
1  

 بسمه تعالی

 2 ................................................................................................................................ عیسر ي: راهنما بخش اول

 3 ..................................................................................................................................................................................... کالس به ورود

 ADOBE CONNECT ........................................................................................................................................................... 3 افزار نرم پنجره

 4 ........................................................................................................................................................................... کروفونیم کردن فعال

 4 ......................................................................................................................................................................................... کالس ضبط

 4 ......................................................................................................................................................................................... کالس انیپا

 4 .................................................................................................................................................................................افزار نرم از خروج

 5 ....................................................................................................................افزارکار با نرم يبخش دوم: راهنما

 6 ........................................................................................................................................................................................ یاصل صفحه

 MEETING .................................................................................................................................................................................... 7 يمنو

 LAYOUT .................................................................................................................................................................................... 10 يمنو

 PODS ....................................................................................................................................................................................... 11 يمنو

 AUDIO ..................................................................................................................................................................................... 22 يمنو

 



2  

 : راهنماي سریع بخش اول
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) خواهیم پرداخت، از این به بعد هر جا که از واژه کالس مجازي Adobe Virtual Class( بىادو زىمجا سکال زشموآ به ما ،هنمارا یندر ا نجائیکهاز آ

باشد که به می Adobe Connect) و نرم افزار مربوط به آن، Adobe Virtual Class( یا کالس الکترونیکی استفاده شده، منظور کالس مجازي ادوبی 

 گوییم.می  VC اختصار

 ورود به کالس

کالس می شود، اما  در صورتی که از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید به صورت مستقیم وارد Enter Roomروي  پس از  وارد کردن نام خود کلیک بر

 باز شود. در مرورگر کروم ابتدا صفحه اي مشابه صفحه زیر باز می شود، بعد از باز شدن این صفحه براي لحظاتی صبر کنید تا یک صفحه مربوط به کالس

 

 Adobe Connectصفحه بارگذاري  -1 ریتصو

 

 Connect Adobeپنجره نرم افزار 

 

 يکالس مجاز یفحه اصلص -2 ریتصو
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 فعال کردن میکروفون

صفحه کلیک کنید تا امکان روي عالمت میکروفون در قسمت میانیِ باالي ، )14تا  12اهنماي بیشتر در صفحه پس از چک کردن تنظیمات مربوط به صدا (ر

 صحبت کردن در کالس، برایتان فراهم شود.

 

 نکروفیم يفعال ساز -3 ریتصو

 

 ضبط کالس

کلیک کنید تا همه  Record Meetingروي گزینه  Meeting)، از منوي 14تا  12 در صفحه شتریب یی(راهنما مربوط به صدا ماتیپس از چک کردن تنظ

 ) بصورت یک فیلم ذخیره شود.VCي (کالس مجاز يســرور ها يانجام شــده در کالس بصورت خودکار بررو يها تیفعال

 پایان کالس

) VCبا کالس مجازي ( نیو ارتباط همه حاضر افتهیجلسه خاتمه  ، Meetingاز منوي   End Meetingهنیگز يبر رو کیکالس،  با کل افتنی انیپس از پا

 شود.قطع می

 خروج از نرم افزار

بر  کیبا کل دیتوانیم کاربران از کالس خارج شوند، ریسا نکهیبدون ا دیبه خروج از نرم افزار داشت اجیاحت يکالس مجاز ياجرا نیدر ح یلیاگر بنا به هر دل

 VC سرور يهمچنان بر رو يمجاز کالس نصورتی. در ادیخود ببند ســتمیس يرا رو افزارنرم Meetingاز منوي  Exit Adobe Connect نهیگز يرو

 .خود را خواهند داشت يتهایدر کالس امکان ادامه فعال نیباز خواهد ماند و حاضر
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 افزاربخش دوم: راهنماي کار با نرم
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 صفحه اصلی

. در باشدیسترس مد در يکالس مجاز طیداشــت تمام امکانات مح میخواه یبه آن دسترســ يکالس مجاز طیصفحه که بال فاصله پس از ورود به مح نیدر ا

 .صفحه نشان داده شده است نیا یکل ينما ریز ریتصو

 

 يکالس مجاز یصفحه اصل -4 ریتصو

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

 .)دانشجویان( کنندگان شرکت به استاد نظر مورد محتواهاي نمایش جهت) Share )Podبخش  •

 .کالس در استاد تصویر نمایش جهت) Video )Podبخش  •

 .کالس در حاضرین لیست نمایش جهت) Attendees )Podبخش  •

 .کالس در حاضرین بین نوشتاري ارتباط جهت) Chat )Podبخش  •

) Virtual Classکالس مجازي ( سرور در شده اعمال تنظیمات برحسب است ممکن و میشود گفته صطالحا در فوق هاي قسمت به** 

 متفاوت باشند.

 .پرداخت خواهیم ضروري هاي قسمت سایر و فوق هاي Podبررسی  و شرح به افزار، نرم منوهاي معرفی از پس و ادامه در
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 Meetingمنوي 

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

Audio Setup Wizard  میکروفن و اسپیکر /هدست صحیح عملکرد بررسی جهت 

Record Meeting  مجازي کالس در رخدادها همه ضبط جهت 

End Meeting   جلسه ( به دادن پایان جهتSession( 

Exit Adobe Connect  افزار نرم از خروج جهت 

Audio Setup Wizard 
 پنجره .کنید کلیک گزینه این روي ابتدا ، مجازي کالس در خود رایانه به متصل میکروفن و اسپیکر / هدست صحیح عملکرد بررسی جهت

 کلیک کنید. Nextدکمه  روي بر جدید پنجره در .شد خواهد داده نشان زیر شکل بصورت ایی

 

 )صدا (صفحه اول ماتیپنجره تنظ -5 ریتصو

 يآن رو حیصح از عملکرد نانیهدســت و اطم /کریاز اســپ کیموز يصدا دنینموده و در صورت شــن کیکل Play Sound دکمه يدر پنجره بعد رو

 .دیکن یخود بررس انهیصدا را در را یمربوط به خروج ماتیتنظ نصورتیا ریدر غ د،یکن کیکل  Next دکمه

 

 ا)پخش صد ررسیبصدا (صفحه  ماتیپنجره تنظ -6 ریتصو



8  

مورد نظر  کروفنیم قســمت مربوطه  و انتخاب يبر رو کیمنظور با کل نی. بددینمائ یخود را بررســ کروفنیمربوط به م ماتیتنظ دیشــما با ،يدر پنجره بعد

 کلیک کنید. Next دکمه ي)، روستمیس يرو کروفنی(درصورت وجود چند م ستمیمتصل به س يها کروفنیم نیخود از ب

 

 )کروفنیصدا (صفحه انتخاب م ماتیپنجره تنظ -7 ریتصو

در  کند،یم نییرا تع کروفنیداده خواهد شد که اجازه استفاده نرم افزار از م شینما يگریپنجره کوچک د  Record دکمه يبر رو کیبا کل يدر پنجره بعد

تا ضبط  دیکن کی) کلریز ریتصو(مطابق  1 دکمه شماره يآغاز شود. سپس رو کروفنیم قیتا ضبط صدا از طر دیکن کیکل Allow دکمه يپنجره رو نیا

ه دکم يرو حیکرد صحـدر صورت عمل. ضبط شــده پخش شود يداــتا ص دینمائ کیکل  Play Recording دکمه يصدا متوقف شــود ســپس رو

Next 0دیخود چک کن انهیرا در را کروفنیمربوط به م ماتیتنظ نصورتیا ریو در غ دینمائ کیکل 

 

 )کروفنیم ررسیبصدا (صفحه  ماتیپنجره تنظ -8 ریتصو

۱ 

۲ 

۳ 
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 به بخش پایانی تنظیمات صدا میرسیم. Nextکلیک بر روي دکمه  سپسو  Test Silence دکمه يبر رو کیبا کل يدر پنجره بعد

 

 )طیمح يصدا یصدا (صفحه بررس ماتیپنجره تنظ -9 ریتصو

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

 

 )هایبررس جینتا -یانیصدا (صفحه پا ماتیپنجره تنظ -10 ریتصو

Record Meeting 
) بصورت یک فیلم ذخیره خواهد VCي (کالس مجاز يسرور ها يانجام شده در کالس بصورت خودکار بررو يها تیمنو همه فعال نیا يبر رو کیبا کل

 شد.

End Meeting 
 شود.) قطع میVCزي (با کالس مجا نیو ارتباط همه حاضر افتهیمنو ،  جلسه خاتمه  نیا يبر رو کیبا کل

 دینجلسه را از حالت ضبط شدن خارج ک End Meeting نهیگز يبر رو کیقبل از کل دیحتما بخاطر داشته باش ** 

Exit Adobe Connect 
در کالس امکان  نیباز خواهد ماند و حاضر  VC سرور يکالس همچنان بر رو یشما بسته خواهد شد ول ستمیس ينرم افزار رو نهیگز نیا يبر رو کیبا کل

 ) نمائید.Restartي (خود را مجددا راه انداز ســتمیس دیاســت که شــما بخواه یدر زمان نهیگز نیخواهند داشــت، کاربرد ا تیفعال
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 Layoutمنوي 

گفته  Layoutها در کنار هم Podتشکیل شده است. به چینش این  Podبصورت پیشفرض از چهار  VCی همانطور که در ابتدا اشــاره شــد ، صفحه اصل

  ر،یوجود دارد. در ز زین دیجد Layoutبه عنوان یک  نآ رهیهستند و به عالوه امکان ذخ ییجابجا لیقا زیشدن و ن ادیز ایکم  ابلق،  ازیکه بر اساس نشود می

 .شده است انیب يمختصر حاتیقسمت توض نیا يها نهیراجع به هرکدام از گز

 

 مجازي السپهاي پیشفرض در  layout، یکی از Collaboration Layout -11 ریتصو

Create New Layout 
 جدید مطابق نیازهاي شما. Layoutایجاد یک 

 .داده خواهد شد شیمربوطه نماهاي Pod، بوده و با انتخاب هرکدام يجارهاي Layout ستیقسمت شامل ل نی: ا یانیقسمت م

Mange Layouts 
 هاي موجود.Layoutحذف یا تغییر نام 

Reset Layouts 
 حالت پیشفرض.ها به Layoutبازگردانی تنظیمات مربوط به 

Close Layout Bar 
 )(قسمت راست صفحه Layout Barبستن 
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 Podsمنوي 

 یبه بررس ریدر ز فعال خواهد شد. ریغ ایفعال  نهیمربوط به آن گز  Pod ها نهیاز گز کیکنار هر کیفعال نمودن عالمت ت ریغ ایمنو با فعال نمودن  نیدر ا

 میپردازیم.ها Pod از کیهر

Share 
و ...) در کالس  فلش لیفا نت،یپاورپو لیمحتوا (شامل عکس، متن، فا کیآن  لهیکه بوســ باشــدیمیکی از مهمترین بخش ها در کالس مجازي  Podاین 

 .دیکن یمالحظه م ریز ریرا در تصو Share در خواهد آمد. صفحه شیهمه کاربران به نما يبرا

 

 Shareصفحه  -12 ریتصو

 یبه معرف ،يبعد گذاشــت ،  در صفحات شیافراد حاضر در کالس به نما يرا برا یموارد مختلف توانیبخش م نیهمانطور که گفته شــد ،  با اســتفاده از ا

 .میپردازیقسمت م نیا شتریب

 .شودینشان داده م ریقسمت بصورت شکل ز نیا ي، منوها يعالمت مثلث کنار يبر رو کیبا کل  Shareر قسمت د

 

 Share توسط پاد  يقابل به اشتراك گزار يها نهیگز  -13 ریتصو
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Share My Screen 
 با کلیک بر روي این گزینه پنجره اي به صورت شکل زیر باز خواهد شد.

 

 Screen Sharingه پنجر -14 ریتصو

) رایانه شما، براي سایرین نمایش داده خواهد شد، درست همانند چیزي که خودتان Desktopکل تصویر میز کار ( Desktopبا انتخاب گزینه  •

 بینید.می

ي سایرین نمایش داده برا ،ند و شما آنها را انتخاب میکنیدافزارهایی که روي رایانه شما در حال اجرا هستتنها نرم Applicationsنتخاب گزینه ابا  •

 خواهد شد.

 افزارهاي باز روي رایانه شما که آنها را انتخاب میکنیدُ براي سایرین نمایش داده خواهد شد.تنها پنجره هاي خاصی از نرم Windowsنتخاب گزینه ابا  •

Share Document 
 .باز خواهد شد ریبصورت شکل ز ییپنجره ا نهیگز نیا يبر رو کیبا کل

 

 Share Documentپنجره  -15 ریتصو
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، بسته  دینموده باشي را بارگزار یلیفا کهیشده در کالس بوده و در صورت يبارگزار يلهایســمت چپ هرکدام مربوطه به ســابقه فا يها نهیپنجره، گز نیدر ا

 .نخواهند داشت يمقدار چگونهیاستفاده ه نیدر اول یمقدار خواهند بود ول يها دارا نهیگز نیچند مورد از ا ای کی لها،یبه نوع و کاربرد فا

 ید.ینما نتخاباکلیک نموده و سپس، از پنجره باز شده فایل مورد نظر خود را  Brows My Computer دکمه يابتدا رو ستیکاف لیفا يبارگزار يبرا

 .باشندیم گریفلش و چند مورد د  ،Pdf نت،یپاورپو لیقسمت شامل فا نیمورد قبول در ا يلهایفا** 

 شده با فرمت فلش نشان داده شده است. Share لینمونه از فا کی ریز ریدر تصو

 

 Share Documentدتوسط پا نتیپاور پو لیفا کیاشتراك   -16 ریتصو

جهت  رو، نیاز ا. در متن همراه باشد یختگیمورد نظر با بهم ر لیدر کالس، با مشــکل مواجه شود و فا نتیپاور پو لیفا شیاوقات ممکن اســت نما یگاه

 لینرم افزار داشته باشد، تبد با يشتریکه تناسب ب يگریمذکور را به فرمت د لیفا توانیم ،یخاص يمذکور با استفاده از نرم افزار ها يلهایفا حیصح شینما

 میپردازیم. FlashPaper نرم افزارها به نام نیاز ا یکیمنظور به آموزش کار با  نیکرد. بد

 FlashPaper افزارآموزش کار با نرم
افزار، روي سیستم شما یک چاپگر کاربرد دارد. پس از نصب این نرم swfدر تبدیل اسناد قابل چاپ، به یک فایل فلش با فرمت  FlashPaperافزار نرم

 افزار را مشاهده میکنید.شود. در تصویر زیر، چاپگر مجازي ایجاد شده توسط نرممجازي ایجاد می

 

 FlashPaperنرم افزار يمجاز نتریپر -17 ریتصو
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چاپِ هر فایل قابل چاپ، این چاپگر را بعنوان چاپگر مورد استفاده خود انتخاب  به هنگام دیتوانیانجام شــده باشــد، م ینصب نرم افزار به درســت کهیدرصورت

 کنید.

 

 Microsoft Power Pointر در نرم افزا يمجاز نتریانتخاب پر -18 ریتصو

کلیک کنید. چند لحظه  Printه دکم يرا انتخاب نموده و سپس رو يابتدا در قسمت چاپگرها، چاپگر مجاز د،یکنیه مظفوق مالح ریتصوهمانطور که در 

 تبدیل کند. swfفایل شما را به فرمت  FlashPaperافزار منتظر بمانید تا نرم

 

 فلش لیبه فا نتیپاورپو لیفا لیتبد -19 ریتصو

 

۱ 

۲ 
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از حافظه  یدلخواه، شما باید فایل مورد نظر را در محل FlashPaper شــده در خود نرم افزار لیتبد لیفا شیو نما لیفا لیتبد اتیعمل افتنی انیپس از پا

 کلیک نمائید. Save as Macromedia Flashروي کزینه  File يمنظور، از منو نی. بددیکن رهیخود ذخ انهیرا

 

 فلش لیفا رهیذخ20 ریتصو

 .دیاستفاده نمائ يدر کالس مجاز یمشکل چگونهیشده، بدون ه جادیا لیاز فا دیتوانیمرحله شما م نیدر ا

 

Share Whiteboard 
 .باز خواهد شد ریبصورت شکل ز ییپنجــره ا نهیگز ــنیا يبــر رو ــکیبــا کل

 

 Whiteboardپاد  -21 ریتصو

متــن به نوشتن در آن بپردازید.  Touchpad ای ينور ، قلموسابا استفاده از م دیتوانیبوده و شما م ندوزیودر  Paint مشــابه نــرم افزار بایتقر طیمح نیا

 .شودیم داده شینما انیدانشــجو يبصورت همزمــان برا Whiteboard ــطینوشــته شــده در مح

 

 

 

 



16  

Notes 
 .شودیاستفاده م يکالس مجاز و ... درآزمون  يکالس، برگزار يدر برگزار ریتاخ هیهمچون اطالع شیرایمتن ثابت و قابل و کیقرار دادن  يبرا نهیگز نیاز ا

 

 سدر کال شیرایمتن قابل و کیجهت قرار دادن   Pod (Notes) -22 ریتصو

Attendees 
 .شودیداده م شیمخصوص به خود نماpod ر افراد حاضر در کالس، د ستیل نهیگز نیفعال بودن ا درصورت

 

 سافراد حاضر  در کال ستیل شیجهت نما Pod (Attendees) -23 ریتصو

Video 
 است). يامکان ، داشتن وب کم فعال ضرور نیاستفاده از ا ي(برا شودیدر کالس استفاده م انیدانشجو ایاستاد و  ریتصو شیجهت نما

 : دیعمل کن ریخود در کالس بصورت ز ریجهت فعال نمودن تصو

 .دیحاصل کن نانیخود ، اطم انهیوب کم به را حیابتدا از اتصال صح. 1

 ویدئو نسبت به فعال سازي آن اقدام کنید. Pod. در صورت عدم وجود 2

 کلیک کنید. Start My Webcamروي دکمه  Podي این . در وسط صفحه3

 

 سزنده استاد در کال ریتصو شیجهت نما  Pod (video) -24 ریتصو
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 کلیک کنید. Closeو سپس بر روي دکمه  Allow دکمه يابتدا رو ریصفحه ز شیدرصورت نما

 

 ریفلش پل ماتیپنجره تنظ -25 ریتصو

 ریبه سا ریتصول . جهت ارسادیوب کم شما را نخواهند د یارسال ریاز کاربران تصاو کی چیه یفعال شده ول نیلحظه فقط دورب نیتا ا دیبخاطر داشته باش

 کلیک کنید. Start Sharing دکمه يبران روکار

 

 Pod (Video) -26 ریتصو

) کلیک کنید. همچنین شما میتوانید با کلیک بر روي دکمه 1(دکمه شماره  Stop My Webcam دکمه يبه کاربران ، رو ریقطع ارسال تصو يبرا

Pause  ارسال تصاویر را بصورت موقت متوقف نمائید (در این وضعیت، سایر کاربران تصویر شما را بصورت یک عکس ثابت خواهند 2(دکمه شماره (

 دید).

 

 Pod (Video) -۲۷ ریتصو

 یکالس را در پ تیفیصدا و افت ک یباند شده ، قطع و وصل ياز اندازه پهنا شیممکن است موجب اشغال ب ریکه ارسال مداوم تصو دیتوجه داشته باش** 

 .داشته باشد

1 

2 

1 

2 
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Chat 
 جهت برقراري ارتباط نوشتاري بین افراد کالس از این امکان استفاده میشود.

 :Chatجهت نوشتن مطلب در قسمت 

 )1 (شماره دیمخصوص وارد نمائ متــن مــورد نظــر خــود را در کادر .1

 ) کلیک کنید.2 دکمه ارسال (شمارهي بررو ای دیرا فشــار ده Enterکلید  .2

اشــاره ) 3(شماره  Attendees ســتیموردنظــر خــود در ل مأوس به نــام فرد لهیابتــدا بوســ ،یخصوصــ متــن بصورت ــکیجهــت ارســال  .3

اضافه خواهد شد. که متن چت  Podجدیدي در قسمت پائینی  tabکار  نی. با ادیکن ــکیکل Start Private Chat نهیگز ينموده و سپس رو

 .شودیداده م شیشما و فرد مورد نظر نما يبرا موجود  در آن فقط

 

Files 
 .دیامکان استفاده کن نیاز ا دیتوانیافراد حاضر در کالس م ریتوسط سا میدر کالس و دانلود مستق لیفا يجهت بارگزار

 

 Pod (Files) -۲۸ ریتصو

 

 

 

 

2 1 

3 
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 :دیعمل کن ریدر کالس بصورت ز لیفا يجهت بارگزار

 کلیک کنید. پنجره اي به صورت شکل زیر نمایش داده خواهد شد. …Upload Fileدکمه  ، ابتدا رويPodدر این  .1

 

 لیپنجره انتخاب فا  Pod(Files) -29 ریتصو

 .دیمورد نظر خود را انتخاب کن لینموده و فا کیکل Browse My Computer دکمه يدر پنجره فوق بر رو  .2

Web Links 
 میتوانید از این امکان استفاده کنیید. Hyper link در کالس بصورت ینترنتیجهت قرار دادن آدرس صفحات ا

 

 Pod (Web Links) -30 ریتصو

 زیر عمل کنید:به صورت شکل   Pod نیبه ا نکیل کیجهت افزودن 

 .کلیک کنید Add Linkروي کزینه  Podدر گوشه باال و سمت راست این  .۱

 

 Pod (Web Links)ي منوها -31 ریتصو
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 .دیعمل کن ریز حاتی،  بصورت توض دیدر صفحه جد .2

 

 Pod (Web Links)در نکیپنجره افزودن ل -32 ریتصو

 نام سایت مورد نظر خود را تایپ کنید. URL Name در قسمت •

 آدرس سایت مورد نظر خود را تایپ کنید. URL Pathدر قسمت  •

 کلی کنید. Okبر روي دکمه  •

Poll 
 .شود یاز افراد حاضر در کالس استفاده م ینظر سنج کی يجهت برگزار

 

 Pod (Poll) -33 ریتصو

 :دیعمل کن ری، بصورت ز يدر کالس مجاز ینظر سنج کی جادیا يبرا

 ، سؤال مورد نظر خود را تایپ کنید.Questionدر قسمت  .1

 .دیکن پیرا تا نهیآن گز دیسطر جد کیدر  ، به ازاي هر یک گزینه از گزینه هاي پاسخ،Answersدر قسمت  .2

 کلیک کنید. Openروي دکمه  .3

قرار داشته باشد، نظر سنجی بصورت تک جوابی بوده و کاربران  Multiple Choiceدر تصویر فوق) روي گزینه  4** اگر منوي کشویی (شماره 

Pod .نظر سنجی را بصورت زیر خواهند دید 

1 

2 
3 

3 

1 

4 

2 
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 Pod (Web Links)ر د جینتا شیپنجره نما -34 ریتصو

 Podنظرسنجی بصورت چند جوابی بوده و کاربران  ،قرار داشته باشد Multiple) روي گزینه 39در تصویر شماره  4** اگر منوي کشویی (شماره 

 نظرسنجی را بصورت زیر خواهند دید.

 

 Pod (Web Links)در  جینتا شیپنجره نما -35 ریتصو

 .دیمشاهده کن کیرا به تفک یارسال يتا همه آرا دیکن کیکل View Votes دکمه يبر رو ســتی، کاف میآرا بصورت مســتق دنیبه د لیدر صورت تما

 

 Pod (Web Links)در  جینتا جزئیات شینجره نما -36 ریتصو
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Q & A 
 استفاده میشود. Pod نی) از ادیدر کالس و استاد (اسات نیپرسش و پاسخ با حاضر يجهت برگزار

 

 Pod (Q&A) -۳۷ ریتصو

 Send دکمه يرو بر کی. ســپس با کلدینمائ پینموده پاســخ مناســب را تا کیکل نییپــس از انتخاب پرســش مورد نظر ، ابتدا در کادر پا ، Podدر این 

Privately  دکمه  ایجهت ارســال پاســخ به فرســتنده پرســش مورد نظر در تصویر فوق)  1(شمارهSend To All 0 جهت در تصویر فوق)  2شماره

 کی Delete دکمه يبر رو کیبا کل دیتوانیم ،  شمانی. همچندیهم پرسش و هم پاسخ به همه کاربران حاضر در کالس، پاسخ خود را ارسال کن شینما

 .دیپرسش را حذف نمائ

در صورت چند استادي بودن کالس مجازي) میباشد جهت تخصیص یک پرسش به یک استاد خاص Combo Box ،(Assign To )** منوي کشویی (

 که به دلیل کاربرد اندك آن، از توضیح این قسمت صرف نظر میکنیم.

Move And Resize pods 
دادن نشــانگر  با قرار دیتوانی،  شما م نهیگز نیکنار ا کی. در صورت فعال بودن تریخ ایداشــته باشــند  ییامکان جابجا هاPodاین گزینه تعیین میکند که 

 نمائید.  ) آنها را جابجا) Drag And Drop( گرفتن و رها نمودن لهیبوســ نکهیا ای دیده رییاندازه آنها را تغ ها Podي لبه ها يمأوس رو

 Audioمنوي 

 .رندیگیقرار م مورد استفاده یاز لحاظ امکانات صوت یکیکه جهت اداره آســانتر کالس الکترون باشدیم ریدو امکان ســاده به شــرح ز يمنو تنها دارا نیا

Microphone Rights for Participants 
 شودیفعال م کجایبصورت  انیهمه دانشجو يبرا کروفن،یامکان استفاده از م نه،یگز نیا يبر رو کیدرصورت کل

Enable Single Speaker Mode 
 نفر فعال خواهد بود. کی يدر آن واحد، تنها برا کروفن،یامکان استفاده از م نه،یگز نیا يبر رو کیدرصورت کل

3 

1 

2 
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