راهنمای سریع و کاربردی حضور در کالس مجازی
adobe connect

نوار ابزار باالی صفحه و توضیحات آن

برای اعالم نظر یا اجازه برای
صحبت از این بخش آیکون ها
استفاده نمایید

کیفیت ارتباط اینترنتی

کالس درحال ضبط است

شما میزان صدای بلندگو
را می توانید تنظیم
کنید.

شما این آیتم را به شکل یک میکروفن میبینید .برای صحبت
( هنگامی که استاد به شما اجازه صحبت می دهد) با یک بار
کلیک روی آن  ،رنگ آیکون از طوسی روشن یه سبز تغییر می
کند و شما می توانید صحبت نمایید .شما با گزینه Adjust
می تانید صدای میگروفن را تنظیم نمایید که معموال حالت
میانه مناسب است.

صفحه ای که ارائه با آن مواجه می شویم

برای استفاده از فایل ارائه بر
روی این مثلث کوچک
کلیلک می کنیم.

صفحه ای که ارائه با آن مواجه می شویم
 با استفاده از این گزینه می توانیم یک فایل را
آپلود و بعد آن را برای بینندگان به نمایش
بگذاریم یا صفحه کامپیوتر یا وسیله ارتباطی خود

را به اشتراک بگذاریم یا اینکه از یک وایت برد
برای تایپ یا رسم و  ...استفاده کنیم  .البته
گزینه اشتراک صفحه به دلیل کند شدن ارسال
اطالعات و یا اشتراک سهوی اطالعات شخصی
پیشنهاد نمی گردد و استفاده از وایت بورد نیز
برای زمانی مناسب است که
استفاده می کنیم.

از قلم نوری

چند نکته:
 در صورت باز بودن سایر میکروفن ها در هنگام صحبت استاد یا ارائه دهنده  ،ممکن است صدا برای بقیه به صورت اکو شده به گوش برسد .از این
رو پیشنهاد می شود حتی االمکان فقط یک میکروفن در لحظه مورد استفاده باشد.
 شرکت کنندگان و استاد می توانند با یک دیگر چت عمومی و اختصاصی داشته باشند.
 بهتر است فایل ارائه ،قبل از زمان ارائه به صورت پی دی اف در آمده و سپس در زمان ارائه آپلود و مورد استفاده قرار گیرد.البته حجم پایین فایل
پی دی اف می تواند بسیار مفید باشد.
 در صورتی که استاد به شما جایگاه ارائه دهنده را اختصاص داد مراقب باشید به طور سهوی از گزینه دوربین استفاده نکنید  .یزرا ممکن است در
کالسهای مجازی اماده ارائه تصویری نباشید .پس پیشنهاد می شود که روی دوربین را بپوشانید.

