًظش هَافك



 :Disagreeثثت ًظش هخالف



 :Step Awayثثت ًظش هوتٌغ



 :Speak louderدسخَاست صحثت تا صذای تلٌذتش



 :Speak softerدسخَاست صحثت اسام ٍ آّستِ تش



 :Speed Upدسخَاست تسشیغ سٍال آهَصش



 :Slow Downدسخَاست کٌذتش ضذى آهَصش



 :Applauseتطَیك

ضبط کالس
پس اص چک کشدى تٌظیوات هشتَط تِ صذا اص هٌَی  Meetingسٍی گضیٌِ  Record Meetingکلیک کٌیذ تا ّوِ فؼالیت
ّای اًجام ضذُ دس کالس تِ صَست خَدکاس تش سٍی سشٍس رخیشُ ضًَذ.

نکته :پس اص کلیک تش سٍی گضیٌِ  Record Meetingیک دایشُ لشهض سًگ دس تاال سوت ساست صفحِ هطاّذُ هی گشدد
کِ ًطاى دٌّذُ ایي است کِ کالس دس حال ضثظ هی تاضذ.

دس پایاى کالس حتوا تش سٍی گضیٌِ  Stop Recordingکلیک ًواییذ.

تا کلیک تش سٍی گضیٌِ  End Meetingجلسِ خاتوِ یافتِ ٍ استثاط ّوِ حاضشیي تا کالس هجاصی لغغ هی گشدد.

منوی : Audio
ایي هٌَ داسای دٍ اهکاى ســادُ تِ ضــشح صیش هی تاضذ کِ جْت اداسُ آساًتش کالس الکتشًٍیکی اص لحاػ اهکاًات صَتی هَسد
استفادُ لشاس هی گیشًذ.
Microphone Rights For Participants -1
دسصَست کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ ،اهکاى استفادُ اص هیکشٍفي ،تشای ّوِ داًطجَیاى تصَست یکجا فؼال هی ضَد.
Enable Single Speaker Mode -2
دسصَست کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ ،اهکاى استفادُ اص هیکشٍفي ،دس آى ٍاحذ ،تٌْا تشای یک ًفش فؼال خَاّذ تَد.

منوی : Pod
دس ایي هٌَ دٍ گضیٌِ هْن ٍ کاستشدی تِ ًام ٍ Poll ٍ Fileجَد داسد.
 :File -1جْت تاسگضاسی فایل دس کالس ٍ داًلَد هستمین تَسظ سایش افشاد حاضش دس کالس هی تَاًیذ اص ایي اهکاى استفادُ
کٌیذ.

تا کلیک تش سٍی گضیٌِ  Add New File Shareپٌجشُ ای تِ صَست ضکل صیش ًوایص دادُ خَاّذ ضذ:

تش سٍی دکوِ  Upload Fileکلیک ًواییذ تا پٌجشُ ای تِ صَست ضکل صیش ًوایص دادُ ضَد:

سپس تش سٍی دکوِ  Brows My Computerکلیک ًواییذ ٍ فایل هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ.

 : Poll -2تشای ایجاد یک ًظش سٌجی یا ایجاد یک سَال چْاسجَاتی دس کالس هجاصی ،اص ایي اهکاى استفادُ هی گشدد.

تش سٍی گضیٌِ  Add New Pollکلیک ًواییذ تا صفحِ ای تِ صَست ضکل صیش ًوایص دادُ ضَد:

اص لیست کطَیی گضیٌِ  Muktiple Anserسا اًتخاب ًواییذ( .دس ً Multiple Choiceظشسٌجی تِ صَست تک جَاتی
است)
دس لسوت  Questionسَال هَسد ًظش خَد سا تایپ ًواییذ.

دس لسوت  Anserگضیٌِ ّا سا تایپ ًواییذّ .ش گضیٌِ سا دس یک سغش تٌَیسیذ .جْت سفتي تِ سغش تؼذی اص  Enterاستفادُ
ًواییذ.
دس ًْایت تش سٍی گضیٌِ  Openکلیک ًواییذ.
دس تصَیش صیش ًوًَِ ای اص ًظش سٌجی سا هطاّذُ هی کٌیذ:

دس صَست توایل تِ دیذى آسا تصَست هســتمین ،کافیســت تش سٍی دکوِ  View Votesکلیک کٌیذ تا ّوِ آسای اسسالی سا
تِ تفکیک هطاّذُ کٌیذ.

پایان کالس
پس اص پایاى یافتي کالس ،تا کلیک تش سٍی گضیٌِ  End Meetingاص هٌَی  ،Meetingجلســِ خاتوِ یافتِ ٍ استثاط ّوِ
حاضشیي تا کالس هجاصی لغغ هی گشدد.
نکته :حتوا تِ خاعش داضتِ تاضیذ لثل اص کلیک تش سٍی گضیٌِ  End Meetingجلسِ سا اص حالت ضثظ ضذى خاسج ًواییذ.

هَفك ٍ هَیذ تاضیذ
داًطگاُ پیام ًَس کشهاى

