بسمه تعالی
کالس مجازی به زبان ساده همان کالس اما به صورت تحت وب می باشد  Adobe Connectاین امکان را فراهم کرده که کالس
های مجازی خود را برگزار کنید.
تجهیزات مورد نیاز برای اتصال به کالس مجازی
-1کامپیوتر یا یک تلفن هوشمند و یا یک تبلت
-2اینترنت ترجیحا پرسرعت و یا با حداقل سرعت  256 Mواقعی،به واسطه همین سرعت امکان مشاهده تصویر و اسالیدها به
صورت خیلی واضح و عالی میسر خواهد بود.
-3بلندگو و میکروفن :البته میکروفن در ارتباط دو طرفه(زمانی که الزم باشد تا شرکت کننده صحبت کند)مورد استفاده قرار می
گیرد ،هرچند که بسیاری از کالس ها این فرصت اصال وجود ندارد و شرکت کنندگان فقط نیاز به یک اسپیکر یا بلندگو خواهد
داشت.
-4مرورگر  Firefoxورژن 80
-5نصب نرم افزار Adobe Connect
ورود به کالس مجازی
آدرس لینک استاد مربوطه را در ساعت مشخص کالس در مرورگر وارد کرده یا از سامانه نوید لینک را کلیک کنید.

لینک استاد

برای ورود به کالس مجازی
در کالس های مجازی به دانشجویان نام کاربری و کلمه عبور داده خواهد شد که در هنگام ورود باید وارد کنند

بعد از وارد کردن نام کاربری و پسورد  Enter Roomرا زده تا وارد کالس درس شوید.
بررسی اتصال میکروفن و وبکم
تا زمانی که دسترسی وبکم و میکروفن از سوی استاد فراهم نشود امکان اتصال و تست وجود ندارد.لذا به منظور دریافت دسترسی
صدا و تصویر گزینه  Raise Handرا کلیک کنید تا درخواست شما برای استاد ارسال شود.

بعد از تایید درخواست دو گزینه میکروفن و وبکم برای شما فعال می شود.

به منظور تعیین دستگاه میکروفن و وبکم مورد نیاز با زدن فلش کنار هر گزینه و انتخاب  select cameraو یا select
 microphoneدستگاه مورد نظر را مشخص نمایید.

بعد از مشخص کردن وبکم و میکروفن با زدن هر گزینه می توان آن را فعال و غیرفعال نمود.در صورت فعال بودن ،گزینه مورد نظر
سبز رنگ می شود.

توجه:
فقط زمانی که نیاز به صحبت کردن هست گزینه میکروفن و وبکم را فعال کنید.بعد از پایان صحبت حتما وبکم و یا میکروفن را
قطع کنید.
حالت ارائه دهنده:
در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان کالس مجازی نیاز به ارائه مطالبی به صورت اسالید داشته باشد باید فایل مورد نظر را به
فرمت  pdfتبدیل کرده تا در زمانی که دسترسی برای ارائه داده شد مشکلی در نمایش اسالیدها به وجود نیاید.
دانشجویان محترم توجه فرمایید:
 قبل از ورود به کالس مجازی حتما از سالم بودن دستگاه ها،نصب برنامه های مورد نیاز و مناسب بودن سرعت اینترنت
اطمینان حاصل فرمایید.
 کالس مجازی به صورت  Broadcastاست و در صورتی که حتی فقط یک کاربر امکان دریافت صدا و تصویر را به درستی
داشته باشد به معنی عدم وجود مشکل در ارائه دهنده صدا و تصویر است.لذا اگر کاربری در دریافت صدا و تصویر دچار
مشکل شود ،در صورتی که سایر افراد این مشکل را نداشتند ،حتما باید ورودی و خروجی صدا و تصویر خود کنترل نماید.

