
 یکتای بی نیازبه نام 

 

 مجازی کالسآموزش استفاده از سیستم 

خود بصورت آنالین، از  های کالسبرای برگزاری ، متوسطه دوم و فیزیک اول متوسطه تجربی من محمود اکبرزاده، دبیر درس علوم

زمانبندی رنامه های بفقط در ساعات مقرر امکان پذیر می باشد. لذا طبق  ،آنالین کالسکه ورود به  کنممی استفاده   LMS سیستم

  .حاضر شوید کالسدر  بنده،اعالم شده از طرف  شده

 شرکت نمایید. ها کالسمی توانید با کامپیوترهای شخصی، لپتاپ، تبلت و گوشی های هوشمند، در این 

ها را با  رموزیال و فلش پلیر نیاز دارید. این نرم افزا رمرور گمیکروفون و نرم افزار های ، تسرعپراینترنت برای استفاده از این سیستم به 

 کلیک بر روی لینک های زیر می توانید دانلود کنید.

 
 موزیال فایر فاکس برای ویندوز مرور گرنرم افزار 

 نرم افزار مرورگر موزیال فایر فاکس برای اندروید

 موزیالنرم افزار فلش پلیر برای 

 نرم افزار فلش پلیر برای اندروید

به صورت خصوصی باشد، پس از  کالساگر  را تایپ کنید و کلید اینتر را بزنید.                              ابتدا در قسمت آدرس مرورگرتان، 

 ، رمز عبور خود را وارد و سپس بر روی گزینه  Password، نام کاربری خود و در قسمت gin Loکافی است در قسمت کالسورود به 

Enter Room کلیک نمایید. 

را انتخاب کرده و نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده و بعد از  tEnter as a Guesز کالس های عمومی، تیک برای استفاده ا توانیدمی 

 ، وارد کالس شوید.استادکسب اجازه از 

 

 به شما اجازه ورود بدهد. استادپیام زیر را خواهید دید. یعنی منتظر بمانید تا  Enterبعد از انتخاب گزینه 

 

 

http://s1.asandl.com/software/network-internet/browser/Mozilla/Firefox.v48.0.2.x86_AsanDl.com.exe
http://dl2.getandroid.ir/Apps/1395/05/Firefox-48.0_arm_www.GetAndroid.iR.apk
http://s1.asandl.com/software/design-graphics/flash-tools/Flash.Player/Adobe.Flash.Player.v22.0.0.209.for.Firefox_AsanDl.com.exe
http://dl.getandroid.ir/Apps/1393/02/Adobe.Flash.Player.11.1.115.81.Android.4x.apk
http://dl.getandroid.ir/Apps/1393/02/Adobe.Flash.Player.11.1.115.81.Android.4x.apk


  :پس از ورود ، محیطی را مشابه شکل زیر مشاهده خواهید نمود

 

  : Text Chatگفتگوی متنی یا

، کافی است پیام خود را در بخش مربوطه   Chatهمانند سایر ابزارهای معمولاست .   Chatپرکاربردترین پنجره مورد استفاده پنجره

 . را فشار دهید  Enterتایپ کرده و کلید

 .نمایش داده می شود کالسدر حالت عادی کلیه پیام های موجود در این پنجره برای کلیه افراد حاضر در 

 

 (گفتگو صوتی )با میکروفون

به شما اجازه صحبت دهد. جهت اجازه گرفتن، باید بر روی  کالسبرای گفتگو صوتی باید اجازه بگیرید تا مسئول حاضر در 

 .که در تصویر زیر مشخص گردیده است کلیک کنید  شکل

 



متوجه درخواست شما برای صحبت می شود و برای شما  معلمدر این صورت عالمتی مقابل نام شما ظاهر می گردد که بدینوسیله 

 . امکان صحبت کردن را فراهم می نماید

 

، اجازه صحبت کردن را به شما بدهد ، شما با پیغام فعال کردن میکروفون مواجه خواهید شد که می بایست بر روی  معلمدر صورتیکه 

 .کلیک نمایید  Speak Nowعبارت

 

میکروفون شما فعال خواهد شد و امکان صحبت   Speak Nowشکل باال مشاهده می کنید بعد از کلیک بر روی عالمتهمانطور که در 

 .کردن بصورت صوتی برایتان فراهم می گردد

است همانند تصویر  نشد کافیدر صورتی که اجازه صحبت به شما داده شده ولی با این پیغام مواجه نشدید و یا ارتباط صوتی برقرار 

 .یر بصورت دستی میکروفون خود را فعال نماییدز

 

 . را انتخاب نمایید  Connect My Audioبرای این امر کافی است بر روی عالمت فلش کنار میکروفون کلیک کرده و سپس گزینه

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

 .انتخاب گردد تا مرورگر شما اجازه ارتباط صوتی را برایتان فراهم آورد  Allowشود که حتمًا گزینه

 
 و انتخاب گزینه ی کالسرا انتخاب نمودید، این پنجره با راست کلیک کردن روی صفحه   Denyدر صورتی که بطور اتفاقی گزینه ی

Settings د. در این پنجرهمجددًا در دسترس خواهد بوAllow  را انتخاب کنید و گزینهRemember  را عالمت بزنید . 

در صورتی که میکروفون به کامپیوتر شما متصل باشد ، آیکن میکروفون به رنگ سبز درخواهد آمد و این بدان معناست که شما می 

 .توانید صحبت کنید

 

ار آن هیچ خطی مبنی بر ارسال صدا مشاهده نمی شود. اکنون اگر شما حال آیکن میکروفون به رنگ سبز تغییر یافته است ولی کن

 )توسط میکروفون شروع به صحبت کردن نمایید ، عالمت ارسال صدا برایتان نمایان خواهد شد. )همانند تصویر زیر

 

 



 :کالسحاضرین در 

 

مشخص شده است و شما می  کالسپنجره دیگری در سمت چپ تصویر نمایش داده می شود که در این پنجره اسامی حاضرین در 

 .توانید نام خود را در این لیست مشاهده کنید

 .ادچندین دسته بندی در پنجره لیست حاضرین خواهیم داشت که بر اساس تصویر زیر به صورت تکمیلی هر یک را توضیح خواهیم د

 

کادر های آبی رنگ که نشانگر اجازه برای صحبت می باشند یعنی این افراد می خواهند صحبت کنند و دست خود را به نشانه اجازه -1

 .برای صحبت هستند معلمگرفتن باال گرفته و منتظر تایید 

 .آن فرد برای صحبت می باشدکادر نارنجی به معنی درحال صحبت کردن و به نحوی نشانگر فعال بودن میکروفون -2

کادر سبز به معنی قطع کردن میکروفون توسط کاربر می باشد و زمانی این اتفاق می افتد که کاربر سوال خود را مطرح کرده و -3

به سوال آن فرد پاسخ بدهند. پس باید بعد از صحبت کردن  مسئولسپس میکروفون خود را قطع می کند تا مخاطبین دیگر و یا 

 . پخش نشود کالسفون خود را قطع نماییم تا صدای ما بصورت ناخواسته و یا صدا بصورت اکو در میکرو

، در پایان صحبت خود میکروفون را قطع نمایید. برای قطع کردن میکروفون کافی مسئوللذا برای جلوگیری از ایجاد تداخل صدا با صدای 

 .میکروفون کلیک نمایید تا خطی بر روی میکروفون ظاهر گردد است مجدد همانند تصویر زیر بر روی آیکن

 

  (File Share)استفاده از پنجره اشتراک فایل

 .قرار دهد کالسمی تواند فایل های مربوط به درس را برای بارگذاری در   File Shareبا استفاده از پنجره مسئول

 .را بزنید  Download File(s)انتخاب کرده و دکمه  Filesپنجرهبرای دانلود هر یک از این فایل ها کافیست آنها را در 

 

 

 



 

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

 .مربوطه را ذخیره نمایید

 

 ، وایت بورد و اسالیدمسئولمشاهده صفحه کامپیوتر 

می تواند اسالیدها و یا صفحه کامپیوترش را به اشتراک گذاشته و مورد مشاهده حاضرین قرار دهد.   Shareبوسیله پنجره ،معلم

 .می تواند بر روی وایت بورد نوشته تا حاضرین بطور همزمان مطالب نوشته شده را مشاهده نمایند مسئولهمچنین 

  Fullخود را به نمایش می گذارد جهت مشاهده تصویر بصورت تمام صفحه، بر روی دکمه صفحه کامپیوتر مسئولنکته: هنگامی که 

Screen  امکان آن را فراهم کرده باشد مسئولکلیک نمائید. الزم به ذکر است که این دکمه هنگامی ظاهر می شود که. 

 

  .در آورید  Zoomتصویر را بصورت  حتی می توانید با انتخاب آیکن

 

 مجازی کالسفنی الزم جهت استفاده از  تنظیمات

 .مجازی حتمًا موارد زیر را مطالعه بفرمائید کالسلطفًا قبل از شرکت در 

می باشد. هر چه سرعت دسترسی به اینترنت شما   121Kbps های مجازی آنالینکالسحداقل سرعت الزم جهت شرکت در  )1 

 .استفاده خواهید نمود کالسباالتر باشد، با کیفیت مطلوب تری از امکانات 

 تنظیم سرعت اتصال به اینترنت )2 

مراجعه کرده و مطابق مسیر نمایش داده شده در شکل زیر، نوع اتصال اینترنت   Connection Statusبه منوی کالسلطفًا قبل از شروع 

امه کلیک نمایید تا اطالعات خواسته خود را بررسی نمائید. برای مشاهده این منو کافی است به نوار رنگی در باال سمت راست برن

 .شده نمایش داده شود

 

بر روی سیستم ضروری می باشد. در صورتیکه این برنامه بر روی سیستم   Flash Playerمجازی نصب کالسبرای اجرا و نمایش ( 3 

 .آنرا جستجو و پس از دانلود نرم افزار آن را نصب نمائید شما نصب نمی باشد می توانید با مراجعه به سایت گوگل

و غیره بطور کامل نمایش داده نمی شود، از طریق   Chatمثل پنجره کالسقسمتهایی از امکانات  کالسدر صورتیکه پس از ورود به  )4 

 . تنظیمات ریزولوشن در ویندوز ، صفحه نمایش خود را افزایش دهید

 ط به میکروفون و بلندگوکنترل تنظیمات مربو( 5

 .مجازی شما می بایست از صحت کارکرد بلندگوها و میکروفون خود مطمئن گردید کالسقبل از شرکت در 

 .ویندوز می باشد  Sound Recorderساده ترین راه استفاده از

 . را انتخاب نمایید  Accessories > Entertainment > Sound Recorderگزینه ی  ( Start)برای اینکار از منوی شروع

 

 

 

 

 



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

 

کافی است سه مرحله نشان داده شده در  نمایش داده می شود. برای آزمون میکروفون و بلندگوها  Sound Recorderبا اینکار برنامه

 .شکل زیر را طی نمائید

 

است. در غیر اینصورت باید ضبط صدا از طریق  کالسدر صورتی که صدای ضبط شده خود را می شنوید سیستم شما آماده ی ورود به 

 .ا افزایش دهیدمیکروفون خود ر volumeمیکروفون را در سیستم خود فعال نمایید و یا در صورت فعال بودن ، 

 

 

 

 

 

 



 های مجازی کالسمشکالت رایج شرکت در 

وارد شده و  کالسهای مجازی نکاتی وجود دارد که باید به آن ها عمل شود تا کاربر بدون مشکل بتواند به  کالسبرای ورود به محیط 

 .حضور یابد کالسدر 

 .باالتریا   8Adobe Flash Playerمشاهده پیغام عدم نصب نرم افزار  • 

 .است  Adobe Flash Playerنصب برنامه مجازی،های  کالسقدم اول برای شرکت در 

  Flash Playerبا پیغام عدم نصب کالسعدم نصب این نرم افزار باعث می شود تا هنگام ورود به 

 . مواجه شوید

تذکر : ممکن است شما این نرم افزار را نصب کرده باشید ولی هنگام ورود با این پیغام مواجه شوید. قبل از هر کاری برای ورود به 

استفاده نمایید. اگر باز هم همین پیغام را داد صحت سالم بودن ویندوزتان را بررسی  (Mozila Firefox)از مرورگر موزیال فایرفاکس کالس

 .نمایید

 

  Chatمشکالت مرتبط با پنجره •

گفتگو در محیط  ( Chat )است که به شما امکان In Designed Adobe Connect -Addها نصب نرم افزارکالسقدم دوم برای شرکت در 

 .فایل را می دهد  ( Share )و همچنین اشتراک گذاری سکال

 سئولمعدم نصب این نرم افزار باعث می شود تا شما نوشته های داخل صفحه گفتگو را نبینید و نتوانید چیزی برای سایر مخاطبین یا 

 .بنویسید. عدم نمایش نوشته های روی دکمه ها نیز همین علت را می تواند داشته باشد

 

 مشکالت مربوط به صدا •

  :باید نکات زیر را رعایت فرمایید کالسبرای رفع مشکل صدا در 

اجتناب  کالسیا میکروفن برای گوش کردن و صحبت کردن در   Speakerبا کیفیت مناسب استفاده کنید و از  Headsetالف( حتما از

 .کنید

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

 .باشند

 .نباشد  Muteخود را چک کنید تا در حالت  Volumeدر قدم دوم حالت

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

اشکال از  سوال کنید و مطمئن شوید که کالسپ( اگر صدا را بصورت منقطع می شنوید یا اصال نمی شنوید از سایر حاضرین در 

 .است یا شما مسئولسمت سیستم 

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

کنید و دوباره وارد  Restart خارج شده و دوباره ورود کنید، اگر باز هم مشکل داشتید یک بار سیستم خود را کالسگام اول یکبار از 

 .شوید کالس

 کالسعدم امکان ورود به  •

 

شود و همانجا بماند و گیر کند. در این حالت سه امکان وجود   Loadتا انتها  Adobe Connect proها کالسممکن است هنگام ورود به 

 :دارد

ها باید از  کالساستفاده می کند و برای ورود به   Firewallمتصل شده اید که در شبکه خود از کالسشما از سازمان یا شرکتی به  -1

 .را برایتان باز کند تا مشکل برطرف شود 1335مسئول آن بخواهید تا پورت 

 .آن را غیر فعال کنید کالسدارد و باید هنگام ورود به   Firewallشما از آنتی ویروسی استفاده می کنید که -2

 .یا در آن زمان بسیار کند شده است سرعت اینترنت شما به طور کلی -3

 

 



 

 کالسمشاهده پیغام در هنگام ورود به 

تایید نکرده باشد ، با پیغام زیر روبرو خواهید شد و باید منتظر  کالسنشده باشد و یا ورود شما را به  کالسهنوز وارد  ،مسئولاگر  -1 

خواهید داشت و  مسئولنیاز به اجازه ی  کالسحاضر شوید. در واقع شما برای ورود به  کالسبمانید که شما را تایید کرده تا در سر 

 .وارد شوید کالستنها با اجازه ایشان قادر خواهید بود که به 

 .شوید کالسوارد  معلم،نشدید دوباره امتحان کنید تا در صورت مراجعه  کالساگر بعد از چند دقیقه موفق به ورود در 

 

 

نوز ه کالستشکیل نشده باشد با پیغام زیر مواجه خواهید شد و همانطور که گفته شد این پیغام بدان معناست که  کالساگر هنوز  -2

 .ها می توانید دقایقی دیگر امتحان نمایید کالسو برنامه زمانبندی شده  کالستشکیل نشده لذا پس از اطمینان از لینک 

 

 

 

 

 

 

 


