واحد استان همدان
معاونت آموزشی

بسمه تعالی

راهنماي استفاده از کالس آنالین ( ویژه دانشجویان و فراگیران)
براي ورود به کالس در کامپیوتر شخصی تنها الزم است نرم افزار  adobe connectرا دانلود کرده و پس از نصب آدرس
کالس را وارد کنید  .براي مشاهده در موبایل نیز اپلیکیشن  adobe connectرا از استور هاي معتبر دانلود کنید و سپس
لینک کالس را وارد نمایید.
 تذکر  :پیش از ورود به کالس آنالین از نصب نرم افزارهاي زیر بروي سیستم خود اطمینان حاصل فرمایید.
 -1بروز ترین نسخه مرورگر فایرفاکس یا  -کروم
نسخه فایرفاکسFirefox :
https://soft89.ir/internet/web-browser/6113-mozilla-firefox.html
نسخه کرومChrome :
https://soft89.ir/internet/web-browser/422-google-chrome.html
 -4نرم افزار- Flash Player
https://soft89.ir/software/flash-tools/48-adobe-flash-player.html
 -6نرم افزار)  - adobe connect Add-inنسخه ویندوز(
http:// www.jsharif.com/downloads/ConnectAppSetup.exe
(نسخه مک) Mac
http:// www.jsharif.com/downloads/ AdobeConnect_898581.dmg
 -2نرم افزار  Adobe Connectنسخه موبایل از کافه بازار یا گوگل پلی براي اندروید و سیب اپ و اپ استور براي آیفون
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 -1براي ورود به سامانه آموزش آنالین  ،آدرس کالس مورد نظر را در مرورگر خود وارد نمایید.
به عنوان مثال http://cel.jde.ir/test
توجه فرمائید آدرس سامانه آموزش مجازي معاونت آموزشی جهاددانشگاهی  http://cel.jde.irمی باشد
 -4از شما خواسته می شود تا اگر حساب کاربري در کالس دارید ،یوزرنیم و پسورد خود را وارد کنید ،در غیر این صورت گزینه
 Enter as a Guestرا انتخاب کنید ،نام کاربري براي خود تعریف کنید و در کادر مقابل ، Nameنام را وارد کنید و سپس
گزینه  Enter Roomرا بزنید.
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 -6حاال کالس در کامپیوتر یا موبایل شما راه اندازي شده است .اگر کالس آغاز شده باشد ،استاد و یا اداره آموزش ورود شما را
تایید میکند ،در غیر این صورت شما در اتاق انتظار منتظر میمانید ،تا ورود شما توسط میزبان تایید شود .وقتی استاد و یا
اداره آموزش حضور شما در کالس را پذیرفت ،شما میتوانید در کالس حضور داشته باشید و از کالس بهره ببرید.
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نحوه استفاده از امکانات کالس آنالین

 )Attendess( -1شرکت کنندگان
شامل لیست شرکت کنندگان که تعداد افراد حاضر در کالس و اسامی آنان را نشان می دهد،که شامل سه گروه ticکاربري
می باشد:
( Host مدیران) :کارشناسان  ،ناظران و اساتید
( Peresenters ارایه دهندگان) :اساتید و استاد یار ها
( Pracipants شرکت کنندگان) :کاربران دوره
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حضور در کالس ،گفتگوي متنی بصورت عمومی و خصوصی ) ، (Chatدانلود فایل ،مشاهده محیط اشتراك گذاري ،شنیدن صوت
کالس ،شرکت در نظرسنجی و درصورت اجازه مدیر کالس گفتگوي صوتی از دسترسی هاي کاربران این بخش می باشد.

 -4نوار ابزار
در این بخش امکانات زیر موجود می باشد:
 صوت ) از طریق میکروفون (  :جهت صحبت کردن در کالس) در صورت ایجاد دسترسی توسط مدیر(
 تصویر )وب کم(  :جهت اشتراك گذاري تصویر خود در کالس) در صورت ایجاد دسترسی توسط مدیر(
 اجازه گرفتن  :براي کاربران ،چنانچه میخواهند از میکروفون براي بیان مطالب استفاده نمایند
 قطع و وصل صدايSpeaker
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 از طریق منوي کالس ) (Meetingدر نوار ابزار نیز امکان تنظیمات صوت نیز وجود دارد.

اشتراك گذاري صوت
گزینه میتواند از استاد تقاضاي صحبت کند .استاد و سایر

کاربران از طریق منو وضعیت با کمک
حاضران در کالس با

دیدن عالمت کنار نام وي متوجه درخواست وي می شود .در صورتی که مدیر کالس

درخواست وي را بپذیرد وامکان صحبت را براي او فعال نماید در این حالت در نوار ابزار

گزینه

براي وي فعال

میگردد.
تذکر  :براي جلوگیري از قطع و وصل شدن صدا یا اکو شدن صدا ،پس از پایان صحبت خود مجدد روي آیکون میکروفن کلیک
نمایید تا صداي میکروفون شما در حین صحبت بقیه کاربران پخش نگردد.
پس از فعال شدن میکروفون در نوار ابزار گزینه هاي دیگري نیز براي شما فعال می شود.

در صورتی که استاد و یا کاربران در کالس آنالین از گفتگوي صوتی استفاده نمایند آیکون میکروفون
چشمک زن در جلوي نام کاربري نمایش داده خواهد شد.
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تست صوت:
جهت تست اتصال صوت از گزینه  meetingدر نوار ابزار منو گزینه  Audio Setup Wizardبزنید ،در پنجره باز شده بر روي
nextکلیک نمایید.

گام اول) تست پخش صوت(  :در پنجره باز شده بر روي  Play Soundکلیک نمایید  ،از سمت سامانه بصورت
آزمایشی صوتی براي شما پخش می گردد و در ادامه بر روي  Nextکلیک نمایید.

تذکر:
در صورتی که صوتی را نشنیدید  ،اسپیکر خود را با پخش
فایل صوتی از داخل رایانه بررسی نمایید و در صورتی که
اتصاالت شما از داخل رایانه بررسی گردید و بدون مشکل
بود ،بطور کامل مرورگر خود را بسته و آخرین نسخه نرم
افزار هاي مورد نیاز از بخش منظور نصب نمایید و دوباره
وارد سامانه شوید.
گام دوم) انتخاب میکروفون( در این مرحله میکروفون خود را
انتخاب نمایید و سپس بر روي  nextکلیک نمایید.
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گام سوم) ضبط و پخش صوت( در این مرحله بر روي  Recordکلیک نمایید و صداي خود را جهت تست ضبط نموده،
در انتها صداي خود را با کلیک بر روي  ، Play Recordingسامانه صداي خود شما را پخش خواهد نمود.
تذکر:
در صورتی که صوت شما ضبط و یا پخش
نشد ،
اتصاالت خود را بررسی نمایید و از برنامه
هاي داخلی
ویندوز میکروفون خود را تست نمایید.
گام آخر)تست سکوت (:با کلیک بر روي
Test Silenceتمامی صوت هایی که در
محیط کالس در حال پخش می

باشد قطع می گردد.
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تغییر وضعیت در کالس
گفتگوي صوتی
درخواست گفتگو صوتی در کالس را داشته باشند.

کاربران میتوانند با انتخاب گزینه از مدیر

مدیر در صورت تمایل میتواند درخواست وي را قبول کند .در این حالت امکان صحبت کردن براي درخواست دهنده فعال میشود
و وي در صورت داشتن میکروفون میتواند از این ویژگی بهره گیرد.
همچنین در کنارلیست کاربران نیز عالمت

درخواست به کلیه حاضران نمایش داده میشود.

نکته  :حتی اگر کاربران نیز درخواست ندهد ،باز هم مدیر امکان فعال کردن میکروفون براي کاربران کالس را دارد .از این ویژگی
در پرسش از کالس استفاده میشود.
نظرسنجی
با استفاده از این ویژگی به هنگام نظرسنجی توسط مدرس ،کاربران میتوانند نظر خود را اعالم نمایند.در این حالت مدرس
میتواند بسیار سریع نظر کاربران را را مبنی بر موافقت یا مخالفت بداند.
دانشجویان موافقت یا مخالفت یا ممتنع بودن خود را با انتخاب وضعیت اعالم نمایند
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.کلیه افراد) مدیر ،مدرس و کاربران (میتوانند نظر خود را از طریق این منو ثبت نمایند.
نتیجه و نظر تمام افراد در بخش نمایش وضعیت ) (Attended status viewبه کلیه کاربران و حاضران در کالس
نمایش داده میشود.

 -6پنجره گفتگوي متنی ()Chat
این پنجره جهت گفتگو متنی بصورت
عمومی و خصوصی بین کاربران اعم از
مدیران  ،اساتید و کاربران می باشد.
جهت استفاده از این امکان اشاره گر
موس را
بر روي کادر مشخص شده قرار داده
کلیک
کنید  ،سپس متن دلخواه خود را تایپ
و
دکمه  Enterرا بزنید
نکته :به منظور عدم بروز مشکل در تایپ فارسی ،نرم افزار  Flash Playerبا کیبورد فارسی) در قسمت نرم افزارهاي
مورد نیاز سامانه موجود می باشد (را بروي سیستم خود نصب بفرمایید.
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1 - 6چت خصوصی:
جهت استفاده از چت خصوصی همانند تصویر زیر روي نام کاربر مورد نظر رفته و در خواست چت خصوصی دهید.

جهت بازگرداندن به حالت گفتگوي متنی عمومی در پنجره گفتگوي متنی بر روي سربرگ  Everyoneکلیک نمایید

 -2پنجره فایل ها Files
در صورت ارائه فایل توسط مدرس یا مدیر کالس ،کاربران میتوانند از این قسمت فایلهاي اپلود شده را ببینند و موارد را به
صورت انتخابی دانلود کرده و یا از منو کنار کلیه موارد را یکجا دانلود نمایند.
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