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ملزومات مورد نیاز

 نحوه تهیه نرم افزارهای مورد نیاز:
در صفحه اول سامانه  ،سمت راست،بلوک نرم افزارهای مورد در سامانه آموزش مجازی مراحل ذیل انجام دهید:
 -1ابتدا نرم افزار گوگل کروم نصب نماید فقط اگر سیستم شما  32بیتی نسخه اول نصب کنید ولی اگر سیستم شما
 64بیتی نسخه دوم نصب کنید.
نسخه اول :گوگل کروم مخصوص ویندوز  32بیتی
نسخه دوم  :گوگل کروم مخصوص ویندوز  64بیتی

نکته :اگر در سیستم خود گوگل کروم قبال نصب نموده اید فقط آن را به روز رسانی نماید.
 -2در این مرحله نرم افزار مخصوص ادوب کانکت بر روی سیستم رایانه خود نصب کنید اما اگر بخواهید با گوشی
هوشمند خود (اندروید)وارد شوید ،نسخه مخصوص اندروید نصب نماید.
لینک دانلود نسخه ادوب کانکت مخصوص رایانه
لینک دانلود نسخه مربوط به گوشی اندروید

 -3جهت رفع مشکل تایپ فارسی در کالس مجازی این نرم افزار
نصب کرده وراهنمای تنظیمات از سایت آموزش مجازی دانشگاه
به آدرس  vc.farspnu.ac.irدریافت نماید.

نحوه ورود به سامانه

 آشنایی با صفحه اول سامانه:
جهت ورود به سامانه ابتدا آدرس  vc.farspnu.ac.irرا در مرورگر خود وارد کرده تا صفحه ذیل بار
گذاری شود.

-1بلوک نرم افزارهای مورد نیاز :در این قسمت شما می توانید نرم افزارهای و آموزش مورد نیاز خود را دانلود
نماید
 -2اخبار عمومی :اخبار و اطالعیه مهم در خصوص سامانه به شما نمایش می دهد
-3بلوک ورود به سامانه :جهت ورود به سامانه از این قسمت اقدام می نماید  .نام کاربری کد استادی و رمز
عبور کد ملی استاد می باشد

-4خدمات الکترونیکی :لیست خدمات الکترونیکی دانشگاه نمایش می دهد با انتخاب این خدمات شما می توانید
وارد سامانه مربوطه شوید

 نحوه ورود به سامانه:
جهت ورود به سامانه ابتدا از طریق بلوک ورود به سامانه اقدامات ذیل انجام می دهیم:
-1در این کد استادی به عنوان نام کاربری وارد کرده
-2شماره کد ملی استاد به عنوان پسورد وارد نماید
-3سپس دکمه ورود کلیک می نماید

نکته :1
اگرهر دلیل نتوانستید وارد سامانه شوید با کلیک بر روی گزینه پشتیبانی لیست کارشناس پشتیبان به شما نمایش
می دهد با تماس با کارشناس واحد مربوطه خود مشکالت خود را مطرح نماید.
نکته:2
در صورت ورود به سامانه اگر در قسمت لیست درس های من دروس این ترم خود مشاهد نکردید می توانید از
طریق پشتیبانی با شماره مدیران سامانه در مناطق خود تماس گرفته تا شما را به درس مربوطه اضافه نمایند.
نکته:3
در صورت نیاز به آموزش های بیشتر وارد قسمت فیلم آموزشی سامانه می شوید و از کانال آپارات مربوطه فیلم
مورد نیاز جهت آموزش مشاهده نماید.

آشنایی با سامانه :
با ورود به پنل خود صفحه اصلی پنل خود به شکل ذیل مشاهده می نماید

-1درس های شما :در این قسمت لیست دروس این ترم خود را مشاهده می نماید.
 -2تقویم آموزشی :تقویم آموزشی شما نشان می دهد در این تاریخ ها کالس مجازی برای شما تعریف شده
 -3اعالنات :در این قسمت اخبار و اطالعیه مهم سایت به شما نمایش می دهد.
-4جلسان آنالین شما :به شما لیست جلسات یادآوری کرده و همچنین وضعیت جلسات آنالین به شما نشان می دهد
 -5با کلیک بر روی تقویم جلسات همان روز در این کادر به شما نمایش می دهد

آشنایی با صفحه دروس:
پس از کلیک بر روی درس مورد نظر وارد صفحه دروس به صورت شکل ذیل می شوید:

-1جلسات آنالین ادوب کانکت:در این لیست جلسات مربوط به این درس قابل مشاهده می باشد.وهمچنین با زدن
دکمه افزودن جلسه می توانید جلسه جدید را ایجاد و به لیست جلسات اضافه نمود.
-2لیست فایل ها:در این قسمت لیست تمام منابع درسی و دستور العمل نحوه برگزاری کالس و امتحانات قابل
دانلود می باشد.
-3لیست آزمون:از این طریق می توانید آزمون میان ترم و پایان ترم تعریف نماید.
-4جهت تایید حضوردانشجویان از قسمت حضور وغیاب  ،حضور دانشجو را در کالس تایید می نماید(در حال
به روز رسانی می باشد)

پنل فایل ها:

شما می توانید از طریق این پنل لیست تمام منابع درسی و دستور العمل نحوه برگزاری کالس و امتحانات برای
دانشجویان ارسال نماید.
 -1با زدن کلید افزودن فایل می توانید فایل مورد نظر خود را به لیست فایل ها اضافه کرد .با اضافه کردن
فایل ،دانشجویان آن درس به لیست فایل های اضافه شده دسترسی داشته و می تواند دانلود نمایند.
 -2لیست تمام منابع درسی و دستور العمل نحوه برگزاری کالس و امتحانات برای دانشجویان

نحوه اضافه کردن فایل:
پس از زدن دکمه افزودن فایل از پنل فایل ها مطابق شکل صفحه باز شده که شامل قسمت های ذیل می باشد.

-1عنوان فایل که قابل مشاهد در لیت فایل ها در این قسمت وارد می نمایم.
-2با زدن دکمه  choose fileفایل مورد نظر از روی سیستم یا گوشی همراه تان برای دانلود اضافه می نماید.
 -3با زدن دکمه شروع دانلود فایل مورد نظر به لیست فایل ها اضافه شده.

نکته: 1حجم فایل جهت آپلود  50Mمگابایت می باشد .
نکته: 2فایل با پسوند  jpg,png,bitmap,mp4,docx,pptx,xlsxقابل آپلود می باشد.

نحوه اضافه کردن کالس مجازی:
 -1جهت افزودن جلسه ابتدا طبق شکل ذیل بر روی دکمه افزودن جله کلیک نماید.

پس از کلیک روی دکمه افزودن جلسه پنجره تعریف جلسه طبق شکل باز شده که شامل موارد ذیل می باشد.
-1در این قسمت عنوان جلسه وارد می نماید.
-2تاریخ بر گزاری جلسه آنالین بر اساس روز /ماه
/سال وارد نماید.
-3ساعت برگزاری کالس بر اساس دقیقه  /ساعت
شروع جلسه مشخص می نماید
-4مدت زمان برگزاری جلسه انتخاب نماید.
نکته:اگر بر روی فلش پایین کلیک کردید و به دلیل
نخه مرورگر باز نشد بر روی عدد کلیک نماید

آشنایی با محیط کالس مجازی
نحوه ورود به کالس مجازی:
از طریق بلوک جلسات آنالین بر روی لینک جلسه مورد نظر کلیک می کنید و وارد جلسه می شوید

وضعیت جلسات:
-1در این حال هنوز جلسه توسط استاد تشکیل نشده و استاد وارد کالس نشده است.نمی توانید وارد کالس شوید.
-2در این وضعیت کالس در حال اجرا و استاد وارد کالس شده و مشغول تدریس می باشد.با کلیک روی لینک
آبی رنگ وارد کالس می شوید.
 -3در این وضعیت کالس به اتمام رسیده و دیگر نمی توانید وارد شوید

آشنایی با پنل کالس مجازی
با کلیک بر روی لینک ،کالس صفحه ذیل نمایش داده می شود

-1با کلیک بر پیوستن به کالس صفحه ذیل نمایش داده میشود که بر روی گزینه  3کلیک می نماید

نکته -4در صورتی که این صفحه مشاهده نکردید نشان می دهد که نرم افزارهای مورد نظر به درستی نصب
نشده .قسمت اول راهنما با دقت مطالعه نماید

-2در صورت پایان کالس فایل ضبط شده کالس در این قسمت نمایش می دهد

نکته: 5به دلیل ترافیک باالی سامانه نمایش فایل های ضبط شده از ساعت  18قابل مشاهده می باشد

-3با کلیک روی این گزینه صفحه ذیل که راهنمای کالس مجازی می باشد ،باز می شود که با بستن این پنجره
وارد کالس مجازی خود می شوید.

قسمت های مختلف پنل کالس مجازی:

-1تنظیم صدای کالس از این طریق انجام می دهید
-2وضعیت خود را در کالس توسط این گزینه مشخص می کنید به عنوان مثال اگر سوال داشتید روی شکل
مورد نظر کلیک می کنید
-3تصویر استاد در این قسمت مشاهد خواهید نمود.در صورتی که استاد وب کم خود را روشن نماید.
-4در صورت نیاز به مطرح کردن سوال در کالس می توانید از کادر چت کالسی استفاده نماید.
نکته:در صورتی که فارسی درست تایپ نشد می توانید نرم افزار تایپ فارسی و راهنمای آن را از سایت دانلود
نماید.یا جهت تایپ کلمه "ی" دکمه  shiftپایین نگهدارید
 -4نمایش محتوا ارائه شده توسط استاد در این قسمت نمایش داده می شود.

با آرزوی موفقیت
گروه آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

راَىمای کالس مجازی (الكتريويكي)
*)(Adobe Connect Virtual Class

آمًزش جامع ي گام بٍ گام

فريردیه 9911

* والع هجاصي یا والع الىسشًٍيىی ( )Virtual Classوِ تِ اخسلاس ،تِ آى  VCگفسِ هی ؿَد.
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فُرست مطالب
بخش اول  :راهنمای سریع


هلضٍهاذ هَسد ًياص

4



ساُ اًذاصي ٍ ٍسٍد تِ والع هجاصي

5

o

اص طشیك ػاهاًِ هذیشیر یادگيشي()LMS

5

ٍ oسٍد تِ والع هجاصي اص طشیك ليٌه آدسع

5



فؼال ػاصي هيىشٍفي ٍ زؼر كذا

6



ضثط والع

7



خایاى والع

7



خشٍج اص ًشم افضاس

7

بخش دوم  :راهنمای کار با نرم افسار Adobe Connect V8.1

8

 هٌَي Meeting


زٌظيواذ كذا

10



ضثط والع

11



خایاى والع

11



خشٍج اص ًشم افضاس

12

 هٌَي Layouts

12

Create New Layout ,Manage , Layouts, Reset Layouts, Close Layout Bar
 هٌَي Pods

13

Share, Notes, Attendees, Video, Chat, Files, Web Links, Poll, Q & A, Move and Resize Pods

 هٌَي Audio

26

Microphone Rights For Participants, Enable Single Speaker Mode

بخش سوم :
 ساٌّواي ًلة ًشم افضاس فاسػی ػاص كفحِ وليذ والع هجاصي
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دفسش آهَصؽ ّاي آصاد ٍ چٌذ سػاًِ اي داًـگاُ خيام ًَس

بخص ايل  :راَىمای سریع
ملسيمات مًرد وياز:
 )1سخت افزاري


لح زاج،واهديَزش یا هَتایل َّؿوٌذ تا خشداصًذُ هٌاػة.



حذالل  1گيگاتایر فضاي آصادRAM



ایٌسشًر خشػشػر تا خٌْاي تاًذ هٌاػة ) (ADSLتا حذالل ػشػر 256 Kb/s



یه ػذد ّذػر تا ويفير هٌاػة (اػسفادُ اص هيىشٍفي ٍ اػديىش تِ دليل اهىاى خظٍان ٍ تشگـر كذا دس والع
هٌاػة ًوی تاؿذ).



یه ػذد ٍب ون* (چٌاًچِ زوایل تِ اسػال زلَیش داسیذ).

* گَؿی ّاي َّؿوٌذ ٍ لح زاج ًياص تِ ٍب ون ٍ ّذػر ًذاسًذ.

 )2نرم افزاري (نسخه وینذوزی یا موبایلي)


ًلة آخشیي ًؼخِ ًشم افضاس Adobe Connect Add-in



ًلة آخشیي ًؼخِ ًشم افضاس  Adobe Flash Playerتشاي هشٍسگشّاي هَسد اػسفادُ



ًلة ًشم افضاس Adobe Acrobat Reader



ًلة آخشیي ًؼخِ ًشم افضاسّاي هشٍسگش  Mozilla Firefox ،Google Chromeیا Internet Explorer



ًلة هجوَػِ ًشم افضاسي Microsoft Office



ًلة ًشم افضاس فاسػی ػاص كفحِ وليذ والع هجاصي (ويثَسد فاسػی دس (Adobe Connect



دس كَسذ ًياصً ،شم افضاسّاي ضثط والع هاًٌذ Camtasia

تًجٍ :تشاي تشداؿسي تشخی اص ًشم افضاسّاي هَسد اؿاسُ تِ ٍتگاُ ػاهاًِ هذیشیر یادگيشي داًـگاُ تِ آدسع
 lms.pnu.ac.irهشاجؼِ ًوایيذ .خغ اص داًلَد ،زْيِ ٍ رخيشُ ًشم افضاسّاي هَسد ًياص اتسذا هشٍسگش ایٌسشًر هَسد
اػسفادُ سا تثٌذیذ ٍ ازلال ػيؼسن خَد سا اص ایٌسشًر لطغ ًوَدُ ٍ ػدغ الذام تِ ًلة ًوایيذ.
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دفسش آهَصؽ ّاي آصاد ٍ چٌذ سػاًِ اي داًـگاُ خيام ًَس

راٌ اوذازی ي يريد بٍ کالس مجازی:
 )9يريد بٍ کالس مجازی از طریق ساماوٍ مذیریت یادگيری ()LMS
تؼددذ اص ًلددة ًددشم افددضاس ّدداي هددَسد ًيدداص ،هشٍسگددش سا اجددشا ًو دَدُ ٍ تددشاي ٍسٍد ٍ اجددشاي وددالع ،دس ًددَاس آدسع هشٍسگددش
ػثاسذ  lms.pnu.ac.irزایح ًوَدُ ٍ تِ كفحِ اٍل ػاهاًِ هذیشیر یادگيشي(ٍ )LMSاسد هی ؿَیذ

ٍ دس لؼور ٍسٍد تِ ػاهاًًِ ،ام واستشي (وذ اػسادي) ٍ گزسٍاطُ (وذ هلی) خَد سا دسج ًوَدُ ٍ ٍاسد ػاهاًِ ؿَیذ.

كفحِ اكلی  – LMSليٌه ٍسٍد تِ والع هجاصي

4

دفسش آهَصؽ ّاي آصاد ٍ چٌذ سػاًِ اي داًـگاُ خيام ًَس

دس تلددَن "سٍیددذادّاي ًضدیدده"ً ،ضدیىسددشیي جلؼدداذ الىسشًٍيىددی خددَد سا اص لحددا صهدداًی تددا ًوددایؾ وددذ دسع ،ؿددواسُ
جلؼِ ،سٍص ٍ ػداػر هدَسد ًظدش ودالع الىسشًٍيىدی هـداّذُ هدی وٌيدذ .تدشاي ٍسٍد تدِ ودالع ودافی اػدر جلؼدِ هدَسد
ًظش سا وِ اص لحا صهاًی هٌطثك تا صهاى وًٌَی ؿوا اػر اًسخاب ًوایيذ.
** تِ خاطش داؿسِ تاؿيذ زا دلایمی لثل اص صهاى ؿشٍع والع الىسشًٍيىی ،ليٌه ٍسٍد تِ والع فؼال ًخَاّذ ؿذ.
دس تلدَن "دسع ّداي هدي" وليدِ دسع ّداي ًيوؼدال جداسي خدَد سا تدش اػداع ودذ دسع هدی زَاًيدذ جؼدسجَ ٍ سٍیدر
ًوایيذ .خغ اص اًسخاب دسعٍ ،سٍد تِ جلؼاذ ّواى دسع ًيض اهىاًدزیش خَاّذ تَد.

 )2يريد بٍ کالس مجازی از طریق ليىك آدرس:
تؼددذ اص ًلددة ًددشم افددضاس ّدداي هددَسد ًيدداص ،هشٍسگددش سا اجددشا ًو دَدُ ٍ تددشاي ٍسٍد ٍ اجددشاي وددالع ،دس ًددَاس آدسع هشٍسگددش
ػثاسذ (ليٌه آدسع اسائدِ ؿدذُ اص طدشد اداسُ آهدَصؽ) سا زایدح ًودَدُ ٍ ػددغ تدا ًدام وداستشي ٍ سهدض ػثدَس اػدالم ؿدذُ
یا تلَسذ هْواى )ٍ (questاسد والع هجاصي هَسد ًظش ؿَیذ.
خغ اص طی یىی اص دٍ هؼيش هَسد اؿاسُ ،تِ كفحِ اكلی والع الىسشًٍيىی (ؿىل صیش) ٍاسد ؿَیذ.

كفحِ اكلی والع هجاصي
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فعال سازی ميكريفه ي تست صذا:
خددغ اص چدده وددشدى زٌظيودداذ هشتددَ ،تددِ كددذا ،سٍي ػالهددر هيىددشٍفي دس لؼددور هيدداًیف تددایي كددفحِ وليدده وٌيددذ زددا اهىدداى
كحثر وشدى دس والع ،تشایساى فشاّن ؿَد.

فؼال ػاصي هيىشٍفي ٍ ػایش گضیٌِ ّاي هشتَ ،تِ آى
تشاي زؼر كذا ٍ اطويٌاى اص ػولىشد كحيح هيىشٍفي اص هٌَي ٍ Meetingاسد  Audio Setup Wizardهی ؿَیذ وِ جضئياذ آى دس
اداهِ زَضيح دادُ هی ؿَد.

زؼر كذا ٍ هيىشٍفي
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ضبط کالس :
خددغ اص چدده وددشدى زٌظيودداذ هشتددَ ،تددِ كددذا (ساٌّوددایی تيـددسش دس كددفحِ  14زددا  ،)16اص هٌددَي  Meetingسٍي گضیٌددِ
 Record Meetingوليدده وٌيددذ زددا ّوددِ فؼاليددر ّدداي اًجددام ؿددذُ دس وددالع تلددَسذ خَدودداس تددشسٍي ػددشٍس ّدداي وددالع
الىسشًٍيىددی( )VCتلددَسذ یدده فدديلن رخيددشُ ؿ دَد .ایددي فدديلن دس طددَل زددشم دس دػددسشع داًـددجَیاى ٍ اػددساد ّودداى وددالع لددشاس
خَاّذ داؿر .یصم تِ روش اػر وِ وليه هجذد سٍي ّويي گضیٌِ ػول ضثط سا غيش فؼال هیوٌذ.
** طثك تخـٌاهِ ّاي دفسش آهَصؽ ّاي آصاد ٍ چٌذ سػاًِ اي ضثط جلؼاذ اص ػَي اػازيذ الضاهی اػر.

پایان کالس :
خغ اص خایداى یدافسي ودالع ،تدا وليده تدش سٍي گضیٌدِ  End Meetingاص هٌدَي  ، Meetingجلؼدِ خازودِ یافسدِ ٍ اسزثداّ ،ودِ
حاضشیي تا والع هجاصي ( )VCلطغ هی ؿَد.
** حسوا تخاطش داؿسِ تاؿيذ لثل اص وليه تش سٍي گضیٌِ  End Meetingجلؼِ سا اص حالر ضثط ؿذى خاسج وٌيذ.

خريج از ورم افسار :
اگش تٌا تِ ّش دليلدی دس حديي اجدشاي ودالع هجداصي احسيداج تدِ خدشٍج اص ًدشم افدضاس داؿدسيذ تدذٍى ایٌىدِ ػدایش وداستشاى اص ودالع
خداسج ؿدًَذ ،هدیزَاًيدذ تدا وليده تدش سٍي گضیٌدِ  Exit Adobe Connectاص هٌدَي ً Meetingدشم افدضاس سا سٍي ػيؼدسن خدَد
تثٌذیذ .دس ایٌلَسذ ودالع هجداصي ّوچٌداى تدش سٍي ػدشٍس  VCتداص خَاّدذ هاًدذ ٍ حاضدشیي دس ودالع اهىداى اداهدِ فؼاليدرّداي
خَد سا خَاٌّذ داؿر.
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بخص ديم  :راَىمای کار با ورم افسار Adobe Connect
صفحٍ اصلي :
دس ایي كفحِ وِ تال فاكدلِ خدغ اص ٍسٍد تدِ هحديط ودالع هجداصي تدِ آى دػسشػدی خَاّيدذ داؿدر ،زودام اهىاًداذ هحديط ودالع
هجاصي دس دػسشع هیتاؿذ .دس زلَیش صیش ًواي ولی ایي كفحِ ًـاى دادُ ؿذُ اػر.

كفحِ اكلی والع هجاصي
ّواًگًَِ وِ دس زلَیش فَق خيذاػر ،كفحِ اكلی والع هجاصي اص چْاس لؼور اكلی تلَسذ صیش زـىيل ؿذُ اػر .


تخؾ( Share )Podجْر ًوایؾ هحسَاّاي هَسد ًظش اػساد تِ ؿشور وٌٌذگاى (داًـجَیاى).



تخؾ( Video )Podجْر ًوایؾ زلَیش اػساد دس والع.



تخؾ( Attendees )Podجْر ًوایؾ ليؼر حاضشیي دس والع.



تخؾ( Chat )Podجْر اسزثاًَ ،ؿساسي تيي حاضشیي دس والع.

** تِ لؼدور ّداي فدَق دس اكدطال  Podگفسدِ هدیؿدَد ٍ هوىدي اػدر تشحؼدة زٌظيوداذ اػودال ؿدذُ دس ػدشٍس ودالع
هجاصي ( )Virtual Classهسفاٍذ تاؿٌذ.
دس اداهِ ٍ خغ اص هؼشفی هٌَّاي ًشم افضاس ،تِ ؿش ٍ تشسػی ّPodاي فَق ٍ ػایش لؼور ّاي ضشٍسي خشداخسِ هی ؿَد.
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مىًی : Meeting
اػساداى ،دس ایي هٌَ زٌْا تِ گضیٌِّداي صیدش ًيداص داسًدذ  ،لدزا تدِ تشسػدی ّوديي هٌَّدا خشداخسدِ ٍ اص تشسػدی تميدِ هٌَّدا كدشد ًظدش
هی ؿَد.
 - Audio Setup Wizard -1جْر تشسػی ػولىشد كحيح ّذػر /اػديىش ٍ هيىشٍفي
Record Meeting -2

 -جْر ضثط ّوِ سخذادّا دس والع هجاصي

End Meeting -3

 -جْر خایاى دادى تِ جلؼِ ()Session

 - Exit Adobe Connect -4جْر خشٍج اص ًشم افضاس
 : Audio Setup Wizardجْددر تشسػددی ػولىددشد كددحيح ّذػددر  /اػددديىش ٍ هيىددشٍفي هسلددل تددِ سایاًددِ خددَد دس وددالع
هجدداصي ،اتسددذا سٍي ایددي گضیٌددِ وليدده وٌيددذ .خٌجددشُ اي ت دِ ؿددىل صیددش ًـدداى دادُ خَاّددذ ؿددذ .دس خٌجددشُ جذیددذ تددش سٍي دووددِ
 Nextوليه وٌيذ.

خٌجشُ زٌظيواذ كذا (كفحِ اٍل)
دس خٌجدشُ تؼددذ سٍي دووددِ  Play Soundوليدده ًوددَدُ ٍ دس كددَسذ ؿددٌيذى كدذاي هَصیدده اص اػددديىشّ /ذػددر ٍ اطويٌدداى
اص ػولىددشد كددحيح آى سٍي دووددِ  Nextوليدده وٌيددذ ،دس غيددش ایٌلددَسذ زٌظيودداذ هشتددَ ،تددِ خشٍجددی كددذا سا دس سایاًددِ
خَد تشسػی وٌيذ.
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خٌجشُ زٌظيواذ كذا (كفحِ زؼر خخؾ كذا)
دس خٌجشُ تؼذي ،تایذ زٌظيوداذ هشتدَ ،تدِ هيىدشٍفي خدَد سا تشسػدی ًوائيدذ .تدذیي هٌظدَس تدا وليده تدش سٍي لؼدور هشتَطدِ
ٍ اًسخدداب هيىددشٍفي هددَسد ًظددش خددَد اص تدديي هيىددشٍفي ّدداي هسلددل تددِ ػيؼددسن (دسكددَسذ ٍجددَد چٌددذ هيىددشٍفي سٍي
ػيؼسن) ،سٍي دووِ  Nextوليه وٌيذ.

خٌجشُ زٌظيواذ كذا (كفحِ اًسخاب هيىشٍفي)
دس خٌجشُ تؼذي تدا وليده تدش سٍي دوودِ  Recordخٌجدشُ وَچده دیگدشي ًودایؾ دادُ خَاّدذ ؿدذ ودِ اجداصُ اػدسفادُ ًدشم
افضاس اص هيىشٍفي سا زؼيديي هدیوٌدذ ،دس ایدي خٌجدشُ سٍي دوودِ  Allowوليده وٌيدذ زدا ضدثط كدذا اص طشیدك هيىدشٍفي آغداص
ؿدَد .ػددغ سٍي دوودِ ؿدواسُ ( 1هطداتك زلدَیش صیدش) وليده وٌيد ذ زدا ضدثط كدذا هسَلدد ؿدَد ػددغ سٍي دوودِ Play
 Recordingوليه ًوائيدذ زدا كدذاي ضدثط ؿدذُ خخدؾ ؿدَد .دس كدَسذ ػولىدشد كدحيح سٍي دوودِ  Nextوليده ًوائيدذ
ٍ دس غيش ایٌلَسذ زٌظيواذ هشتَ ،تِ هيىشٍفي سا دس سایاًِ خَد چه وٌيذ.
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خٌجشُ زٌظيواذ كذا (كفحِ زؼر هيىشٍفي)
دس خٌجدشُ تؼدذي تدا وليده تدش سٍي دوودِ  ٍ Test Silenceػددغ وليده تدش سٍي دوودِ  Nextتدِ تخدؾ خایداًی زٌظيوداذ
كذا هیسػين.

خٌجشُ زٌظيواذ كذا (كفحِ تشسػی كذاي هحيط)
دس خٌجشُ ًْایی ایي تخؾ یه ػشي اطالػاذ ولی اص ٍضؼير زٌظيواذ كذا تِ ؿوا ًوایؾ دادُ خَاّذ ؿذ.
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خٌجشُ زٌظيواذ كذا (كفحِ خایاًیً -سایج تشسػیّا)

 : Record Meetingتا وليده تدش سٍي ایدي هٌدَ ّودِ فؼاليدر ّداي اًجدام ؿدذُ دس ودالع تلدَسذ خَدوداس تدشسٍي ػدشٍس ّداي
والع هجاصي( ) VCتلَسذ یده فديلن رخيدشُ خَاّدذ ؿدذ .ایدي فديلن دس طدَل زدشم دس دػدسشع داًـدجَیاى ٍ اػدساد ّوداى ودالع
لشاس خَاّذ داؿر .یصم تِ روش اػر وِ وليه هجذد سٍي ّويي گضیٌِ ػول ضثط سا غيش فؼال هیوٌذ.
** طثك تخـٌاهِ ّاي دفسش آهَصؽ ّاي آصاد ٍ چٌذ سػاًِ اي ضثط جلؼاذ اص ػَي اػازيذ الضاهی اػر.

 : End Meetingتا وليه تدش سٍي ایدي هٌدَ  ،جلؼدِ خازودِ یافسدِ ٍ اسزثداّ ،ودِ حاضدشیي تدا ودالع هجداصي ( )VCلطدغ هدی
ؿَد.
** حسوا تخاطش داؿسِ تاؿيذ لثل اص وليه تش سٍي گضیٌِ  End Meetingجلؼِ سا اص حالر ضثط ؿذى خاسج وٌيذ.

 : Exit Adobe Connectتا وليه تش سٍي ایدي گضیٌدِ ًدشم افدضاس سٍي ػيؼدسن ؿدوا تؼدسِ خَاّدذ ؿدذ ٍلدی ودالع ّوچٌداى تدش
سٍي ػشٍس  VCتاص خَاّذ هاًدذ ٍ حاضدشیي دس ودالع اهىداى فؼاليدر خَاٌّدذ داؿدر  ،وداستشد ایدي گضیٌدِ دس صهداًی اػدر ودِ ؿدوا
تخَاّيذ ػيؼسن خَد سا هجذدا ساُ اًذاصي (ً )Restartوائيذ.

مىًی : Layouts
ّوداًطَس ودِ دس اتسدذا اؿداسُ ؿدذ  ،كددفحِ اكدلی  VCداًـدگاُ خيدام ًدَس تلدَسذ خيـددفشم اص چْداس  Podزـدىيل ؿدذُ اػدر .تددِ
چيددٌؾ ایددي ّPodددا دس وٌدداس ّددن  Layoutگفسددِ هددی ؿددَد وددِ تددش اػدداع ًيدداص  ،لاتددل وددن یددا صیدداد ؿددذى ٍ ًيددض لایددل جاتجددایی
ّؼسٌذ ٍ رخيشُ دس یه  Layoutجذیدذ ّؼدسٌذ .دس صیدش ساجدغ تدِ ّشودذام اص گضیٌدِ ّداي ایدي لؼدور زَضديحاذ هخسلدشي تيداى
ؿذُ اػر.
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 ، Discussion Layoutیىی اص ّLayoutاي خيؾ فشم دس والع هجاصي

 : Create New Layoutایجاد یه  Layoutجذیذ هطاتك تا ًياص ّاي ؿوا.
قسمت میاني  :ایدي لؼدور ؿداهل ليؼدر ّLayoutداي جداسي تدَدُ ٍ تدا اًسخداب ّشودذام ّpod ،داي هشتَطدِ ًودایؾ دادُ
خَاّذ ؿذ.
 : Manage Layoutsحزد یا زغييش ًام ّLayoutاي هَجَد.
 : Reset Layoutsتاصگشداًی زٌظيواذ هشتَ ،تِ ّLayoutا تِ حالر خيـفشم.
 : Close Layout Barتؼسي ( Layout Barلؼور ساػر كفحِ).

مىًی : Pods
دس ایي هٌَ تا فؼال ًودَدى یدا غيدش فؼدال ًودَدى ػالهدر زيده وٌداس ّشیده اص گضیٌدِ ّدا  Podهشتدَ ،تدِ آى گضیٌدِ فؼدال یدا غيدش
فؼال خَاّذ ؿذ .دس صیش تِ تشسػی ّشیه اص ّPodا خشداخسِ هی ؿَد.



: Share
ایي  podیىی اص هْوسشیي تخؾ ّا دس ودالع هجداصي هدی تاؿدذ ودِ تَػديلِ آى یده هحسدَا (ؿداهل ػىدغ ،هدسي ،فایدل
خاٍسخَیٌددر ،فایددل فلددؾ ٍ  )...دس وددالع تددشاي ّوددِ ودداستشاى تددِ ًوددایؾ دس خَاّددذ آهددذ .كددفحِ  Shareدس زلددَیش صیددش
هالحظِ هی ؿَد.
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كفحِ Share
ّواًطَس ودِ گفسدِ ؿدذ ،تدا اػدسفادُ اص ایدي تخدؾ هدیزدَاى هدَاسد هخسلفدی سا تدشاي افدشاد حاضدش دس ودالع تدِ ًودایؾ
گزاؿر .دس اداهِ تِ هؼشفی تيـسش ایي لؼور خشداخسِ هی ؿَد.
دس لؼددور  Sharingتددا وليدده تددش سٍي ػالهددر هیلد وٌدداسي ،هٌَّدداي ایددي لؼددور تدِ كددَسذ ؿددىل صیددش ًـدداى دادُ
هیؿَد.

گضیٌِ ّاي لاتل تِ اؿسشان گضاسي زَػط خاد Share
 : Share My Screenتا وليه تش سٍي ایي گضیٌِ خٌجشُ ایی تلَسذ ؿىل صیش تاص خَاّذ ؿذ.
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خٌجشُ Screen Sharing


تددا اًسخدداب گضیٌددِ  Desktopوددل زلددَیش هيضودداس( )desktopسایاًددِ ؿددوا ،تددشاي ػددایشیي ًوددایؾ دادُ خَاّددذ ؿددذ،
دسػر ّواًٌذ چيضي وِ خَدزاى هیتيٌيذ.



تا اًسخاب گضیٌدِ  Applicationsزٌْدا ًدش م افضاسّدایی ودِ سٍي سایاًدِ ؿدوا دسحدال اجدشا ّؼدسٌذ ٍ ؿدوا آًْدا سا اًسخداب
هیوٌيذ  ،تشاي ػایشیي ًوایؾ دادُ خَاّذ ؿذ.



تا اًسخداب گضیٌدِ  Windowsزٌْدا خٌجدشُ ّداي خاكدی اص ًدشم افضاسّداي تداص سٍي سایاًدِ ؿدوا ودِ ؿدوا آًْدا سا اًسخداب
هیوٌيذ  ،تشاي ػایشیي ًوایؾ دادُ خَاّذ ؿذ.

 : Share Documentتا وليه تش سٍي ایي گضیٌِ خٌجشُ ایی تلَسذ ؿىل صیش تاص خَاّذ ؿذ.

خٌجشُ Share Document
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دس ایي خٌجشُ  ،گضیٌِ ّاي ػدور چدح ّشودذام هشتَطدِ تدِ ػداتمِ فایلْداي تداسگضاسي ؿدذُ دس ودالع تدَدُ ٍ دس كدَسزيىِ فدایلی سا
تاسگضاسي ًوَدُ تاؿيذ ،تؼسِ تِ ًدَع ٍ وداستشد فایلْدا ،یده یدا چٌدذ هدَسد اص ایدي گضیٌدِّدا داساي همدذاس خَاٌّدذ تدَد ٍلدی دس اٍلديي
اػسفادُ ّيچگًَِ همذاسي ًخَاٌّذ داؿر.
تدشاي تدداسگضاسي فایددل وددافی اػدر اتسددذا سٍي دووددِ  Brows My Computerوليدده ًوددَدُ ٍ ػددغ ،اص خٌجددشُ تدداص ؿددذُ فایددل
هَسد ًظش خَد سا اًسخاب ًوائيذ.
** فایلْاي هَسد لثَل دس ایي لؼور ؿاهل فایل خاٍسخَیٌر ،pdf ،فلؾ ٍ چٌذ هَسد دیگش هیتاؿٌذ.
دس زلَیش صیش یه ًوًَِ اص فایل  Shareؿذُ خاٍسخَیٌر ًـاى دادُ ؿذُ اػر.

اؿسشان یه فایل زَػط خاد )Share(Document
 : Share WhiteBoardتا وليه تش سٍي ایي گضیٌِ خٌجشُ ایی تلَسذ ؿىل صیش تاص خَاّذ ؿذ.
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خاد Whiteboard
ایي هحيط زمشیثا هـاتِ ًدشم افدضاس  Paintدس ٍیٌدذٍص تدَدُ ٍ ؿدوا هدی زَاًيدذ تدا اػدسفادُ اص هدٍ،ع  ،للدن ًدَسي یدا  Touchpadتدِ
ًَؿسي دس آى تدشداصیذ .هسي ًَؿسِ ؿذُ دس هحيط  Whiteboardتلَسذ ّوضهاى تشاي داًـجَیاى ًوایؾ دادُ هیؿَد.


 : Notesاص ایي گضیٌدِ تدشاي لدشاس دادى یده هدسي اتدر ٍ لاتدل ٍیدشایؾ ّوچدَى اطالػيدِ زداخيش دس تشگدضاسي ودالع ،
تشگضاسي آصهَى یا وَئيض ٍ  ...دس والع هجاصي اػسفادُ هیؿَد.
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) Pod (Notesجْر لشاس دادى یه هسي لاتل ٍیشایؾ دس والع


 : Attendeesدسكددَسذ فؼددال تددَدى ایددي گضیٌددِ ليؼددر افددشاد حاضددش دس وددالع ،دس  podهخلددَف تددِ خددَد ًوددایؾ
دادُ هیؿَد.

) Pod (Attendeesجْر ًوایؾ ليؼر افشاد حاضش دس والع
دس ایددي خدداد اهىاًدداذ هسؼددذدي لددشاس دادُ ؿددذُ وددِ تددذليل اّويددر تددایي آًْددا ،دس اتسددذاي ایددي آهددَصؽ تددِ هؼشفددی آًْددا
خشداخسين.


 : Videoجْددر ًوددایؾ زلددَیش اػددساد ٍ یددا داًـددجَیاى دس وددالع اػددسفادُ هددیؿددَد (تددشاي اػددسفادُ اص ایددي اهىدداى ،
داؿسي ٍب ون فؼال ضشٍسي اػر).
جْر فؼال ًوَدى زلَیش خَد دس والع تلَسذ صیش ػول وٌيذ :
 -1اتسذا اص ازلال كحيح ٍب ون تِ سایاًِ خَد  ،اطويٌاى حاكل وٌيذ.
 -2دسكَسذ ػذم ٍجَد ٍ Podیذئَ ًؼثر تِ فؼال ػاصي آى الذام وٌيذ.
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 -3دس ٍػط كفحِي ایي  Podسٍي دووِ  Start My Webcamوليه وٌيذ.

) Pod(Videoجْر ًوایؾ زلَیش صًذُ اػساد دس والع

 -4دسكَسذ ًوایؾ كفحِ صیش اتسذا سٍي دووِ  ٍ Allowػدغ تش سٍي دووِ  Closeوليه وٌيذ.

خٌجشُ زٌظيواذ فلؾ خليش
 -5تخاطش داؿسِ تاؿيذ زا ایي لحظدِ فمدط دٍستديي فؼدال ؿدذُ ٍلدی ّدي یده اص وداستشاى زلداٍیش اسػدالی ٍب ودن
ؿوا سا ًخَاٌّذ دیذ .جْر اسػال زلَیش تِ ػایش واس تشاى سٍي دووِ  Start Sharingوليه وٌيذ.
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)Pod(Video
 -6تددشاي لطددغ اسػددال زلددَیش تددِ ودداستشاى  ،سٍي دووددِ ( Stop Sharingدووددِ ؿددواسُ  )1وليدده وٌيددذ.
ّوچٌيي ؿوا هدیزَاًيدذ تدا وليده تدش سٍي دوودِ ( Pauseدوودِ ؿدواسُ  )2اسػدال زلدَیش سا تلدَسذ هَلدر
هسَلد ًوائيذ (دس ایي ٍضؼير  ،ػایش واستشاى زلَیش ؿوا سا تلَسذ یه ػىغ اتر خَاٌّذ دیذ).

)Pod(Video

** زَجِ داؿسِ تاؿيذ ودِ اسػدال هدذاٍم زلدَیش هوىدي اػدر هَجدة اؿدغال تديؾ اص اًدذاصُ خٌْداي تاًدذ ؿدذُ
لطغ ٍ ٍكلی كذا ٍ افر ويفير والع سا دس خی داؿسِ تاؿذ.



 : Chatجْر تشلشاسي اسزثاًَ ،ؿساسي تيي افشاد والع اص ایي اهىاى اػسفادُ هیؿَد.
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1
)Pod(Chat
جْر ًَؿسي هطلة دس ایي لؼور :
 -1هسي هَسد ًظش خَد سا دس وادس هخلَف ٍاسد ًوائيذ (ؿواسُ  ،1دس زلَیش فَق).
 -2وليذ  Enterسا فـاس دّيذ یا تشسٍي دووِ اسػال وليه وٌيذ.


جْر اسػال یه هسي تلَسذ خلَكی ،اتسذا تَػيلِ هٍ،ع تِ ًام فشد هَسدًظش خَد دس ليؼر ( Attendeesؿواسُ ، 3
دسزلَیشفَق) اؿاسُ ًوَدُ ٍ ػدغ سٍي گضیٌِ  Start Private Chatوليه وٌيذ .تا ایي واس  tabجذیذي دس لؼور خائيٌی
 Podچر اضافِ خَاّذ ؿذ .وِ هسي هَجَد دس آى فمط تشاي ؿوا ٍ فشد هَسد ًظش ًوایؾ دادُ هیؿَد.



 : Filesجْر تاسگضاسي فایل دس والع ٍ داًلَد هؼسمين زَػط ػایش افشاد حاضش دس والع هیزَاًيذ اص ایي اهىاى اػسفادُ
وٌيذ

)Pod(Files
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جْر تاسگضاسي فایل دس والع تلَسذ صیش ػول وٌيذ :
 -1دس ایددي  ، Podاتسددذا سٍي دووددِ … Upload Fileوليدده وٌيددذ .خٌجددشُ ایددی تلددَسذ ؿددىل صیددش ًوددایؾ داد
خَاّذ ؿذ.
 -2دس خٌجددشُ صیددش تددش سٍي دووددِ  Browse My Computerوليدده ًوددَدُ ٍ فایددل هددَسد ًظددش خددَد سا اًسخدداب
وٌيذ.

) – Pod(Filesخٌجشُ اًسخاب فایل



 : Web Linksجْددر لددشاس دادى آدسع كددفحاذ ایٌسشًسددی دس وددالع تلددَسذ  hyper linkهددیزَاًيددذ اص ایددي اهىدداى
اػسفادُ وٌيذ.

)Pod(Web Links
جْر افضٍدى یه ليٌه تِ ایي  Podتِ كَسذ صیش ػول وٌيذ:
 -1دسگَؿِ تای ٍ ػور ساػر ایي  Podسٍي گضیٌِ  Add Linkوليه وٌيذ.
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هٌَّاي )Pod(Web Links
 -2دس كفحِ جذیذ  ،تلَسذ زَضيحاذ صیش ػول وٌيذ.

خٌجشُ افضٍدى ليٌه دس )Pod(Web Links
 -1دس لؼور ً URL Nameام ػایر هَسد ًظش خَد سا زایح وٌيذ.
 -2دس لؼور  URL Pathآدسع ػایر هَسد ًظش خَد سا زایح وٌيذ.
 -3تش سٍي دووِ  OKوليه وٌيذ.


 : Pollجْر تشگضاسي یه ًظش ػٌجی اص افشاد حاضش دس والع اػسفادُ هی ؿَد.

)Pod(Poll
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تشاي ایجاد یه ًظش ػٌجی دس والع هجاصي  ،تلَسذ صیش ػول وٌيذ :
 -1دس لؼور  ، Questionػؤال هَسد ًظش خَد سا زایح وٌيذ.
 -2دس لؼددور  ، Answersتددِ اصاي ّددش یدده گضیٌددِ اص گضیٌددِ ّدداي خاػددج  ،دس یدده ػددطش جذیددذ آى گضیٌددِ سا
زایح وٌيذ.
 -3سٍي دووِ  Openوليه وٌيذ.
** اگددش هٌددَي وـددَیی (ؿددواسُ  4دس زلددَیش فددَق) سٍي گضیٌددِ  Multiple Choiceلددشاس داؿددسِ تاؿددذ ً ،ظددش ػددٌجی
تلَسذ زه جَاتی تَدُ ٍ واستشاى ً Podظش ػٌجی سا تلَسذ صیش خَاٌّذ دیذ.

خٌجشُ ًوایؾ ًسایج دس )Pod(Web Links
** اگددش هٌددَي وـددَیی (ؿددواسُ  4دس زلددَیش فددَق) سٍي گضیٌددِ  Multiple Answersلددشاس داؿددسِ تاؿددذ ً ،ظددش
ػٌجی تلَسذ چٌذ جَاتی تَدُ ٍ واستشاى ً Podظش ػٌجی سا تلَسذ صیش خَاٌّذ دیذ.

خٌجشُ ًوایؾ ًسایج دس )Pod(Web Links
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دس كددَسذ زوایددل تددِ دیددذى آسا تلددَسذ هؼددسمين  ،وافيؼددر تددش سٍي دووددِ  View Votesوليدده وٌيددذ زددا ّوددِ آساي
اسػالی سا تِ زفىيه هـاّذُ وٌيذ.

خٌجشُ ًوایؾ جشئياذ ًسایج دس )Pod(Web Links


 : Q & Aجْر تشگضاسي خشػؾ ٍ خاػج تا حاضشیي دس والع ٍ اػساد (اػازيذ) اص ایي  Podاػسفادُ هیؿَد.

)Pod(Q & A
دس ایددي  ، Podخددغ اص اًسخدداب خشػددؾ هددَسد ًظددش  ،اتسددذا دس وددادس خددایيي وليدده ًوددَدُ خاػددج هٌاػددة سا زایددح ًوائيددذ.
ػدددغ تددا وليدده تددش سٍي دووددِ ( Send Privatelyؿددواسُ  – 1دس زلددَیش فددَق) جْددر اسػددال خاػددج تددِ فشػددسٌذُ
خشػدؾ هدَسد ًظدش یدا دوودِ ( Send To Allؿدواسُ  – 2دس زلدَیش فدَق) جْدر ًودایؾ ّدن خشػدؾ ٍ ّدن خاػدج تدِ
ّوددِ ودداستشاى حاضددش دس وددالع  ،خاػددج خددَد سا اسػددال وٌيددذّ .وچٌدديي  ،ؿددوا هددیزَاًيددذ تددا وليدده تددش سٍي دووددِ
 Deleteیه خشػؾ سا حزد ًوائيذ.
** هٌددَي وـددَیی ( Assign To ، )Combo Boxجْددر زخلدديق یدده خشػددؾ تددِ یدده اػددساد خدداف (دس كددَسذ
چٌذ اػسادي تَدى والع هجاصي) هیتاؿذ وِ تذليل واستشد اًذن آى  ،اص زَضيح ایي لؼور كشد ًظش هیوٌين.
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 : Move And Resize podsایدي گضیٌدِ زؼيديي هدیوٌدذ ودِ ّPodدا اهىداى جاتجدایی داؿدسِ تاؿدٌذ یدا خيدش .دس
كَسذ فؼال تَدى زيده وٌداس ایدي گضیٌدِ  ،ؿدوا هدی زَاًيدذ تدا لدشاس دادى ًـداًگش هدٍ،ع سٍي لثدِ ّداي ّPodدا اًدذاصُ
آًْا سا زغييش دّيذ یا ایٌىِ تَػيلِ گشفسي ٍ سّا ًوَدى ( )Drag And Dropآًْا سا جاتجا ًوائيذ.

مىًی : Audio
ایدي هٌدَ زٌْدا داساي دٍ اهىداى ػدادُ تدِ ؿدش صیدش هدی تاؿدذ ودِ جْدر اداسُ آػداًسش ودالع الىسشًٍيىدی اص لحدا اهىاًداذ كدَزی
هَسد اػسفادُ لشاس هیگيشًذ.

: Microphone Rights For Participants 
دسكَسذ وليه تش سٍي ایي گضیٌِ ،اهىاى اػسفادُ اص هيىشٍفي ،تشاي ّوِ داًـجَیاى تلَسذ یىجا فؼال هیؿَد.



: Enable Single Speaker Mode
دسكَسذ وليه تش سٍي ایي گضیٌِ ،اهىاى اػسفادُ اص هيىشٍفي ،دس آى ٍاحذ ،زٌْا تشاي یه ًفش فؼال خَاّذ تَد.

بخص سًم :راَىمای وصب ورم افسار فارسي ساز صفحٍ کليذ کالس مجازی
تشاي ًلة ويثَسد فاسػی ٍ اػسفادُ اص فًَر فاسػی دس  Adobe Connectهشاحل صیش سا اًجام دّيذ.
اتسذا جذیذزشیي فایل هشتَ ،تِ ًلة ويثَسد فاسػی سا دسیافر ًوایيذ.
فایل سا اص حالر صیح خاسج وشدُ ٍ تش سٍي فایل  setupدٍتاس وليه ًوایيذ ٍ ػولياذ ًلة سا اًجام دّيذ.
تشاي زٌظين ويثَسد فاسػی تش سٍي ٍیٌذٍص  7هشاحل صیش سا اًجام دّيذ:
1-اص هٌَي  Startتِ  ٍ Control Panelػدغ تِ  Region and Languageتشٍیذ.

 -3به بخش  Keyboard and languageبروید و برروی Change keyboardsکلیک نمایید.
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-3در پنجره Text Services and Input Languagesشبیه به تصویر زیر برروی Addکلیک نمایید

 -4در لیست زبانها ،زبان پارسی( )Persianرا بیابید و زیرشاخه Keyboardرا باز کرده
و  Persianو nikannetworkرا تیک بزنید .برروی OKکلیک کنید
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 -5همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میکنید ،کیبورد فارسی اضافه شده است .برای اعمال تغییرات
برروی Applyو یا  OKکلیک نمایید.

● بالفاصله پس از کلیک برروی OKدر مرحله قبل ،نوار زبان( )Language Barدر نوار وظیفه( )Taskbarویندوز فعال
میشود
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بعد از انتخاب بر روی عالمت کیبورد کنار زبان فارسی کلیک نمایید و Nikannetworkرا انتخاب کنید
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