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از آنجــا ئیکه در این راهنما، مــا به آموزش کالس 
 (adobe virtual class)مجازي ادوبی

خواهیــم پرداخت، از این به بعد هرجا که از واژه کالس 
مجازي یا کالس الکترونیکی اســتفاده شده، منظور 

  (adobe virtual class) کالس مجــازي ادوبی
 (adobe connect ver  و نــرم افزار مربوط به آن

 
 .میگوئیمvcن که به اختصار، به آ

 :مقدمه
از آنجــا ئیکه در این راهنما، مــا به آموزش کالس  ▪

(مجازي ادوبی
خواهیــم پرداخت، از این به بعد هرجا که از واژه کالس  

مجازي یا کالس الکترونیکی اســتفاده شده، منظور 
کالس مجــازي ادوبی

و نــرم افزار مربوط به آن
 )میباشد8.5

که به اختصار، به آ 
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 اقدامات اولیه

 .براي شروع، قبل از ورود به سیستم از موارد زیر اطمینان حاصل کنید

 .مگاهرتز باشد 400سرعت پردازنده رایانه مورد استفاده شما بیشتر از  ▪

 .مگابایت باشد 512رایانه مورد استفاده شما  RAMحداقل فضاي آزاد  ▪
 .رایانه مورد استفاده شما مجهز به هدست یا بلندگو و میکروفن باشد ▪

 .ده شما بدرستی انجام شده باشدتنظیمات مربوط به ضبط و پخش صدا، در ویندوز رایانه مورد استفا ▪
 .روي رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد Adobe Connect Add-inآخرین نسخه نرم افزار  ▪
آخرین نســخه نرم افزارهاي مرورگر اینترنتی مثل گوگل کروم ، فایر فاکس یا اینترنت اکسپلورر روي رایانه  ▪

 .مورد استفاده شما نصب شده باشد
 .روي رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد Flash Player نسخه نرم افزار آخرین  ▪
روي رایانه مورد  Microsoft Officeاز مجموعه نرم افزارهاي  PowerPointو  Wordنرم افزارهاي  ▪

 .اســتفاده شــما نصب شــده باشد
 .شده باشد روي رایانه مورد استفاده شما نصب Adobe Acrobat Readerنرم افزار  ▪
 .باشد 256Kb/sحد اقل سرعت دانلود اینترنت مورد استفاده شما  ▪
توسط نرم افزار آنتی ویروس یا از سوي شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی شما  1935و  443،  80پورت هاي  ▪

 .بسته نشده باشد

 راه اندازي کالس
 

سخت افزاري براي اجراي کالس، به صفحه اول سامانه پس از اطمینان از فراهم بودن کلیه مقدمات نرم افزاري و 
رفته و در قسمت ورود به سامانه، که آدرس آن در صفحه اول سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت،  LMSمدیریت یادگیري

 .نام کاربري و رمز عبور خود را وارد نموده و وارد سامانه شوید
صفحه اصلی و نیز در درصورتیکه در روز موردنظر و ســاعت موردنظر کالســی براي شما تعریف شده باشــد، در 

 .صفحه مربوط به درس مورد نظر، در قسمت کالسهاي امروز ، لینک ورود به کالس مجازي را خواهید یافت
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 لینک ورود به کالس مجازي –LMSصفحه اصلی   - 1تصویر شماره 

از این رو اگر قبل از . به خاطر داشــته باشــید تا قبل از زمان شروع کالس، لینک ورود به کالس فعال نخواهد شد ▪
ساعت مورد نظر وارد ســامانه شــده اید و تا دقایقی پس از سپري شدن زمان مورد نظر لینک کالس فعال نشــد، روي 

 .، کلیک کنید تا لینک ورود به کالس مجازي ظاهر شود(     لینک کنار عالمت)گزینه آخرین بروزرسانی کالسها 
شما پس از کلیک بر روي لینک ورود به کالس، به صفحه اصلی کالس مجازي منتقل خواهید شد که بصورت شکل زیر 

 .میباشد
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 صفحه اصلی کالس مجازي  - 2تصویر شماره 

 فعال کردن میکروفن

 ضبط کالس
روي گزینه Meeting، از منوي (17تا  15راهنمایی بیشتر در صفحه )پس از چک کردن تنظیمات مربوط به صدا 

RecordMeeting  کلیک کنید تا همه فعالیت هاي انجام شــده در کالس بصورت خودکار برروي ســرور هاي کالس
دانشجویان و اســتاد همان کالس قرار این فیلم در طول ترم در دســترس . مجازي بصورت یک فیلم ذخیره شــود

 .الزم به ذکر است که کلیک مجدد روي همین گزینه عمل ضبط را غیر فعال میکند. خواهد داشت
 .طبق بخشنامه هاي دفتر آموزش هاي آزاد و چند رسانه اي ضبط جلسات از سوي اساتید الزامی است ▪

 پایان کالس
،  جلســه خاتمه یافته و ارتباط همه  Meetingاز منوي  EndMeetingپس از پایان یافتن کالس،  با کلیک بر روي گزینه 

 .حاضرین با کالس مجازیقطع می شود
 .جلسه را از حالت ضبط شدن خارج کنید EndMeetingحتما بخاطر داشته باشید قبل از کلیک بر روي گزینه  ▪

 خروج از نرم افزار
ر بنا به هر دلیلی در حین اجراي کالس مجازي احتیاج به خروج از نرم افزار داشــتید بدون اینکه ســایر کاربران از کالس اگ

 خارج شوند ،
در اینصورت کالس . نرم افزار را روي سیســتم خود ببندید Meetingاز منوي  ExitAdobeConnectمیتوانید با کلیک بر روي گزینه 

 

 

 

 تنظیمات  مربوط  به  صدا  ) راهنمایی  بیشــتر  در  صفحه  پس  از  چک  کردن  10  تا  12 عالمت  میکروفن  در   میانیِ قســمت (، روي   باالي  صفحه 
 کلیک  کردن  در  کالس ، برایتان  فراهم  شود . امکان  صحبت تا  کنید  
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 .باز خواهد ماند و حاضرین در کالس امکان ادامه فعالیتهاي خود را خواهند داشت VCمجازي همچنان بر روي سرور 
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 صفحه اصلی

 
در این صفحه که بال فاصله پس از ورود به محیط کالس مجازي به آن دسترســی خواهیم داشــت تمام امکانات 

 .در تصویر زیر نماي کلی این صفحه نشان داده شده است. محیط کالس مجازي در دسترس میباشد
 

 

 صفحه اصلی کالس مجازي  -  1تصویر شماره 

 

 

همانگونه که در تصویر فوق پیداست، صفحه اصلی کالس مجازي از چهار قسمت اصلی بصورت زیر تشکیل شده 
 . است

جهت نمایش محتواهاي مورد نظر استاد به شرکت کنندگان (pod share) :  بخش  ▪
 .دانشجویان
 .جهت نمایش تصویر استاد در کالس  : (pod Video)بخش ▪
 .جهت نمایش لیست حاضرین در کالس (pod attenddes) : بخش ▪
 .جهت ارتباط نوشتاري بین حاضرین در کالس(pod chat)  :بخش ▪

گفتــه میشــود و ممکــن اســت برحســب تنظیمــات  Podبــه قســمت هــاي فــوق در اصطــالح ** 
 .متفاوت باشند  (Virtual Class)اعمــال شــده در ســرور کالس مجازي

 .هاي فوق و سایر قسمت هاي ضروري خواهیم پرداختPodدر ادامه و پس از معرفی منوهاي نرم افزار،  به شرح و بررسی 
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 :Meeting 1منوي 0 
 

اساتید، در این منو  تنها به گزینه هاي زیر نیاز دارند، لذا به بررسی همین منوها پرداخته و از بررسی بقیه منوها صرف 
 .میکنیمنظر 

 
  ▪▪AudioSetupWizard  اسپیکر و میکروفن/ جهت بررسی عملکرد صحیح هدست 

  ▪▪RecordMeeting     جهت ضبط همه رخدادها در کالس مجازي 
  ▪▪EndMeeting     جهت پایان دادن به جلسهSession 
  ▪▪ExitAdobeConnect  جهت خروج از نرم افزار 

 
 
 
 

AudioSetupWizard 

 
 .اســپیکر و میکروفن متصل به رایانه خود در کالس مجازي ، ابتدا روي این گزینه کلیک کنید / جهت بررســی عملکرد صحیح هدســت 

 

 

 روي  دکمه  در  پنجره  بعد  Play  Sound و  در  صورت  شــنیدن  صداي موزیک  از  اســپیکر /  هدســت  و    از  عملکرد  نموده   کلیک  اطمینان
 صحیح  آن  روي  دکمه  N e xt  غیر  اینصورت  تنظیمات  مربوط  به  خروجی  صدا  را  در  رایانه  خود  بررسی  کنید  کلیک  کنید ، در .

  جدید  بر  روي    پنجره  ایی  بصورت  شکل زیر  نشان  داده  دکمه خواهد  شد .  در  پنجره Next  کنید .  کلیک
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 (صفحه تست پخش صدا)پنجره تنظیمات صدا   - 3تصویر شماره 

 بدین منظور با کلیک بر روي قســمت مربوطه  و انتخاب . در پنجره بعدي، شــما باید تنظیمات مربوط به میکروفن خود را بررســی نمائید

 
 .کلیک نمائید تا صداي ضبط شــده پخش شود PlayRecordingکلیک کنید تا ضبط صدا متوقف شــود ســپس روي دکمه ( تصویر زیر

 
 

 
 (صفحه تست میکروفن)پنجره تنظیمات صدا   - 5تصویر شماره 

به بخش پایانی تنظیمات صدا  Nextو سپس کلیک بر روي دکمه TestSilenceدر پنجره بعدي با کلیک بر روي دکمه 
 .میرسیم

 در  صورت  عملکرد  صحیح روي  دکمه   Next  کلیک  میکروفن  را  در  رایانه  خود  چک  کنید .  مربوط  تنظیمات  اینصورت  غیر به  در  و  نمائید 

1 

2 

3 

 چند  میکروفن  روي  سیستم (، میکروفن  دکمه   متصل  به  سیستم  ) درصورت وجود   مورد  نظر  خود  از  بین  میکروفن  هاي  روي Next  کلیک  . کنید

  تصوي  شمار 4             
  پنجره  بعدي   با  دکمه  در  کلیک  بر روي Record  اجازه  استفاده  نرم  افزار  از  میکروفن   پنجره  کوچک  دیگري  نمایش  داده  خواهد  شد  که

 را  تعیین  میکند ، در  این   روي  دکمه  پنجره Allow  کلیک  کنید  تا  ضبط  دکمه  شماره    آغاز  میکروفن روي طریق  از  صدا   سپس .  شود 1  ) مطابق 
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RecordMeeting 

 
با کلیک بر روي این منو همه فعالیت هاي انجام شده در کالس بصورت خودکار برروي سرور هاي کالس مجازي بصورت 

الزم . ول ترم در دســترس دانشجویان و اســتاد همان کالس قرار خواهد داشتاین فیلم در ط. یک فیلم ذخیره خواهد شــد
 .به ذکر است که کلیک مجدد روي همین گزینه عمل ضبط را غیر فعال میکند

 .طبق بخشنامه هاي دفتر آموزش هاي آزاد و چند رسانه اي ضبط جلسات از سوي اساتید الزامی است** 

EndMeeting 

 
 .با کلیک بر روي این منو ،  جلسه خاتمه یافته و ارتباط همه حاضرین با کالس مجازیقطع می شود

جلسه را از حالت ضبط شدن خارج EndMeetingحتما بخاطر داشته باشید قبل از کلیک بر روي گزینه ** 
 .کنید

 

                 
  سري  اطالعات  کلی  از  وضعیت  تنظیمات  صدا  به  شما  نمایش  داده  خواهد  شد . در  پنجره  نهایی  این  بخش  یک

        (             
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ExitAdobeConnect 

 
باز خواهد  VCبا کلیک بر روي این گزینه نرم افزار روي سیستم شما بسته خواهد شد ولی کالس همچنان بر روي سرور 

انی اســت که شــما بخواهید سیســتم خود ماند و حاضرین در کالس امکان فعالیت خواهند داشــت، کاربرد این گزینه در زم
 .نمائید restart را مجددا راه اندازي

Layoutsمنوي 
به . تشکیل شده است   pod بصورت پیشــفرض از چهار دانشگاه  vcهمانطور که در ابتدا اشــاره شــد ، صفحه اصلی

گفته می شود که بر اساس نیاز ، قابل کم یا زیاد شدن و نیز قایل جابجایی هستند   Layout ها در کنار هم  podچینش این
در زیر،  راجع به هرکدام از گزینه هاي این قسمت . جدید نیز وجود دارد Layoutو به عالوه امکان ذخیره آنها به عنوان یک

 .توضیحات مختصري بیان شده است
 

 
 .جدید مطابق با نیاز هاي شماLayoutایجاد یک 
هاي مربوطه نمایش داده  podهاي جاري بوده و با انتخاب هرکدام ،Layoutاین قسمت شامل لیست : قسمت میانی 

 .خواهد شد

 

                      

Create  New  Layout 
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ManageLayouts 

 
 .هاي موجودLayoutحذف یا تغییر نام

ResetLayouts 

 
 .ها به حالت پیشفرضLayoutبازگردانی تنظیمات مربوط به 

CloseLayoutBar 

 

 قسمت راست صفحهLayoutBarبستن 

 
:Podsمنوي 

 
مربوط به آن گزینه  Podدر این منو با فعال نمودن یا غیر فعال نمودن عالمت تیک کنار هریک از گزینه ها 

 .فعال یا غیر فعال خواهد شد 
 .میپردازیمها Podدر زیر به بررسی هریک از 

 
:Share 

 
یکی از مهمترین بخش ها در کالس مجازي میباشــد که بوســیله آن یک محتوا شامل عکس،  podاین 

را در Shareصفحه . در کالس براي همه کاربران به نمایش در خواهد آمد... متن، فایل پاورپوینت، فایل فلش و 
 .تصویر زیر مالحظه می کنید

 

 
 Shareصفحه   - 9تصویر شماره 
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همانطور که گفته شــد ،  با اســتفاده از این بخش میتوان موارد مختلفی را براي افراد حاضر در 
 .کالس به نمایش گذاشــت ،  در صفحات بعدي، به معرفی بیشتر این قسمت میپردازیم

یر با کلیک بر روي عالمت مثلث کناري ، منوهاي این قسمت بصورت شکل زSharingدر قسمت 
 .نشان داده میشود

 
 

 
 Shareگزینه هاي قابل به اشتراك گزاري توسط پاد   - 10تصویر شماره 

ShareMyScreen 

 
 

 .با کلیک بر روي این گزینه پنجره ایی بصورت شکل زیر باز خواهد شد
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رایانه شــما، براي ســایرین نمایش داده خواهد شد،  

تنها نرم افزارهایی که روي رایانه شما درحال اجرا هستند و شما آنها را 

تنها پنجره هاي خاصی از نرم افزارهاي باز روي رایانه شما که شما آنها را 

 

رایانه شــما، براي ســایرین نمایش داده خواهد شد،  desktopکل تصویر میزکارDesktopبا انتخاب گزینه 
 .درست همانند چیزي که خودتان میبینید

تنها نرم افزارهایی که روي رایانه شما درحال اجرا هستند و شما آنها را Applicationsبا انتخاب گزینه 
 .انتخاب میکنید ، براي سایرین نمایش داده خواهد شد

تنها پنجره هاي خاصی از نرم افزارهاي باز روي رایانه شما که شما آنها را Windowsبا انتخاب گزینه 
 .ش داده خواهد شدانتخاب میکنید ، براي سایرین نمای

 
 

 

با انتخاب گزینه  ▪
درست همانند چیزي که خودتان میبینید

با انتخاب گزینه  ▪
انتخاب میکنید ، براي سایرین نمایش داده خواهد شد

با انتخاب گزینه  ▪
انتخاب میکنید ، براي سایرین نمای
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ShareDocument 

 
 ShareDocumentپنجره   -  12تصویر شماره 

 
در این پنجره، گزینه هاي ســمت چپ هرکدام مربوطه به ســابقه فایلهاي بارگزاري شده در کالس بوده و در صورتیکه 
فایلی را بارگزاري نموده باشید ، بسته به نوع و کاربرد فایلها، یک یا چند مورد از این گزینه ها داراي مقدار خواهند بود ولی در 

 . نخواهند داشتاولین استفاده هیچگونه مقداري 
کلیک نموده و سپس، از پنجره باز شده فایل مورد BrowsMyComputerبراي بارگزاري فایل کافیست ابتدا روي دکمه 

 .نظر خود را انتخاب نمائید
 

 .،  فلش و چند مورد دیگر میباشند pdfفایلهاي مورد قبول در این قسمت شامل فایل پاورپوینت  ،** 

 بر  روي  این  گزینه  پنجره  ایی  بصورت  شکل  زیر  باز  خواهد  شد . با  کلیک 
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گاهی اوقات ممکن اســت نمایش فایل پاور پوینت در کالس، با مشــکل مواجه شود و فایل مورد نظر با بهم ریختگی در 
ار هاي خاصی، میتوان فایل مذکور را به از اینرو، جهت نمایش صحیح فایلهاي مذکور با استفاده از نرم افز.متن همراه باشد 

بدین منظور به آموزش کار با یکی از این نرم افزارها به . فرمت دیگري که تناسب بیشتري با نرم افزار داشته باشد، تبدیل کرد
 .میپردازیمFlashPaperنام

 FlashPaperآموزش کار با نرم افزار 

 

پس از نصب این نرم افزار، . کاربرد دارد swfدر تبدیل اسناد قابل چاپ، به یک فایل فلش با فرمت FlashPaperنرم افزار 
 روي سیستم 

 
 
 
 

ف  فرمت  داده نشان   ش . است   شده
 ل

 در  تصویر  زیر  یک   از  فایل  نمونه Share  شده  با
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  چاپگر  مجازي  ایجاد  می  شود .  در  تصویر  زیر ، چاپگر  مجازي  ایجاد  شده  توسط  این  نرم  شما  را  مشاهده افزار میکنید .  یک 
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درصورتیکه نصب نرم افزار به درســتی انجام شــده باشــد، میتوانید به هنگام چاپِ هر فایل قابل چاپ، این چاپگر را بعنوان 
 .چاپگر مورد استفاده خود انتخاب کنید

 

 MicrosoftPowerPointانتخاب پرینتر مجازي در نرم افزار  –15تصویر شماره 

همانطور که در تصویر فوق مالحضه میکنید، ابتدا در قسمت چاپگرها، چاپگر مجازي را انتخاب نموده و 
فایل شما را به فرمت FlashPaperچند لحظه منتظر بمانید تا نرم افزار . کلیک کنید Printسپس روي دکمه 

swfتبدیل کند. 

1 

2 
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 تبدیل فایل پاورپوینت به فایل فلش  –16تصویر شماره 

 

، شــما باید FlashPaperپس از پایان یافتن عملیات تبدیل فایل و نمایش فایل تبدیل شــده در خود نرم افزار 
روي گزینه Fileبدین منظور، از منوي . ظر را در محل دلخواهی از حافظه رایانه خود ذخیره کنیدفایل مورد ن

SaveasMacromediaFlashکلیک نمائید. 
 
 

 
 ذخیره فایل فلش  –17تصویر شماره 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

در این مرحله شما میتوانید از فایل ایجاد شده، بدون هیچگونه مشکلی در کالس مجازي استفاده 

 Whiteboardپاد   -  18تصویر شماره 

 جهت قرار دادن یک متن قابل ویرایش در کالس

pod مخصوص به خود نمایش داده میشود. 

 در  وتاخیر  در  برگزاري  کالس ،  آزمون  یا  کوئیز  برگزاري  ... 

در این مرحله شما میتوانید از فایل ایجاد شده، بدون هیچگونه مشکلی در کالس مجازي استفاده 

ShareWhiteBoard
بــا کلیــک بــر روي ایــن گزینه پنجــره ایی 

 .بصورت شکل زیر باز خواهد شد
در ویندوز Paintاین محیط تقریبا مشــابه نــرم افزار 

بوده و شما میتوانید با استفاده از مأوس ، قلم نوري یا 
Touchpad متــن نوشــته .به نوشــتن در آن بپردازید

بصورت همزمــان Whiteboardشــده در محیــط 
 .براي دانشــجویان نمایش داده میشود
تصویر شماره     

Notes

جهت قرار دادن یک متن قابل ویرایش در کالس Notes( Pod)  -  19تصویر شماره 

Attendees

podدرصورت فعال بودن این گزینه لیست افراد حاضر در کالس، در 

گزینه  براي  قرار  دادن  یک  متن  ثابت  و  قابل  ویرایش  همچون  اطالعیه  تاخیر
  میشود .مجازي  استفاده

 
 

 

در این مرحله شما میتوانید از فایل ایجاد شده، بدون هیچگونه مشکلی در کالس مجازي استفاده 
 .نمائید

ShareWhiteBoard 
بــا کلیــک بــر روي ایــن گزینه پنجــره ایی 

بصورت شکل زیر باز خواهد شد
این محیط تقریبا مشــابه نــرم افزار 

بوده و شما میتوانید با استفاده از مأوس ، قلم نوري یا 
Touchpad

شــده در محیــط 
براي دانشــجویان نمایش داده میشود

    

Notes 

 

 

Attendees 

 
درصورت فعال بودن این گزینه لیست افراد حاضر در کالس، در 

 

 از  این  گزینه
 کالس  مجازي
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Video 

 
براي استفاده از این امکان ، داشتن وب کم فعال )جهت نمایش تصویر استاد و یا دانشجویان در کالس استفاده میشود 

 : ت فعال نمودن تصویر خود در کالس بصورت زیر عمل کنیدجه.(ضروري است
 
 

 
 .کلیک کنید Closeو سپس بر روي دکمه  Allowدرصورت نمایش صفحه زیر ابتدا روي دکمه     

 1 .  ابتدا  از   صحیح  وب  کم  به رایانه خود ، حاصل   کنید اتصال   اطمینان .
 2  عدم  درصورت .  وجود  Pod کنید   نسبت   سازي  فعال به   ویدئو  اقدام . آن

 3 .  در این  صفحهی  وسط   Pod  روي دکمه   Start  My  Webcam  کلیک  کنید .
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 پنجره تنظیمات فلش پلیر

. بخاطر داشته باشید تا این لحظه فقط دوربین فعال شده ولی هیچ یک از کاربران تصاویر ارسالی وب کم شما را نخواهند دید
 .کلیک کنید

1 

 
پنجره تنظیمات فلش پلیر  - 22تصویر شماره 

 

بخاطر داشته باشید تا این لحظه فقط دوربین فعال شده ولی هیچ یک از کاربران تصاویر ارسالی وب کم شما را نخواهند دید
کلیک کنید StartSharingجهت ارسال تصویر به سایر کار بران روي دکمه 

 

2 

 
 

 

بخاطر داشته باشید تا این لحظه فقط دوربین فعال شده ولی هیچ یک از کاربران تصاویر ارسالی وب کم شما را نخواهند دید
جهت ارسال تصویر به سایر کار بران روي دکمه 
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Files 

 
 .جهت بارگزاري فایل در کالس و دانلود مستقیم توسط سایر افراد حاضر در کالس میتوانید از این امکان استفاده کنید

20 
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 : جهت بارگزاري فایل در کالس بصورت زیر عمل کنید

 .پنجره ایی بصورت شکل زیر نمایش داد خواهد شد. کلیک کنید …UploadFile،  ابتدا روي دکمه Podدر این  .1

 
 .کلیک نموده و فایل مورد نظر خود را انتخاب کنیدBrowseMyComputerدر پنجره فوق بر روي دکمه  .2

WebLinks 

 
 .میتوانید از این امکان استفاده کنیدhyperlinkجهت قرار دادن آدرس صفحات اینترنتی در کالس بصورت 

 
Pod)WebLinks(  - 28 تصویر شماره 

جهت افزودن یک لینک به این 
Pod به صورت شکل روبرو عمل کنید: 
 درگوشه باال و سمت راست . 1

کلیک  AddLinkروي گزینه  Podاین 

 تصویر  شماره  Pod ) Files (   -  27  –  پنجره  انتخاب  فایل

Pod ) Files (   -  26  تصویر  شماره 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 .کنید

 WebLinks(Pod) منوهاي - 29تصویر شماره 

 
 (Pod)WebLinksپنجره افزودن لینک در  –30تصویر شماره 

 .نام سایت مورد نظر خود را تایپ کنید URLNameدر قسمت  .1

 .آدرس سایت مورد نظر خود را تایپ کنید URLPathدر قسمت  .2

 .کلیک کنید OKبر روي دکمه  .3

Poll 

 
 31تصویر شماره 

براي ایجاد یک نظر سنجی در کالس مجازي ، بصورت زیر 
 :عمل کنید

، ســؤال مورد نظر خود را Questionدر قســمت  .1
 .تایپ کنید

 حاضر  در  کالس  استفاده  می  شود . جهت برگزاري  یک  نظر  سنجی  از   افراد 

3 

1 

4 

2 

 2 . کنید عمل   زیر  توضیحات  بصورت ، جدید صفحه .  در

1 
2 

3 
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 .کنید، به ازاي هر یک گزینه از گزینه هاي پاسخ ، در یک سطر جدید آن گزینه را تایپ Answersدر قســمت  .2

 .کلیک کنیدOpenروي دکمه  .3

قرار داشــته باشــد ، نظر سنجی بصورت MultipleChoiceروي گزینه ( در تصویر فوق 4شماره )اگر منوي کشویی ** 
 .نظر ســنجی را بصورت زیر خواهند دیدPodتــک جوابی بــوده و کاربران 

 WebLinks(Pod) پنجره نمایش نتایج در –32تصویر شماره 

قرار داشته باشد ، نظر سنجی MultipleAnswersدر تصویر صفحه قبل روي گزینه  4اگر منوي کشــویی شــماره ** 
 .نظر سنجی را بصورت زیر خواهند دید Podبصورت چند جوابی بوده و کاربران 

 
 PodWebLinksپنجره نمایش نتایج در  –33تصویر شماره 

 

کلیک کنید تا همه آراي ارسالی را ViewVotesدر صورت تمایل به دیدن آرا بصورت مســتقیم ، کافیســت بر روي دکمه 
 .به تفکیک مشاهده کنید

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 PodWebLinksپنجره نمایش جرئیات نتایج در  –34تصویر شماره 

 

 Q&A(Pod)  –35تصویر شماره 

Q  &  A 
 پرسش   پاسخ  با  حاضرین  در  کالس  و  استاد  ) اساتید (  از  این  و جهت  برگزاري  Pod . میشود  استفاده 

1 

3 

2 
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ســپس با . ، پــس از انتخاب پرســش مورد نظر ، ابتدا در کادر پایین کلیک نموده پاســخ مناســب را تایپ نمائید Podدر ایــن 
 کلیک بر 

جهت ارســال پاســخ به فرســتنده پرســش مورد نظر یا دکمه ( در تصویر فوق  1شــماره ) SendPrivatelyروي دکمه 
SendToAll ( در تصویر فوق –2شماره )خ به همه کاربران حاضر در کالس، پاسخ خود را جهت نمایش هم پرسش و هم پاس

 .نمائیدیک پرسش را حذف Deleteهمچنین ،  شما میتوانید با کلیک بر روي دکمه . سال کنیدار

جهت تخصیص یک پرســش به یک استاد خاص در صورت چند استادي  AssignTo , ComboBoxمنوي کشــویی** 
 .بودن کالس مجازي میباشد که بدلیل کاربرد اندك آن ،  از توضیح این قسمت صرف نظر میکنیم

MoveAndResizepods 

 
در صورت فعال بودن تیک کنار این گزینه ،  . ها امکان جابجایی داشــته باشــند یا خیرPodاین گزینه تعیین میکند که 

ها اندازه آنها را تغییر دهید یا اینکه بوســیله گرفتن و رها Podشما میتوانید با قرار دادن نشــانگر مأوس روي لبه هاي 
 .را جابجا نمائیدآنها DragAndDropنمودن

Audioمنوي 

این منو تنها داراي دو امکان ســاده به شــرح زیر میباشد که جهت اداره آســانتر کالس الکترونیکی از لحاظ امکانات صوتی  24
 .مورد استفاده قرار میگیرند

:MicrophoneRightsForParticipants 
میکروفن، براي همه دانشجویان بصورت یکجا فعال میشود درصورت کلیک بر روي این گزینه، امکان استفاده از 

. 

:EnableSingleSpeakerMode 

 .درصورت کلیک بر روي این گزینه، امکان استفاده از میکروفن، در آن واحد، تنها براي یک نفر فعال خواهد بود
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