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:پردازیممییکهرتوضیحبهکهاستمشخصهاییآیکونوMeetingنامبامنوییکالسصفحهباالیدر

:Meetingمنوی

Audio”گزینهاولین Setup Wizard…”مجازیکالسبامیکروفونوهدفونهماهنگیوتستجهتمنو،ایناز

:دهیدانجامترتیببهراذیلمراحلمربوطهگزینهرویکلیکازپس.داردکاربرد

.مراحلادامههنمایراوگوییآمدخوشهایپیغامشامل.1

انصراف از ادامه

ادامه روند تست و همگام سازی

منوها و نوار ابزار کالس



:اسپیکریاوهدست-هدفونگوشیتست.2

کلیلک نمایید”Play Sound“دکمه جهت پخش شدن صدا روی 

ادامهانصراف از 

بلبازگشت به مرحله ق
ادامه مراحل

1

2 ادامهانصراف از 

بلبازگشت به مرحله ق
ادامه مراحل

یکر، در این مرحله از طریق گوشی هدفون و یا اسپ
باید حتما صدای در حال پخش شنیده شود 

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



:سیستمصوتیمنابعلیستازفعالمیکروفونانتخاب.3

ابتدا جهت باز شده لیست، مثلث
سمت راست کادر را کلیک نمایید

ماییداز لیست باز شده میکروفون را انتخاب ن

درهابوکنوتمانندکامپیوترهاازبعضی
یممتصلآنبهخارجیمیکروفونکهمواقعی

نمایشرامیکروفوندوهرلیستایندرشود
راهاآنازیکیبایدنیازبهبناکهدهندمی

.نمودانتخاب

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



:میکروفونصحیحکارکردتست.4

کلیک می کنیم”Record“ابتدا روی گزینه . 1

.شودمیظاهر”Record“گزینهرویکلیکازپسپنجرهاین.2

سبزرنگبهکه”Allow“گزینهحتمامیکروفون،اتصالجهت

گرددانتخاببایدباشدمی
1

2

فتنگباراخودصدایبایدمرحلهایندرمیکروفونتستجهت.3

.نماییمآزمایششدن،ضبطجهتجمالتی

بایددرکاداخلرنگآبینوارمیکروفون،جلویدرکلمههرگفتنبا

اهدهمشکادرایندرحرکتیهیچگونهچنانچهاگر.آیددرحرکتبه

.داردشمامیکروفونبودنخرابیاوارتباطعدمازنشاننشد،

کلیک نموده و ”Stop“پس از گفتن چند کلمه بر روی دکمه . 4
جهت شنیدن کیفیت صدای ضبط شده روی دکمه

“Play Recording”کلیک می نماییم.

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



:کاربراطرافدرصدانویزتست.5

را کلیک می کنیم”Test Silence“جهت شروع تست دکمه 

وبمانیدمنتظربرسد،کادرانتهایبهرنگآبینوارکهزمانیتا
کلیکتستمرحلهآخرینجهترا”Next“دکمهسپس
نمایید

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



:نهاییتاییدوتنظیماتنمایش.6

،(Finish)تاییدصورتدر.شدخواهددادهنمایششمابرایسازیهمگاموتستمراحلازگزارشیپنجرهایندر

.گرددمیهمگامشماسیستموکالسافزارنرمبینتنظیمات

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



Full“گزینهMeetingمنویازگزینهدومین screen”سایزاندازهبهکالسپنجرهشدنصفحهتمامجهتکهباشدمی

.باشدمیشمانمایشصفحه

Exit“گزینهMeetingمنویازسومگزینه Adobe Connect”کاربردکالسازشماخروجوبستنبرایکهاست

.دارد

وپنجرهضبدرطتوسکالسبستنمثال)گرددخارجکالسازمختلفدالیلبهبناگزینه،اینانتخاببدوندانشجواگر

سیستمدررافوفرداگرجهتبدین.نیستآنازفردبالفاصلهخروجتشخیصبهقادرافزارنرم،(اینترنتقطعیا

.استموجودکالسدرخودکاربرینامباکاربردوکهنمودخواهدمشاهدهنماید،بازراکالسیاوالگین

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



:کالسصدایپخشتنظیمات

اشدبمیشمابرایکالسدرشدهپخشصدایتنظیماتبهمربوطاستنمایانMeetingمنویازبعدکهتصویریاولین

.شودمیبازدستگاهتنظیماتبهمربوطمنویتصویر،اینکنارفلشرویکلیکبا

Mute“توسط My Speakers”صیشخکامپیوترهدفونیاواسپیکرازدلخواهمدتبرایراکالسصدایتوانیدمی

بامعادلکهکردهیداپرنگتغییرخاکستریبهتصویررنگنیزاسپیکررنگسبزشکلرویبرکلیکبا.نماییدقطعخود

.استاسپیکرنمودنبیصداعملانجام

Unmuted“گزینهونمودهبازرااسپیکرمنویتصویر،کنارفلشطریقازاسپیکرمجددوصلجهت My Speakers”

ازکالسصدایونمایدتغییرسبزرنگبهتانمودهکلیکاسپیکررنگخاکستریتصویررویبریاونماییدکلیکرا

.شودشنیدهکامپیوتراسپیکر

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



گزینهازتوانمیاسپیکر،تنظیماتمنویازکالسشنیداریصدایمیزانتنظیمجهتهمچنین

“Adjust Speaker Volume…”نموداستفاده.

ولومیروماوسرفتنباکهشدخواهددادهنمایششمابرایذیلشکلهمانندایپنجرهفوق،گزینهرویکلیکازپس

راOKزینهگتاییدجهتصدا،تنظیمازپس.نمودتنظیمراخروجیصدایحجمتوانمیماوسکلیکداشتننگهوصدا

.نماییدکلیک

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



توانمیهاحالتاینتوسط.باشدمیکالسدرشخصحاالتبهمربوطگزینهParticipantنمایدربعدیتصویر
.نمودمشخصکالسدرحاضرینسایربرایراخودوضعیت

اعالم آمادگی، اجازه گرفتن. 1(Raised Hand.)
.استفاده می کنیم( Lower hand)جهت پایین آوردن دست از 

موافق بودن، صحیح بودن . 2(Agree)
.استفاده می کنیم( Clear Agree)جهت پاک کردن وضعیت توافق از 

موافق نبودن، اشتباه بودن . 3(Disagree)
.استفاده می کنیم( Clear Disagree)از عدم توافق جهت پاک کردن وضعیت 

توقف جهت زمان بیشتری دادن . 4(Step Away)
.استفاده می کنیم( Step in)پس از اعالم آمادگی از گزینه 

بلندتر صحبت کردن شخص ارائه دهنده . 5(Speak louder)

آهسته تر صحبت کردن شخص ارائه دهنده . 6(Speak Softer)

سرعت بخشیدن به کار در حال انجام. 7(Speed up)

کم کردن سرعت کار در حال انجام . 8(Slow Down)

ابراز خوشنودی، خوشحال شدن. 9(Laughter)
تشویق کردن. 01(Applause)
جهت انصراف از وضعیت اتخاذ شده . 11(Clear Status  .)

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



شرکتبهاییچندتیاوتکصورتبهدارداختیاردردهندهارائهیککهامکاناتیتوانندمیکالسپشتیبانانیاواستاد

.نمایندواگذارکنندگان

.استدهکننشرکتشخصبهمیکروفوندادنگردد،میافزودهواگذاریازپسکالسابزارنوارقسمتدرکهابزاریاز

«دانشجوتوضعی»و«اسپیکرتصویر»میاندرمیکروفونعالمتیککننده،شرکتبرایامکانایننمودنفعالازپس

.پرداختخواهیمآنباکارمراحلشرحبهادامهدرکهشدخواهدظاهر

ازیاونمایدفعالراآنتواندمیمیکروفونتصویربررویکلیکبااستشدهواگذاراوبهامکاناینکهایکنندهشرکت

Connect“گزینهونمودهبازراآنمنویمیکروفون،تصویرکنارفِلِشطریق My audio”نمایندکلیکرا.

.نماییدکلیک”Allow“گزینهرویحتماشد،دادهنمایشبرایروبروپیغاماگر

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



گزینهمیکروفونمنویطریقازیاوکنیممیکلیکیکبارمیکروفونرنگسبزتصویررویمیکروفونصدایبستنجهت

“Mute My Microphone”شودمیمشخصمیکروفونتصویررویخطیکباشدنبیصداعالمت.کنیدکلیکرا.

Disconnect“گزینهمربوطهمنویازمیکروفوننمودنغیرفعالجهت My Microphone”ایندر.نماییدانتخابرا

.یابدمیتغییرخاکستریبهکالسباالینواردرمیکروفونسبزرنگحالت

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



گزینهانتخابباکهاستآنصدایمیزانتنظیمبهمربوطمیکروفونمنویازگزینهآخرین

“Adjust Microphone Volume…”باشدمیانجامقابل.

تنظیمازسپودهیدتغییرآنرویماوسکلیکداشتننگهباراتنظیمدرجهبایدمیکروفونصدایمیزانتنظیمجهت

.نماییدکلیکراokدکمه

ادامه-منوها و نوار ابزار کالس 



ارگذاریبمحتوایرویتبهقادرفقطونداشتهدسترسیپنجرهاینامکاناتبهکنندهشرکتاشخاصمعمولحالتدر

.هستندآندرشده

کهدهدمیشکلتغییرذیلتصویربهShareپنجرهشود،دادهکنندهشرکتفردبهپنجرهاینکنترلمجوزکهصورتیدر

.پردازیممیآنشرحبهادامهدر

حالت پیش فرض

پس از واگذاری دسترسی
جهت فعال شدن پنجره 

Share روی گزینه
Startکلیک نمایید

Shareپنجره 



رزیازیکهرتوضیحبهادامهدر.گرددمیفعالزیرشکلبهمنوییصفحه،وسطدر،Shareپنجرهشدنفعالازبعد

:پردازیممیمنوها

application, desktop, windowsشامل : اشتراک گذاری صفحه دسکتاپ

اپاشتراک گذاری کل صفحه دسکت

عالاشتراک گذاری پنجره خاص ف

ده اندفایل هایی که اخیرا به اشتراک گذاشته ش

:فایل هایی که در این پنجره قابل نمایش می باشند
(البته فقط متن غیر فارسی)POWEPOINTوPDF: متنی

MP4و SWFو FLV:تصویری

ادامه-Shareپنجره 



ادامه-Shareپنجره 

.نمودمشاهدهرامنوهایگزینهتوانمیآنرویکلیکباکهداردوجودمنوییراست–باالقسمتدر

Maximizeبه میزان کل صفحه کالس توسط گزینه Shareتغییر اندازه پنجره 

قبل از حداکثر نمودنShareنمای پنجره 

بعد از حداکثر نمودنShareنمای پنجره 

ر جهت بازگشت به حالت اولیه، د
وضعیت تمام صفحه، گزینه 

Restoreرا کلیک نمایید



هایگزینهلذیدردسترسیسطحبهبستهحاضرینهمچنین.هستندمشخصپنجرهایندرکالسدرحاضرافرادتمامنام

.دارندقرار(Hosts)مدیرانو(Presenters)دهندگانارائه،(Participants)عادیکنندگانشرکت

میتقالاندهندگانارائهبخشذیلبهکنندگان،شرکتبخشازاونامگردد،مشخصارائهجهتشخصیکهصورتیدر

.داردبعهدهرااشتراکپنجرهوکموبصدا،کنترلشخصادهنده،ارائهشخصاینصورتدر.یابد

پیغامالارسجهتفردیکانتخابمثالبطور)داشتارتباطنیزدیگراشخاصباتوانمیپنجرهاینطریقازهمچنین

(اوبرایخصوصی

بخش مدیران

بخش ارائه دهندگان

یبخش شرکت کنندگان عاد

با نگه داشتن ماوس روی نام کاربر :چت خصوصی
Start Private Chatدلخواه و انتخاب گزینه 

Attendeesپنجره 


