
افزار ادوبی کانکت جهت دسترسی به فضای راهنمای استفاده از نرم

 آموزش آنالین پرسیس کلود

 

 از لینک زیر: in-Adobe Connect Addدانلود و نصب نرم افزار  -1

 ی ویندوز:نسخه 

https://www.persiscloud.com/file/Adobe_Connect_windows.rar 
 

 ی اندروید:نسخه 

      https://www.persiscloud.com/file/Adobe_Connect_android.rar 

 

  برای استفاده از نرم افزارAdobe Connect  حتما باید نرم افزارAdobe Flash Player  را نصب کرده

 باشید. 

 انلود و نصب فونت های مورد نیاز از لینک زیر:د -2

     _font.ziphttps://www.persiscloud.com/file/persian 

 

  بعدExtract  کردن فایل های دانلود شده، فایلSetup ی را از پوشهPersian-Font .اجرا کنید 

 

 (Laptopیا  PCاز رایانه شخصی )نحوه اتصال به کالس آنالین با استفاده  -3

 توانید لینکی که در اختیارتان قرار گرفته است را در نرم افزار ادوبی های مجازی میبرای ورود به کالس

 کانکت وارد کنید:

 

https://www.persiscloud.com/file/Adobe_Connect_windows.rar
https://www.persiscloud.com/file/Adobe_Connect_android.rar
https://www.persiscloud.com/file/persian_font.zip


 
 

 شوید که باید نام کاربری و رمز عبور خود را در ی زیر مواجه می، با صفحهبا ورود به پنل ورودی کالس

کلیک کنید تا وارد محیط کالس  Enter Roomی مربوطه وارد کنید و سپس بر روی گزینهقسمت های 

 شوید.

 

 توانید با وارد کردن آدرس مذکور در مرورگر اینترنت، مستقیما به صفحه ورود به کالس همچنین، می

 مجازی هدایت شوید:

 
 در کادر قرمز رنگ  به کالس وارد شویدتوانید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود در این مرحله می 

 

 

 

 



 پنل اصلی کالس آنالین -4

 

 

 

 .محیط ارائه: 1

توانید سواالت یا مطالب مورد نظر خود را در این قسمت تایپ کنید تا هم مدرس و محیط گفتگو یا چت )می: 2

 .حاضر در کالس پیام شما را ببینند( هم دیگر افراد

 شوددر کالس نمایش داده میدر این قسمت لیست کاربران حاضر  :3

 شود.در صورت فعال بودن ویدیوی مدرس، تصویر آن در این قسمت نشان داده می :4

 

ن دای بلندگو و میکروفهای آنالین باید به آن توجه داشته باشید، تنظیم صیکی از نکاتی که در کالسنکته: ! 

 باشد.در کالس می نشرکت کنندگا

 

 تست صدای بلندگو و میکروفن -5

 را انتخاب کنید: Audio Setup Wizardی ی باالی سمت راست، گزینهدر گوشه Meetingالف( از منوی 



 

 :کلیک کنید Nextی ی زیر، بر روی گزینهب( با ظاهر شدن پنجره

 

 دهد:ی زیر ظاهر می شود در کادر باال نام کارت صدای سیستم شما را نشان میج( در ادامه پنجره

 

 ی روی گزینهنام کارت صدای سیستم، بر یبا مشاهدهNext کلیک کنید 

 Playی روی دکمهشود. برای تست حجم صدای بلندگو، بری زیر به شما نمایش داده مید( حال، پنجره

Sound ی کلیک کنید تا حجم صدای فعلی را بشنوید. در ادامه بر روی گزینهNext .کلیک کنید 



 

 

 شود:تنظیم میکروفن به صورت زیر به شما نمایش داده میی ه( در ادامه، پنجره

 

 ی در صورتی که نام میکروفون سیستم به درستی نشان داده شده است، بر روی گزینهNext  کلیک

ی زیر جهت تست میکروفن به شما نشان داده میشود که میتوانید برای تست، روی کنید. سپس پنجره

 کلیک کنید. Recordی گزینه



 

 ی از چند ثانیه، روی گزینه بعدStop ی کلیک کنید و در ادامه با کلیک بر روی گزینهPlay 

Recording ی صدای ضبط شده را گوش کنید و سپس بر روی گزینهNext .کلیک کنید 

 

این  Test Silenceی شوید. با کلیک بر روی گزینهی تست آرام بودن محیط هدایت میو( سپس به پنجره

 کلیک کنید: Nextی روی گزینه ، برتست را انجام دهید و پس از پر شدن نوار مربوطه و اتمام تست

 



 Finishی شود. برای اتمام این مراحل، روی گزینهز( در ادامه، نتایج تنظیمات انجام شده نمایش داده می

 کلیک کنید.

 

 

 تایپ در محیط چت -6

رسید، حتما باید از ترکیب کلید می "ی"متن فارسی، هنگامی که به حرف توجه داشته باشید که برای تایپ 

 استفاده کنید. Shift + Xهای 

  برای چت خصوصی با مدرس یا دیگر افراد حاضر در کالس کافیست تنها بر روی نام کاربر مورد نظر

کادر اختصاصی را انتخاب کنید و متن مورد نظر خود را در  Private Chatی کلیک کنید، سپس گزینه

 تایپ کنید. Chatبخش 

 ی اجازه خواستن و صحبت در کالسنحوه -7

 ( برای دریافت اجازه جهت صحبت در کالس، بر روی تصویر آدمک در نوار ابزار باالی صفحهSet 

Status:کلیک کنید ) 

   

 ی سپس گزینهRaise Hand :را انتخاب کنید 



 

 های منوی عملکرد گزینهSet Status: 

 

 دست بلند کردن و دریافت اجازه برای صحبت: 1

 اعالم نظر موافق :2

 اعالم نظر مخالف: 3

 اعالم نظر ممتنع: 4

 تردرخواست صحبت با صدای بلند: 5

 درخواست صحبت با صدای آهسته تر: 6



 درخواست تسریع روال آموزش و روند کالس: 7

 تر کردن روال آموزش و روند کالسدرخواست کند: 8

 خندیدن: 9

 تشویق کردن: 10

 شودکنندگان، در جلوی نام شما نمایش داده میعالمت آدمک در بخش شرکت 

 

 ی صحبت کردن بدهد، شکل آدمک جلوی نام شما به عالمت میکروفن در صورتی که مدرس به شما اجازه

 شود:تبدیل می

 

  نوار ابزار باال پدیدار روی عالمت میکروفن که در در این صورت، برای صحبت کردن در کالس باید بر

 شده است کلیک کنید:

 

 ی روی گزینهی زیر، بردر ادامه و با پدیدار شدن پنجرهAllow :کلیک کنید 



 

 توانید صحبت کنید و تمام افراد حاضر در کالس، صدای شما را خواهند شنید. همچنین میزان حاالمی

 شود.ارتعاش صدا در زمان صحبت کردن نیز نشان داده می

توانید صدای میکروفن خود را از تواند میکروفن شما را غیر فعال کند. البته خودتان هم میمدرس می ! نکته:

. همچنین باید توجه داشته باشید که جهت طریق کلیک بر روی عالمت میکروفن در نوار ابزار باال قطع کنید

 ، باید میکروفن خود را فعال کنید.جلوگیری از شلوغی، تنها در صورتی که قصد صحبت در کالس را دارید

 

 

 های آنالین از طریق موبایل یا تبلتی دسترسی به کالسنحوه -8

 های آنالین از طریق گوشی موبایل یا تبلت، ابتدا باید اپلیکیشن برای دسترسی به کالسAdobe 

Connect روی دستگاه موبایل یا تبلت خود نصب کنید.را بر 

  شودی زیر به شما نمایش داده میاپلیکیشن، با وارد شدن به برنامه صفحهپس از دانلود و نصب: 

 

  در کادرEnter Meeting URL ی روی گزینهرا وارد کنید و بر تان قرار گرفتهری که در اختیاآدرس

Next :کلیک کنید 

 ی ورود هدایت می شوید:در ادامه، به صفحه 



 

  نام کاربری خود را در قسمتYour Login  و رمز عبور خود را در قسمتYour Password  وارد

 کلیک کنید تا وارد محیط کالس آنالین شوید. Enterی روی گزینهکنید و سپس بر

توجه داشته باشید که در سیستم عامل اندروید امکان تایپ فارسی وجود ندارد، زیرا برای این کار  ! نکته:

 دارید. Flash Playerی عربی نیاز به نسخه


