راهنمای کالس مجازی
Adobe Connect

ویژه دانشجویان

 نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری سامانه
 نیازهای سخت افزاری: اسپیکر و یا هندزفری برای شنیدن صدا
 میکروفون برای صحبت کردن
 وبکم برای به اشتراک گذاری تصویر
 وجود پهنای باند حداقل  128kbبسته به نوع آموزش.
 الزم به ذکر است که هر سخت افزاری که برای ویندوز قابل شناسایی باشد در این سامانه قابلیت
استفاده را دارد
 نیاز های نرم افزاری: نصب بودن برنامه  Adobe Connect Clientمخصوص سیستم عامل خود
 ورود به کالس مجازی
 -پس از ورود به کالس مجازی ،صفحه ی ذیل را مشاهده خواهید نمود.

 بررسی وضعیت ارتباط با سرور
 به منظور بررسی ارتباط خود به سرور مطابق شکل با فشردن آیکن رنگی ،وضعیت ارتباطی مشخصمیشود.

 رنگ سبز نشان دهنده ارتباط خوب است.
 بجز در حالت رنگ سبز ،کیفیت خدمات ضعیف بوده و امکان بیرون افتادن از کالس و یا نا مفهوم
بودن صدا و تصویر وجود دارد(.به معنای ضعیف بودن پهنای باند یا همان سرعت اینترنت می باشد)

 به اشتراک گذاری صدا
 تو صیه میشود قبل از هر اقدامی بعد از وارد شدن به کالس ،تست صحت میکروفون و اسپیکر را انجامدهید.در این اقدام شما قادر خواهید بود صدای پخش و قابلیت ظبط صدا را بررسی نمایید.

 ب عد از اتمام مراحل (در صورتی که استاد دسترسی میکروفون را برای شما فعال نماید) ،با فشردن
آیکون فلش رو به پایین در کنار آیکون میکروفون (در صورت مشاهده آن) از فعال بودن میکروفون
و تنظیم قدرت صدای آن اطمینان حاصل نمایید.

 برای شنیدن صدای افراد حاضر در کالس می بایست از فعال بودن و تنظیم صدای اسپیکر اطمینان
حاصل نمایید(.مشابه شکل باشد)

 لیست افراد
 در این قسمت قابلیت مشاهده تعداد افراد فعال در کالس (عدد کنار لیست افراد) ،و امکان چت خصوصیرا خواهید داشت.برای این منظور روی فرد مورد نظر ماوس را نگه دارید.

 تغییر حالت یا وضعیت
 به منظور تغییر حالت و یا نشان دادن وضعیت خاصی به افراد و یا به استاد میتوانید وضعیت خود را تغییردهید و یا تقاضای خود را مطرح کنید.

 گفتگو ()chat
 برای گفتگوی خصوصی یا عمومی از این قسمت استفاده می شود. -قابلیت تغییر سایز و رنگ و همین طور گفتگو با استاد با انتخاب نیز ممکن است.

