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و یا استفاده از مرورگر اقدام   Adobe Connect توانید از دو روش نصب نرم افزار برای ورود به کالس می 

شود که از روش اول یعنی  نیازهایی مانند فلش پلیر شدیداً توصیه می کنید. اما به دلیل عدم نیاز به نصب پیش  

 استفاده کنید.  Adobe Connect نصب نرم افزار

دانلود کرده و سپس آن را بر روی دستگاه خود اجرا کنید.  را  Adobe Connect ابتدا سورس نرم افزار -1

 .سیستم عامل خود دقت کنید هنگام دانلود به نوع 

 

نرم افزار را در   Shortcut تیک  2شود. با زدن هر  افزار پس از چند ثانیه مطابق تصویر زیر نصب می نرم  -2

 .دسکتاپ و منو استارت خود قرار دهید 
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پیش از ورود به کالس از فعال بودن   .)روش زیر باز کنید  2 یکی ازطریق پس از نصب، نرم افزار را از  -3

 شوید( میکروفون دستگاه خود مطمئن

 

 کلیک کنید.  Continueلینک اختصاصی کالس خود را در باکس مربوطه قرار داده و بر روی  -4

 

 

 



 
 
 

                     

 
 
 
 
 

پیشرو در ارائه خدمات در حوزه امنیت سایبری مرکز تخصصی آپا  

34325134-083  

34343251-083  
apa@razi.ac.ir 

    @APARazi     

cert.razi.ac.ir 

 آپا تخصصی مرکزدانشکده برق و کامپیوتر، بستان، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، ، طاقکرمانشاه

کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور را  Registered User بعد از باز شدن پنجره مشابه زیر روی گزینه  -5

و  old ، یکبار رمز عبوری قدیمی ودپسورد نمایش داده ش  غییرپیام تدر مرحله بعد در صورتیکه  .نمایید وارد 

 نمایید. دوبار رمز جدید دلخواه را وارد

 
 

 :خواهیم پرداخت  adobe connect  داخل کالس مجازی  هایتوضیح بخشدر ادامه به  

 اشتراک گذاری صدا به 

اسپیکر را انجام   شود قبل از هر اقدامی بعد از وارد شدن به کالس، تست صحت میکروفون و توصیه می  -1

 )مراحل آنرا طی کنید  را بزنید و  Meeting >>> Audio Setup Wizardاز طریق منوی )دهید. 
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رنگ سبز در آمده    آیکون میکروفون کلیک کرده تا به توانید روی  بعد از اتمام مراحل ، برای ارسال صدا می   - 2

    گزینه )توانید قدرت صدای آنرا تنظیم کنار میکروفون می  یینو فعال شود همچنین با فشردن فلش رو به پا

(Adjust Microphone Volume اطمینان حاصل نمایید. و از درستی آن 

 

صورت پیش  )به  بایست از روشن بودن آن اطمینان داشتهنیدن صدای افراد حاضر در جلسه می برای ش  - 3

نمایانگر فعال بودن و رنگ سفید   رنگ سبز).و از میزان صدای اسپیکر خود مطمئن باشید ( فرض فعال هست

 )نشان غیرفعال بودن است

 

 به اشتراک گذاری تصویر 

 

 یید.کلیک نماStart My Webcam بر روی آیکن وبکم و یا گزینه    بایستیبرای به اشتراک گذاری تصویر      -1

کلیک کرده تا تصویر شما بصورت زنده پخش  Start Sharing در صورت ارائه پیش نمایش بر روی گزینه    -2

باشد   نخورده   Preferencesدر قسمت  Disable Webcam Preview البته در صورتیکه تیک گزینه  )  .شود

 ( کلیک کردن ارسال می شودتصویر به محض 
توانید از طریق منوی پاد بر روی تصویر و  می  در صورت بسته شدن پاد وبکم ، برای فعال سازی مجدد آن -3

 کلیک نمایید. video یا گزینه
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(Attendees pod) لیست افراد 

ارائه دسترسی صوت و تصویر   ، امکان چت خصوصی، امکان پذیراندانش در این پاد قابلیت مشاهده تعداد  -1

 .وجود دارد کاربری و   غییربه افراد، امکان اشتراک گذاری، ت 

 . نمایید گزینه مربوطه را انتخاب    توانید نشانگر ماوس را نگه داشته سپس می برای این منظور روی فرد مورد نظر  

 

  طبق آیکون  راست باالی هر پاد،    توانید از قسمت سمتست که همانند مابقی پادها شما می قابل ذکر ا

 .دترسی پیدا کنید  الس مجازی و مثال در اینجا اخراج کاربران از ک تنظیمات پیشرفته همان پاد به

  (Chat) گفتگوی متنی

 .نیز ممکن است رنگ  و  سایز غییر شود. قابلیت تین پاد استفاده می برای گفتگوی خصوصی یا عمومی از ا
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 اشتراک گذاری 

گذاری دسکتاپ   شما قابلیت به اشتراکShare My Screen در پنجره ظاهر شده در صورت انتخاب  -1

 .فعال را خواهید داشت و همچنین به اشتراک گذاری پنجره ( برنامه های در حال اجرا)

 

انتخاب را  Share Document و کنید  کلیک  یینوی مثلث رو به پار  جهت به اشتراک گذاری اسناد بر  - 2

های فایل  فرمت  توانید می  حال یید کلیک نما Browse My Computer کرده و در پنجره باز شده روی

 . آپلود کنید  راغیره  وPDF , MP4 استاندارد از قبیل 
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تبدیل pdf بایست ابتدا به حتما جهت نمایش درست فونت می PPT  های پاورپوینت فارسیفایل  :نکته* 

 بایستمی   آن   اتغییرنگام جابجایی صفحات پاورپونت و تجهت مشاهده شرکت کنندگان هSync گزینه   گردد 

 .باشد  فعال

 وضعیت   یا حالتغییر ت

 . دهید  غیر را ت خود وضعیت  توانید می  دیگر  افراد به خاصی وضعیت  دادن نشان یا و  حالت غییر به منظور ت
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 Podsاستفاده از 

  است. مثال در  ضروری pods، آشنایی با گزینه کالس مجازیهای مربوط به برای استفاده از تمامی قابلیت

چندین  خواهید می و یا اگر  توانید از این قسمت دوباره آنرا ظاهر کنید صورتی که پنجره را مخفی کردید می 

بر روی گزینه مورد نظر   توانید باشید، می  را داشته غیره صفحه اشتراک گذاری، چندین صفحه نظرسنجی و 

 . ید یکلیک نما

 

پردازیممی های مختلف آن در زیر به معرفی قسمت  » » 

 



 
 
 

                     

 
 
 
 
 

پیشرو در ارائه خدمات در حوزه امنیت سایبری مرکز تخصصی آپا  

34325134-083  

34343251-083  
apa@razi.ac.ir 

    @APARazi     

cert.razi.ac.ir 

 آپا تخصصی مرکزدانشکده برق و کامپیوتر، بستان، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، ، طاقکرمانشاه

 Share pods اضافه کردن ابزار

جدید به منظور اشتراک   یک پاد Pods >>> Share >>> Add new shareتوانید با انتخاب شما می  

 . گذاری محتوا و یا تخته سفید اضافه کنید 

 

 Note Pod صفحه یادداشت

قابلیت استفاده از چند یادداشت با   .به منظور یادداشت گذاشتن مطلبی برای حاضران در جلسه استاین پاد 

 .مقدور استadd انتخاب گزینه 
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(Attendees & Video Pod)  لیست افراد و تصویر 

یعنی این دو پاد فعال هستند. در صورت   در صورتی که مطابق شکل تیک کنار این دو آیتم مشخص باشند 

 . یید ماو یا فعال ن  مخفی را غیر فعال توانید آنهامی  کلیک روی هر کدام از این دو آیتم

 

Files pod 

برای    در اختیار باقی افراد قرار دهید.توانید یک یا چند فایل را برای دانلود کردن  با استفاده از این پاد شما می 

فایل خود را  upload file کردن این پاد و یا اضافه کردن پاد جدید و انتخاب گزینه  اینکار الزم است با فعال

 . آپلود کنید 
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Manage pods 

 کنید  استفاده ماندن آنها را حذف یا در صورت لزوم و بی و   داده   نام  غییرها را تتوانید پادشما از این قسمت می 

کاربران    چرا که باز بودن پادهای زیاد پهنای باند و ترافیک  شودکار قبل از شروع جلسه پیشنهاد می انجام این  

 .گذاردها تاثیر منفی می بر روی سرعت آن  و  کند ان بارگذاری کامل محتوا اشغال می را تا زم

 

  بر روی گزینه  Layouts توان از منوی چیدمان و ابزار کلی صفحه به حالت اولیه می  دنجهت برگردان :توجه

Reset Layouts  کلیک کرد. 

  (Record)ضبط کالس

از منوی   meeting Record امکان ذخیره کردن کالس بصورت فیلم وجود دارد لذا با انتخاب گزینه رکورد

Meeting  نمایید. توانید شروع به ضبط و با وارد کردن نام و توضیحات، می 

به همین طریق هم امکان اتمام ذخیره    .باشد بایست آیکون ذخیره سازی فعال  سمت راست صفحه می  باال و  در

 . سازی وجود دارد
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 در داخل کالس مجازی از: نمایید ها از مسیر زیر اقدام های ضبط شده و دانلود آن جهت دسترسی به فایل 

 را زده و در پنجره جدید بر روی تب Meeting >>> Manage Meeting informationمنوی 

Recordings مایید.کلید ن 

 

د و مراحل آنرا را تا آخر مطابق  ییرا انتخاب نماMake Offline کلیک کرده و  Actions سپس بر روی گزینه  

ید با توجه به اینکه تبدیل  یسازی آنرا مشخص نماه ر و مسیر ذخی یید کیفیت فیلم طی نما به نیاز نوع فرمت،

توانید آنرا  پایان جلسه پنجره باز باشد که می تا  بایستیپذیرد می  کالس رکورد شده بصورت آنالین صورت

 .کنید  minimumقرار داده و یا آنرا background   در
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مطابق شکل   بایستیدر صورتیکه بخواهید نمایش برخط کالس ضبط شده را برای عموم کاربران آزاد کنید 

 .نمایید کلیک Access Type عنوان کالس مجازی مربوطه را زده و بر روی  ابتدا تیک روبروی

     

را زده و یک رمز عبور برای آن تعریف  Set Passcode را انتخاب کرده و تیک Public در پنجره بعد گزینه 

ای در آمده  بصورت باز و نقره  ،ت بسته زرد رنگ بایست شکل قفل از حالحال می  را بزنید save کرده و دکمه 

 .باشد 

 


