


کا�ت از ا��فاده را��مای ۱  ��ان�  دا�ه ال��رونی�ی دا���ویان و�ه – ال��رونی�ی آ�وزش �ور�ل ام

���� آ�وزش ال��رونی�ی دا�ه ���ان -�دمات آ�وز�ی اداره ارا� 

به گام مراحل از زمان تشکیل کالس یک درس، از طریق تقویم آموزشی مطلع هستیم گام با فرض اینکه 
شرکت در کالس هاي الکترونیکی را طی می نماییم. با ورود به سامانه و درس مورد نظر لینکی با      عالمت 
مشاهده می کنیم که نشان دهنده ورود به جلسه کالس هاي درسی است در این صفحه عالوه بر امکان ورود 

تصویري و فایل صوتی در اختیار  -نالین ، فیلم صوتیفرمت آ 3به کالس جدولی حاوي جلسات برگزار شده در 
 ما قرار گرفته است.

توجه داشته باشیم لینک ورود به کالس نیم ساعت قبل و بعد از شروع کالس طبق ساعت اعالم شده در  
تقویم  آموزشی براي کلیه کاربران نمایان خواهدشد. 

، در صورتی که استاد از وب کم  videoمی کنیم ، پنجره  پنجره را مشاهده 4پس از ورود به محیط کالس 
 استفاده نماید در این قسمت تصویر آن را مشاهده می کنیم.

وایت برد، فایل  shareکه نشان دهنده افراد حاضر در کالس می باشد .در پنجره Attendees listپنجره 
را مشاهده می نماییم و پنجره چت که از هاي نمایشی و نرم افزارآموزشی خاصی که استاد استفاده می کند 

ر و کارشناس ، دستیاانشجویان در ارتباط باشیم .استاداین طریق می توانیم به صورت نوشتاري با استاد و سایر د
 نمایش داده می شوند و دانشجویان درفهرست حاضرین کالس مشاهده می شوند.  hostپشتیبان در قسمت 
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 وکلیک   meeting پنجره اطمینان از کارت صدا و میکروفن در این نرم افزار بررويهت جمطابق شکل زیر 
کلیک می   nextگزینه  پس بر رويس. )1 مرحله(را انتخاب می نماییم Audio setup  wizardگزینه 
در )، 3مرحله (تست می کنیم  play sound ، در این قسمت خروجی صدا توسط دکمه )2مرحله(کنیم 

میکروفن مورد نظر را انتخاب می  ،ي از میان میکروفن هاي شناخته شده توسط سیستممرحله بعد
سپس در پنجره بعد توسط دکمه رکورد صداي خود را ضبط می کنیم سپس با پخش کردن  )4مرحله(کنیم

. در صفحه بعد سکوت نموده )5مرحله(صداي ضبط شده از صحت عملکرد میکروفن اطمینان حاصل می کنیم
و صداي اطراف ما را تست کند و تا زمانی که  noiseرا کلیک می کنیم تا برنامه silence  Testو گزینه 

 .)6مرحله(تست به پایان نرسیده تحمل می نماییم
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 را به این صورتکه در آن قرار داریم برنامه نتایج حاصله از تست صدا و محیطی  ،با رفتن به پنجره بعدي 
 اعالم می کند.

1- Microphone Volume   باشد در غیر این صورت میکروفن  100به نزدیک که می بایست عددي
 .نیستسب براي استفاده در محیط کالس اما من

٤

٥

٦
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2- Silence level ورت یا محیطی که در آن قرار داریمکه باید عددي نزدیک به صفر باشد در غیر این ص 
فن ومیکروفن ما زیاد است و باید در تنظیمات مربوطه به میکر Boostبه اندازه کافی آرام نیست یا اینکه 

 خود آن را به حداقل برسانیم، در سستم عامل ویندوز ، مطابق شکل زیر قابل انجام است.

و با رفتن     soundقسمت ،ویندوز   control panelباید در تنظیمات مربوطه به میکروفن خود از که 
 .را کم کنیم  properties boost و مشاهده بر روي میکروفن مورد نظر  Recordingبه زبانه 

 .)7مرحله (عملیات را به پایان می رسانیم finishدر انتها با دکمه 

لیک ک       هم اکنون کالس آماده بهره برداري است در صورت تمایل به صحبت در کالس بر روي گزینه  
ا به ما براي استاد قابل مشاهده شود.پس از تائید استاد عالمت موجود کنار نام ممی کنیم تا درخواست 

دا راي صحبت ابتبی یابد و امکان صحبت از طریق میکروفن را خواهیم داشت متغییر میکروفنشکل 
در صورت اتصال درست میکروفن  کرده و را کلیک  allowرا انتخاب می کنیم و گزینه       عالمت   

 به سیستم می توانیم در کالس صحبت کنیم.

ما می توانیم سئواالت خود را  از طریق پنجره چت به صورت نوشتاري در کالس مطرح نماییم .در  
به طور اختصاصی با سایر افراد در محیط کالس مکاتبه کنیم کافی است موس را صورتی که بخواهیم 

 start private chat م و بر روي گزینهیهدایت کن  attendees listبر روي نام شخص در پنجره

 کلیک نماییم. 
جدید در پنجره ایجادمی شود، می توانیم پیام خود را براي شخص مورد  هبا انتخاب این گزینه یک زبان

 چت را به صورت عمومی نشان می دهد.   پنجره everyoneنظر ارسال نماییم. زبانه 
که  توسط دانشجو را نیز دارا می باشد محیط نرم افزار کالس الکترونیکی امکاناتی از قبیل ارائه سمینار

در محیط  presenterتوسط استاد به عنوان  فاده قرار گیرد . بدین منظورمورد است در صورت نیاز،
کالس تعریف می شویم. حال امکان صحبت کردن و به اشتراك گذاري فایل و تخته براي ما فعال است. 

 

@
Koo

ye
sta

n
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و با انتخاب  )8مرحله(فلش رو به پایین را باز می کنیم shareبراي به اشتراك گذاري فایل در پنجره 
فایل مورد نظر جهت ارائه را انتخاب کرده و در سیستم بار گذاري می  share documentگزینه 
 swf، توجه داشته باشیم قبل از بازگزاري فایل می بایست فایل خود را به فرمت )10و  9(مرحله کنیم 

دیل بتبدیل نماییم . که توسط نرم افزارهاي معرفی شده در قسمت نرم افزارهاي مورد نیاز قابل ت pdfیا 
شده نم و از حروف فارسی در آن استفاده یمی باشد. در صورتی که فایل پاورپوینت انگلیسی داشته باش

 باشد می توانیم به همان صورت در محیط کالس بارگزاري نماییم.
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