بسمه تعالی

برای ضرٍع ،قبل از ٍرٍد بِ ساهاًِ آهَزش هجازی از هَارد زیر اعویٌاى حاصل ًواییذ:
 -1سرػت پردازًذُ رایاًِ هَرد استفادُ ضوا بیطتر از  444هگاّرتس باضذ.
 -2حذاقل فضای آزاد  RAMرایاًِ ضوا  512هگابایت باضذ.
 -3رایاًِ هَرد استفادُ ضوا هجْس بِ ّذست یا بلٌذگَ باضذ.
 -4تٌظیوات هربَط بِ پخص صذا ،در ٍیٌذٍز رایاًِ هَرد استفادُ ضوا بذرستی اًجام ضذُ باضذ.
 -5آخریي ًسخِ ًرم افسار Adobe Connect Add- inرٍی رایاًِ یا هَبایل یا تبلت ضوا ًصب ضذُ باضذ.
 -6آخریي ًســخِ ًرم افسارّای هرٍرگــر ایٌترًتی ّوچــَى  GoogleChrome ٍ Mozilla Firefoxرٍی رایاًِ
هَرد استفادُ ضوا ًصب ضذُ باضذ.
 -7آخریي ًسخِ ًرم افسار( Flash Playerدر صَرتی کِ از هرٍرگر  Firefoxاستفادُ هی کٌیذ) رٍی رایاًِ هَرد استفادُ
ضوا ًصب ضذُ باضذ.
 -8حذ اقل سرػت داًلَد ایٌترًت هَرد استفادُ ضوا  s/256Kbباضذ.
 -9جْت ًصب ًرم افسارّای هَرد ًیاز بِ آدرس زیر هراجؼِ ًواییذ:
Cntr.kerman.pnu.ac.ir

کلیک بر رٍی لیٌک آهَزش هجازی ٍاقغ در هٌَی باالی صفحِ

شرکت در کالس از طریق کامپیﻪتر
جْت ٍرٍد بِ کالس ،پس از ًصب ًرم افسار  ، Adobe Connectدر هرٍرگر  Firefoxیا  Google Chromeآدرس هربَط بِ
کالس هجازی را در آدرس بار ٍارد ًواییذ.
با کلیک بر رٍی ً ،registered userام کاربری ٍ کلوِ ػبَر خَد را ٍارد ًواییذ ٍ سپس بر رٍی  Enter roomکلیک ًواییذ ٍ
ٍارد کالس ضَیذ.

صفحﻬ اصلی کالس:
در تصَیر زیر ًوای کلی ایي صفحِ ًطاى دادُ ضذُ است.
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ّواًگًَِ کِ در تصَیر فَق پیذاست ،صفحِ اصلی کالس هجازی از چْار قسوت اصلی بصَرت زیر تطکیل ضذُ است:
 -1بخص  :Shareدر ایي بخص هحتَای ارائِ ضذُ تَسظ استاد هطاّذُ هی گردد.
 -2بخص  :Videoدر صَرتی کِ استاد تصَیرش را  Shareکردُ باضذ در ایي قسوت برای داًطجَیاى قابل هطاّذُ است.
 -3بخص  :Attendeesدر ایي بخص ًام استاد ٍ ًام داًطجَیاى حاضر در کالس ًوایص دادُ هی ضَد.
 -4بخص  :Chatجْت ارتباط ًَضتاری بیي حاضریي در کالس بکار هی رٍد.

دﺳت ﺑلﻨﺪ کردﻥ ﻩ اﺟازﻫ ﮔرﻓﺘﻦ ﺑراﻱ صحﺒت
با کلیک بر رٍی گسیٌِ  Raise Handدر بخص  ، Set Statusهی تَاًیذ از استاد جْت صحبت کردى اجازُ بگیریذ .در صَرت
تاییذ استاد ایي اهکاى برای ضوا فراّن هی گردد.

شرکت در کالس از طریق مﻪﺑایل اﻧﺪرﻩیﺪﻱ
ابتذا ًرم افسار  Adobe Connectبرای اًذرٍیذ را داًلَد ٍ ًصب ًواییذ .پس از باز کردى ًرم افسار با پیغام زیر هَاجِ هی ضَیذ:

بر روی دکمه  Acceptکلیک نمایید.
با تَجِ بِ تصَیر زیر ،در ًَار آدرسً ،طاًی کالس آهَزضی را تایپ کٌیذ.

با تَجِ بِ تصَیر زیر  ،در قسوت ً ، Memberام کاربری ٍ کلوِ ػبَر را ٍارد ًواییذ ٍ سپس بر رٍی  Enterکلیک ًواییذ تا
ٍارد کالس ضَیذ.

پس از ٍرٍد صفحِ زیر ًوایص دادُ هی ضَد.

Raise Hand

ًکتِ :برای داًطجَیاى فقظ گسیٌِ  Raise Handفؼال هی باضذ.

