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ستفاده می  Adobe Connectنرم افزار از ، برگزاری کالس های آنالین برای  سامانه آموزش مجازی تخته وبر د که  ودشا

ورود به کالس های آنالین فقط در ساعات مقرر امکان پذیر می باشد . لذا طبق جدول و برنامه های زمانبندی شده ، در کالس 

 .حاضر شوید 

ست در بخش  شوید حال کافی ا صفحه ی زیر روبرو می  سایت کالس مجازی با   Enter with Usernameپس از  ورود به 

and password   در قسمم ت ،Username  نام کاربری و در قسمم تpassword   رمز عبور خود را وارد کنید سمم س روی

 کلیک کنید :  Enter roomگزینه ی 

 

 

 کلیک کنید . Forgot your passwordرمز عبور خود را فراموش کرده اید روی چنانچه 

 صورت برطرف نشدن مشکل با ای یل زیر ارتباط برقرار ن ایید .در 

support@takhteweb.ir 
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 به شکل زیر مشاهده خواهید ن ود :پس از ورود ، محیطی را مشا

 

 فعالیت های کالس مجازی برای دانش پژوهان :

 در ادامه به بیان فعالیت های مع ول دانش پژوهان در کالس مجازی و نحوه انجام آنها با استفاده از پنجره های کالس می پردازیم 

 : Text Chatگفتگوی متنی یا 

 

 

 گفتگو صوتی ) با میکروفون ( :

صحبت دهد . جهت اجازه گرفتن ، باید بر روی  ش ا اجازه  ضر در کالس به  ستاد حا صوتی باید اجازه بگیرید تا ا برای گفتگوی 

  شکل          که در تصویر زیر مشخص گردیده است کلیک کنید .

ستفاده  ست . همانند  Chatپنجره پر کاربردترین پنجره مورد ا ا

، کافی است پیام خود را در بخش  Chatسایر ابزار های معمول 

 را فشار دهید . Enterمربوطه تایپ کرده و کلید 

در حالت عادی کلیه پیام های موجود در این پنجره برای کلیه 

 افراد حاضر در کالس نمایش داده می شود



 


 

 

می شود و برای  در این صورت عالمتی مقابل نام ش ا ظاهر می گردد که بدین وسیله استاد متوجه در خواست ش ا برای صحبت

 ش ا امکان صحبت کردن را فراهم می ن اید .

 

ش ا با پیغام فعال کردن میکروفون مواجه خواهی ش ا بدهد ،  صحبت کردن را به  ستاد ، اجازه ی  صورتیکه ا شد که می در  د 

 کلیک ن ایید . Speak Nowبایست بر روی عبارت 

 

ن ش ا فعال خواهد شد و امکان ومیکروف Speak Nowه انطور که در شکل باال مشاهده می کنید بعد از کلیک بر روی عالمت 

 صحبت کردن به صورت صوتی برایتان فراهم می گردد .

شده ولی  ش ا داده  صحبت به  صورتی که اجاره ی  ستدر  شد کافی ا صوتی برقرار ن شدید و یا ارتباط   با این پیغام مواجه ن

 ه انند تصویر زیر به صورت دستی میکروفن خود را فعال ن ایید .

 

 



 


 

را انتخاب  Connect My Audioبرای این امر کافی اسممت بر روی عالمت فلش کنار میکروفون کلیک کرده و سمم س گزینه 

 ن ایید .

می شود ،  توجه : در اولین بار ، پس از زدن دک ه میکروفون برای صحبت کردن ، پیغامی مطابق شکل زیر بر روی صفحه ظاهر 

 انتخاب گردد تا مرورگر ش ا اجازه ارتباط صوتی را برایتان فراهم آورد . Allowتوجه شود که حت ا گزینه 

 

صورتی که  صفحه کالس و انتخاب را انتخ Denyبه طور اتفاقی گزینه ی در  ست کلیک کردن روی  اب ن ودید ، این پنجره با را

را عالمت  Rememberرا انتخاب کنید و گزینه  Allowمجددا در دسممترس خواهد بود . در این پنجره  Settingsگزینه ی 

 بزنید .

سبز در  شد ، آیکن میکروفون به رنگ  صل با ش ا مت صورتی که میکروفون به کام یوتر  ست که در  خواهد آمد و این بدان معنا

 ش ا می توانید صحبت کنید .

 

حال آیکن میکروفون به رنگ سبز تغییر یافته است ولی کنار آن هیچ خطی مبنی بر ارسال صدا مشاهده ن ی شود . اکنون اگر 

 ) ه انند تصویر زیر (ش ا توسط میکروفون شروع به صحبت کردن ن ایید ، عالمت ارسال صدا برایتان ن ایان خواهد شد . 

 

 

 حاضرین در کالس :

تصویر ن ایش داده می شود که در این پنجره اسامی حاضرین در کالس مشخص شده است و  استرپنجره ی دیگری در س ت 

 ش ا می توانید نام خود را در این لیست مشاهده کنید .



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( File Shareاستفاده از پنجره اشتراک فایل ) 

 می تواند فایل های مربوط به درس را برای بارگذاری در کالس قرار دهد . File Shareاستاد با استفاده از پنجره 

 را بزنید . Download File(s)انتخاب کرده و دک ه  Filesبرای دانلود هر یک از این فایل ها کافیست آنها را در پنجره 

 

 

چندین دسته بندی در پنجره لیست حاضرین خواهیم داشت که بر اساس 

 . تصویر زیر به صورت تکمیلی هر یک را توضیح خواهیم داد

که نشانگر اجازه برای صحبت میباشند یعنی این افراد  قرمزکادر    

شانه اجازه گرفتن  ست خود را به ن صحبت کنند و د می خواهند 

 باال گرفته و منتظرتایید استاد کالس برای صحبت هستند 

فعال بودن میکروفون آن فرد برای صببحبت به معنی  سبببزکادر 

 می باشد .

سط کاربر می باشد به معنی قطع کردن میکروفون تو بنفشکادر 

و زمانی این اتفاق می افتد که کاربر سببوال خود را مطرک کرده و 

سبببمی میکروفون خود را قطع می کند تا مخاطبین دیگر و یا 

یکروفون خود را قطع نماییم تا صدای ما استاد به سوال آن فرد پاسخ بدهد . پی باید بعد از صحبت کردن م استاد

 بصورت نا خواسته و یا صدا به صورت اکو در کالس پخش نشود

1 -  

2 -   

3 -  

لذا برای جلوگیری از ایجاد تداخل صدا با صدای استاد ، در پایان صحبت خود میکروفون را قطع نمایید . برای   

تا خطی بر روی قطع کردن میکروفون کافی است مجدد همانند تصویر زیر بر روی آیکن میکروفون کلیک نمایید 

 میکروفون ظاهر گردد .

 



 


 

  Click to Downloadبا اینکار پنجره ای باز میشود که حاوی پیوند فایل مربوطه است و ش ا می توانید با انتخاب گزینه ی 

 بو طه را ذخیره ن ایید .فایل مر

 

 

 مشاهده ی صفحه کام یوتر استاد ، وایت بورد و اسالید 

ستاد به وسیله ی پنجره  شته و مورد مشاهده حاضرین  Shareا شتراک گذا صفحه کام یوترش را به ا سالید ها و یا  می تواند ا

شاهده  شده را م شته  ضرین به طور ه زمان مطالب نو شته ،  تا حا ستاد می تواند بر روی وایت بورد نو قرار دهد . ه چنین ا

 ن ایند .

صویر  نکته : شاهده ت صفحه کام یوتر خود را به ن ایش می گذارد جهت م ستاد  صفحه ، بر بهنگامی که ا صورت ت ام وقت  ه 

ستاد امکان آن را فراهم  Full Screenروی دک ه  شود که ا ست که این دک ه هنگامی ظاهر می  کلیک ن ائید . الزم به ذکر ا

 کرده باشد .

 

 در آورید . Zoomتصویر را به صورت       حتی می توانید با انتخاب آیکن  

 تنظی ات فنی الزم جهت استفاده از کالس مجازی

 لطفا قبل از شرکت در کالس مجازی حت ا موارد زیر را مطالعه بفرمایید .

می باشد . هرچه سرعت دسترسی به اینترنت  Kbps 128( حداقل سرعت الزم جهت شرکت در کالس های مجازی آنالین  1

 باالتر باشد ، با کیفیت مطلوب تری از امکانات کالس استفاده خواهید ن ود .ش ا 

 ( تنظیم سرعت اتصال به اینترنت 2

شروع کالس به منوی  شکل زیر ، نوع  Connection Statusلطفا قبل از  شده در  سیر ن ایش داده  مراجعه کرده و مطابق م

شاهده این منو  سی ن ائید . برای م صال خود را برر ست برنامه کلات س ت را ست به نوار رنگی در باال  ک ن ایید تا یکافی ا

 خواسته شده ن ایش داده شود . اطالعات

 



 


 

بر روی سیستم ضروری می باشد . در صورتیکه این برنامه بر روی  Flash Player( برای اجرا و ن ایش کالس مجازی نصب  3

 . د ن اییدز طریق منوی دانلود ها در سایت تخته وب دانلواسیستم ش ا نصب ن ی باشد می توانید با 

و غیره به طور کامل ن ایش داده  Chatقسمم ت هایی از امکانات کالس مانند پنجره  ، ( در صممورتیکه پس از ورود به کالس 4

 تنظی ات رزولوشن در ویندوز ، صفحه ن ایش خود را افزایش دهید . ن ی شود ، از طریق
 

 

 کنترل تنظی ات مربوط به میکروفون و بلندگو ( 5

 قبل از شرکت در کالس مجازی ش ا میبایست از صحت کارکرد بلندگو ها و میکروفون خود مط ئن گردید .

 ویندوز می باشد . Sound Recorderساده ترین راه ، استفاده از 

انتخاب ن ایید  ار Accessories > Entertainment > Sound Recorder( گزینه ی   Startبرای این کار از منوی شروع ) 

. 

 

 به باال می توانید با جستجو در نوار شروع ، این برنامه را فراخوانی ن ایید : 7و یا از طریق ویندوز 

 

 



 


 

 

 

 

 ن ایش داده می شود . برای آزمون میکروفون کافی است مراحل زیر را طی ن ایید  Sound Recorderبا این کار برنامه  

 

 

 

در صورتی که صدای ضبط شده ی خود را می شنوید سیستم ش ا آماده ی ورود به کالس است . در غیر این صورت باید ضبط 

 میکروفون خود را افزایش دهید . volumeصدا از طریق میکروون را در سیستم خود فعال کنید و یا در صورت فعال بودن ، 

 

 مشکالت رایج شرکت در کالس های مجازی 

شکل بتواند به کالس وارد  شود تا کاربر بدون م برای ورود به محیط کالس های مجازی نکاتی وجود دارد که باید به آن ها ع ل 

 شده و در کالس حضور یابد .

 

  

 



 


 

     13مشاهده پیغام عدم نصب نرم افزارAdobe Flash Player  یا باالتر 

 است .  Adobe Flash Playerقدم اول برای شرکت در کالس های مجازی نصب برنامه 

 مواجه شوید . Flash Player عدم نصب این نرم افزار باعث می شود تا هنگام ورود به کالس با پیغام عدم نصب 

شید ولی هنگام ورود با  تذکر : صب کرده با ش ا این نرم افزار را ن ست  صبپیغام م کن ا شوید . قبل از هر کاری  عدم ن مواجه 

 ( استفاده ن ایید . Mozila Firefoxبرای ورود به کالس از مرورگر موزیال فایرفاکس ) 

 اگر باز هم ه ین پیغام را داد صحت سالم بودن ویندوزتان را بررسی کنید .

  مشکالت مرتبط با پنجرهChat 

(  Chat)  است که به ش ا امکان Add-In Designed Adobe Connectقدم دوم برای شرکت در کالس ها نصب نرم افزار 

 ( فایل را می دهد . Shareگفتگو در محیط کالس و ه چنین اشتراک گذاری ) 

خل صفحه گفتگو را نبینید و نتوانید چیزی برای سایر مخاطبین یا عدم نصب این نرم افزار باعث می شود تا ش ا نوشته های دا

 استاد بنویسید . عدم ن ایش نوشته های روی دک ه ها نیز ه ین علت را می تواند داشته باشد .

 مشکالت مربوط به صدا 

 برای رفع مشکالت مربوط به صدا در کالس باید نکات زیر را رعایت فرمایید :

یا میکروفون برای گوش و صممحبت کردن در کالس  Speakerبا کیفیت مناسممب اسممتفاده کنید و از  Headsetالف ( حت ا از 

 اجتناب کنید .

ب ( اگر صدا را ن ی شنوید یا صدایتان پخش ن ی شود قبل از هر کاری فیش ها را چک کنید تا در محل دقیق خود وصل شده 

 باشند .

 نباشد . Muteد تا در حالت خود را چک کنی Volumeدر قدم دوم حالت 

 یک فایل صوتی از نصب بودن کارت صدای خود اط ینان حاصل کنید .در قدم سوم با اجرای 

شوید که  سوال کنید و مط ئن  ضرین در کالس  سایر حا شنوید از  صال ن ی  شنوید یا ا صورت منقطع می  صدا را به  پ ( اگر 

 اشکال از س ت سیستم استاد است یا ش ا .

تنها برای ش ا وجود دارد ، می تواند از سرعت پایین اینترنت ش ا باشد یا کارت صدایتان به خوبی نصب نشده باشد  اگر مشکل

شتید یک بار سیستم خود را  کنید  Restart. در گام اول یکبار از کالس خارج شده و دوباره ورود کنید ، اگر باز هم مشکل دا

 و دوباره وارد کالس شوید 

 

 

 



 


 

 ود به کالسعدم امکان ور 

 

 

 

ب اند و گیر کند . در این حالت سممه شممود و ه انجا  Loadتا انتها  Adobe Connectم کن اسممت هنگام ورود به کالس ها ، 

 امکان وجود دارد : 

     1 –  

 

    

     

 مشاهده پیغام در هنگام ورود به کالس  

باید اگر استاد هنوز وارد کالس نشده باشد و یا ورود ش ا را به کالس تایید نکرده باشد ، با پیغام زیر مواجه خواهید شد و  – 1

ش ا  شوید . در واقع  ضر  ش ا را تایید کرده و در کالس حا ستاد خواهید منتظر ب انید تا  برای ورود به کالس نیاز به اجازه ی ا

 داشت و تنها با اجازه ی ایشان قادر خواهید بود که به کالس وارد شوید .

 اگر بعد از چند دقیقه موفق به ورود در کالس نشدید دوباره امتحان کنید تا در صورت مراجعه استاد وارد کالس شوید .

 

شده با – 2 شکیل ن ست که اگر هنوز کالس ت شد این پیغام بدان معنا شد و ه انطور که گفته  شد با پیغام زیر مواجه خواهید 

شده لذا پس از اط ینان از  شکیل ن شده کالس ها می توانید دقابقی دیگر امتحان  لینک کالسکالس هنوز ت و برنامه زمانبندی 

 ن ایید .

استفاده می کند و برای  Firewallشما از سازمان یا شرکتی به کالس متصل شده اید که در شبکه خود از 

 را برایتان باز کند تا مشکل بر طرف شود . 1935ورود به کالس ها باید از مسئول آن بخواهید تا پورت 

 دارد و باید هنگام ورود به کالس آن را غیر فعال کنید . Firewallشما از آنتی ویروسی استفاده می کنید که 

 یا در آن زمان بسیار کند شده است . و سرعت اینترنت شما به طور کلی

2 

. 

 

2 –  

 3 – 

 



 


 

 

 مجازی با ای یل زیر مکاتبه فرمائید :وجود هرگونه سوال یا مشکل هنگام ورود به کالسهای در صورت 

support@takhteweb.ir   

mailto:support@takhteweb.ir

