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 مستند راه اندازی ادوب کانکت

 

  



 نیازهای سخت افزاری 
 

با حافظه اصلی   Windows 7یا   Windows XPیکدستگاه کامپیوتر  با سیستم عامل  .1

 گیگا بایت 1حداقل 

 )بدون میکروفون همراه( VGAیکدستگاه وب کم با حداقل کیفیت  .2

 یکدستگاه میکروفون با کیفیت مناسب .3

  Headsetیا  Speakerیکدستگاه  .4

 kbps 512پهنای باند حداقل  .5

 

: برای جلوگیری از اکو شدن صدا توصیه میشود از هدست استفاده گردد، چنانچه از میکروفون و اسپیکر تذکر 

جدا استفاده می نمایید، امکان اینکه صدای شنیداری از کالس مجدد از طریق میکروفون در کالس پخش 

شما اکو گردد وجود خواهد داشت. لذا با استفاده از هدست صدای شنیداری از کالس از طریق شود و صدای 

 میکروفون تکرار نخواهد شد.

 نیازهای نرم افزاری 
 

 قبل از اتصال به کالس باید نرم افزار های مورد نیاز زیر بروی سیستم نصب شده باشد. -1

 Adobe FlashPlayer  برای مرورگرFireFox  ه باال(ب 11)نسخه 

  افزونهAdobe Connect Add-in 

  مرورگرFireFox 

 .جهت دانلود فلش و افزونه میتوانید به آدرس زیر مارجعه کنید: تذکر 

http://91.98.31.195/common/help/en/support/meeting_test.htm 

 

 

 

http://91.98.31.195/common/help/en/support/meeting_test.htm


 ورود به کالس 

پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، کافیست به آدرسی که به شما جهت شرکت در کالس داده می شود 

 رجوع نمایید و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به سامانه کالس آنالین ورود نمایید. 

 رس سه کالس درخواستی به شرح زیر است:آد

 صرف کالس برای 

http://91.98.31.195/tch-sarf/ 

 نحو کالس برای 

nahv-http://91.98.31.195/tch/  

 بالغی علوم کالس برای 

http://91.98.31.195/tech-belaghi/  
اطالعات ارسالی جهت مدیران و اساتید با نام کاربری و رمز عبور اعالمی به هر سه کالس دسترسی 

نام کاربری و رمز عبور که پس از  جدارند.در واقع پس از درج آدرس صفحه ای را مشاهده نموده مبنی بر در
 درج این دو میتوانند وارد کالس شوند.

ولی یادگیرندگان هر کالس فقط به همان کالس دسترسی دارند مثال کاربر کالس نحو نمیتواند وارد کالس 
 صرف نیز باشد. کالس در لیست نام یادگیرندگان انصرف شود مگر آنکه نامش

گیرنده یا استاد به کالس حتما میبایست یک مدیر در کالس حاضر باشد و الزم به ذکر است جهت ورود یاد
 از قبل وارد کالس شده باشد

 

http://91.98.31.195/tch-sarf/
http://91.98.31.195/tch-nahv/
http://91.98.31.195/tech-belaghi/


 

 پس از تکمیل فرآیند ورود پنجره کالس آنالین به صورت زیر باز خواهد شد.

 

 

 

 شرکت کنندگان
 

در این بخش لیست افراد حاضر در کالس نمایش داده خواهد شد که به سه گروه زیر تقسیم بندی می 

 تفاوت آنها در نقش و میزان دسترسی به امکانات کالس می باشد :  شوند

 ( مدیرانHosts):   دارای باالترین سطح دسترسی می باشند و مسئولیت مدیریت کالس به عهده

 این افراد می باشد

اشتراک گذاری صفحه نمایش و مستنداتپنجره   

 

اشتراک گذاری تصویر وب پنجره 

 کم

 

شرکت کنندگانپنجره   

 

چتپنجره   

 

ابزار نوار  نمایش پیغام ساختار بندی صفحه 



 ( ارائه کنندگانPresenters دارای دسترسی های الزم جهت ارائه مستندات و اشتراک صفحه : )

 نمایش و استفاده از صوت و تصویر می باشند 

 ( شرکت کنندگانParticipants) : اده از مطالب ارائه شده در کالس و استفاده از امکان استف

چت و سایر امکاناتی جدیدی که مدیران در اختیار آنان قرار میدهند می باشند مانند نظرسنجی و . . 

 . 

 

 

 

 

 مدیر

 شرکت کننده

 ارائه کننده

 نمایش اتاق مباحثه نمایش وضعیت

 نمایش حاضران


