
ها استاد صحبت کرده و ها به صورت مجازی تشکیل شد و در این نوع کالسکالس 19به دالیل متعدد همچون کویید 

دهند. اما به دلیل عدم ارتباط مستقیم بین استاد و دانشجو اگر از ابتدا تا انتهای کالس های او گوش میدانشجویان به صحبت

 .کننده خواهد بودخستهاستاد به صحبت کردن بپردازد قطعا جو کالس 

گذاری صدا و تصویر شود قابلیت به اشتراکتشکیل می Adobe Connect های مجازی اکثرا در برنامهاز آنجایی که کالس

پذیر است و این مسئله موجب ارتباط بهتر دانشجو با جو کالس و استاد خواهد شد. ما در این مقاله به واسطه دانشجو امکان

 .ترین سواالت دانشجویان یعنی "چگونه در کالس مجازی صحبت کنیم؟" بپردازیمسی یکی از اصلیقصد داریم به برر

  

تست ها سیستم خود را چک کنید و از آن بلندگوو  میکروفون، هدستابتدا باید  کالس مجازیاطالعیه: پیش از صحبت در 

 .بگیرید صدا

  

 چگونه در کالس مجازی صحبت کنیم؟
  

های های خود از برنامهز جمله بیماری کرونا تصمیم براین شد تا دانشجویان و اساتید برای تشکیل کالسبه دالیل مختلف ا

متعددی همچون ادوب کانکت استفاده کنند. اما ورود و چگونگی صحبت در کالس مجازی برای افراد مختلف مشکل است و 

س مجازی صحبت کنیم؟ برای این منوور کلیه برای بسیاری از دانشجویان این سوال وجود دارد که چگونه در کال

د توانندانشجویان باید موارد متعددی را مورد بررسی قرار دهند و سپس به استاد مربوطه درخواست داده و پس از تایید می

 .صحبت کنند

 :های مجازی در ابتدا باید چند مورد را بررسی کنید که عبارت است ازپیش از صحبت کردن در کالس

 افزار ادوب کانکت روی کامپیوتر یا لپ تاپ شخصیان از نصب آخرین نسخه نرماطمین 
 .کامپیوتر یا لپ تاپ شما باید از هدست، بلندگو یا میکروفون برخوردار باشد 
 .افزار فلش پلیر روی سیستم شما نصب شده باشدآخرین نسخه نرم 

های گفته شده را برای ورود به کالس نصب کردید برای افزاربعد از اینکه از موارد باال اطمینان حاصل کردید و نرم

 .صحبت در کالس و نور دادن باید به استاد مربوطه درخواست دهید که میکروفون شما را فعال کند

 .را انتخاب کنید Raise Hand مطابق تصویر زیر ابتدا در باالی صفحه روی شکل آدمک کلیک کنید و بعد گزینه

  



 

  

بخش حاضرین کالس در کنار اسم شما عالمت آدمک فعال خواهد شد و اگر استاد به شما دسترسی در این صورت در 

 .صحبت کردن را بدهد عالمت فوق به عالمت میکروفون تبدیل خواهد شد

  

 

  

 .کلیک کنید Allow مطابص تصویر زیر روی گزینه

  



 

  

ها و استاد خود به اشتراک بگذارید. بعد کالسیبا سایر هم تونید در کالس صحبت کرده و نورات خود رااکنون به راحتی می

های شما به اتمام رسید میکروفون به واسطه شما یا استاد قابل غیرفعال شدن است برای این منوور از اینکه صحبت

 .توانید روی گزینه میکروفون کلیک کنید تا غیرفعال شودمی

  

 چگونه در کالس مجازی صحبت کنیم با موبایل

  

های مجازی از گوشی یا برای آن دسته از دانشجویانی که به دلیل عدم دسترسی به رایانه قصد دارند برای شرکت در کالس

 .شود دقت داشته باشندموبایل استفاده کنند باید به مواردی که در زیر به آن اشاره می

  

 راهنمای اتصال به کالس مجازی با موبایل

  

 :پیش نیاز

 و یا باالتر برخوردار باشد 4.4باید از اندروید موبایل شما  
 (4G , 3G) باید از سرعت مناسبی برخوردار باشد WiFi اینترنت دریافتی از دیتای موبایل یا 
 داشتن هندزفری یا هدست برای صحبت و شرکت در کالس 

  

 افزارهای موردنیاز موبایلنصب نرم



  

افزارهای متعددی را نصب کرد که موارد زیر از جمله مواردی باید نرمهای مجازی با موبایل برای وارد شدن به کالس

 .است که باید به آن بپردازید

 ios های آیفون و سیستم عاملبرای گوشی Firefox یا aloha نصب مرورگر .1
 CM Browser یا FireFox های اندروید نصب مرورگرهایبرای گوشی .2
 Adobe Connect ارنصب نرم افز ios برای سیستم عامل اندروید و .3

  

 .و غیره کمک بگیرید مایکت، بازار، (Google Play) فروشگاه گوگلتوانید از می افزارهای اندرویدنصب نرمبرای 

  

 چگونه در کالس مجازی صحبت کنیم با کامپیوتر

  

کردیم را نصب کرده و بعد از برای صحبت کردن در کالس مجازی با کامپیوتر شما باید مواردی را که در ابتدا به آن اشاره 

 .توانید از نسخه وب و یا نصب برنامه ادوب کانکت برای ورود به کالس آنالین خود استفاده کنیداطمینان از نصب می

ها تشکیل شده و با استفاده از اکانتی )نام کاربری و رمزعبور( که به شما تحویل در این برنامه از قبل برای شما کالس

 .انید به کالس وارد شویدتودهند میمی

شود سوال پیش بیاید که چگونه در کالس مجازی شاید برای دانشجویانی که برای نخستین بار به این برنامه و فضا وارد می

صحبت کنیم با کامپیوتر؟ در اینجا برای پاسخ به این سوال باید گفت که شما پس از ورود به کالس خود به واسطه برنامه 

توانید مشابه تصاویر باال روی گزینه آدمک در باالی صفحه کلیک کنید تا استاد متوجه درخواست شما شود ادوب کانکت می

 .تان فراهم کند تا به واسطه کامپیوتر مطالب و نورات خود را در کالس به اشتراک بگذاریدو این امکان را برای

بلندگو و میکروفون کامپیوتر و از سالم بودن آن اطمینان  پیش از صحبت کردن باید موارد متعددی را برررسی کنید از جمله

 .داشته باشید تا در زمان صحبت در کالس با مشکل روبرو نشوید

  



 

  

توانید از این مسیر استفاده کنید و عملیات تست صدا را می Adobe Connect برای تنویم میکروفون و اسپیکر در برنامه

 .م دهیدپیش از ورود به کالس و صحبت انجا

توانید را انتخاب کنید. بعد از بازشدن پنجره مربوطه می ”Auto Setup Wizard“ گزینه ”Meeting“ توانید از منویمی

 .را کلیک کنید "Next" گزینه

کلیک کنید در صورتی که از هدست یا بلندگوی شما موسیقی پخش  "Play Sound"  توانید روی گزینهدر پنجره جدید می

 .این عملیات به درستی قابل انجام است و برنامه ادوب کانکت در کامپیوتر شما برای پخش صدا مشکلی نداردشد یعنی 

  

توانید به مقاله فوق مراجعه کنید و نسبت به برطرف کردن آن می مشکل صدا در کالس مجازی وادانابرای برطرف کردن 

 .اقدام کنید

  

 چگونه در کالس مجازی صحبت کنیم با لپ تاپ

  

دانید که لپ تاپ به دلیل قابل حمل بودن بهتر می برای اینکه در کالس مجازی با لپ تاپ وارد شده و صحبت کنید خودتان

قابل استفاده در هرجایی است اما باید این نکته را پیش از نقل مکان خود در نور داشته باشید که لپ تاپ با استفاده از شارژ 

ن صحبت کردن تواند شما را همراهی کند در صورتیکه شما در محلی بدون برق و پریز باشید ممکن است در زمامحدود می

 .در کالس لپ تاپ شما خاموش شود و در اینجا شما از کالس خارج خواهید شد

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/


 .پس در ابتدا باید از وجود برق و امکان شارژ لپ تاپ اطمنیان حاصل کنید

  

 

  

برای ورود به فضای کالس باید برنامه ادوب کانکت را نصب کرده و یا از نسخه وب آن در مرورگر خود به آدرس 

 .بروید و با توجه به کالسی که در آن تشکیل شده است ورود کنیدwww.adobe.com اینترنتی 

کنند با این سوال درگیر هستند "چگونه در کالس ای ورود به کالس استفاده میبسیاری از دانشجویانی که از لپ تاپ بر

مجازی صحبت کنیم با لپ تاپ" شما باید پیش از هر اقدامی از اسپیکر و هدست یا هندزفری خود اطمینان حاصل کنید برای 

را  ”Auto Setup Wizard“ گزینه ”Meeting تست میکروفون یا بلندگوها در برنامه ادوب کانکت کافی است از منوی

 .را کلیک کنید "Next" توانید گزینهانتخاب کنید. بعد از بازشدن پنجره مربوطه می

کلیک کنید اگر از اسپیکر شما موسیقی پخش شد  "Play Sound" توانید روی گزینهدر اینجا پس از بازشدن پنجره جدید می

 .کندوع شما را از سالمت بلندگوها مطمئن میتوانید به کار خودتان ادامه دهید زیرا این موضمی

  

 خالصه مطلب

های حضوری را برای استاد و دانشجو به همراه داشته باشد تواند شور و حال کالسهای مجازی قاعدتا نمیشرکت در کالس

ا با مراحلی ر های مجازی ارتباط مستقیمی بین دانشجو و استاد برقرار نیست و برای شرکت در کالس بایدزیرا در کالس

چگونه در کالس مجازی " گوشی و یا رایانه خود انجام دهید. اما پس از ورود به کالس بسیاری از دانشجویان با این سوال

دانند باید از چه طریق به این قابلیت دست پیدا کنند. صحبت کردن و شرکت در درگیر هستند و نمی "صحبت کنیم؟

تر های کالس مجازی است که جو کالس را برای تمامی افراد حاضر صمیمیبخشترین های مجازی یکی از اصلیکالس

 .شودکننده بودن آن جلوگیری میکرده و از کسل

https://www.adobe.com/
https://www.adobe.com/


ایم اگر همچنان برای صحبت ما در مطالب باال برای صحبت در کالس با استفاده از موبایل، لپ تاپ و کامپیوتر پرداخته

توانید مطالب گفته شده را مجددا مطالعه دانید باید چه مسیری را طی کنید میکردن در کالس مجازی مشکل دارید و نمی

 .کنید
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