
 

 

 

 

 

 

 

 

 ایزی وِبینـار
 Adobe Connectارائه دهنده سرویس های آموزش مجازی آنلاین بر بستر نرم افزار 
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 سامانه آموزشی ویژه دانشجویان استفاده ازراهنمای 

 

 های مجازی :آشنایی کلی با نرم افزار برگزاری کلاس 

 Adobe Connectاست که نرم افزاری که برای کلاس آموزشی آنلاین خود از آن استفاده خواهید نمود ، محصولی 

برای برگزاری دوره های حال حاضر دنیا نام دارد. این نرم افزار یکی از معروف ترین و قدرتمند ترین نرم افزارهای 

است. در کشور عزیزمان ایران نیز این سامانه در معتبرترین مراکز آموزشی و دانشگاه ها به کار گرفته آموزشی آنلاین 

 شده و همه روزه دانشجویان و فراگیران بسیاری از آن استفاده می نمایند.

 همچنین. نمایید استفاده Firefox یا و Google Chrome نظیر مرورگرهایی از تا ستا نیاز ، سامانه اجرای این برای

 یا و نموده فعال آنرا باید می ، است فعال غیر شما مرورگر روی بر Flash Player افزار نرم اجرای که صورتی در

 .بدهید کلاس به ورود زمان در آنرا شدن اجرا اجازه

عزیزان با نحوه استفاده از این نرم افزار و ابزارهای موجود در آن ، از شما دعوت می نماییم برای آشنایی بیشتر شما 

 تا با دقت محتوای توضیح داده شده در ادامه را مطالعه فرمایید.

 جهت ورود به کلاس :آماده سازی 

این ) به کلاس مجازی هستیددر این مثال ، فرض می نماییم که شما در حال استفاده از مرورگر فایرفاکس برای ورود 

ه برای کباز شدن فایرفاکس ، آدرسی و پس از اجرا  .راهنما را می توانید برای مرورگر گوگل کروم نیز استفاده نمایید(

 را بفشارید. Enterوارد نموده و کلید مرورگر ورود به کلاس در اختیار شما قرار گرفته است را در قسمت نوار آدرس 

در صفحه ای که برای شما نمایش داده خواهد شد ، می باید نام کاربری و کلمه عبوری که در اختیار شما قرار گرفته 

 .کلیک کنیدرا  Enter Roomو کلید کرده است را وارد 
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رم افزار آموزش مجازی صورت پذیرد. در صورت وارد کردن این دو مقدار به صورت صحیح ، می باید ورود به محیط ن

 با یکی از دو حالت زیر در صفحه مرورگر مواجه خواهید بود :در غیر این صورت ، 

1- Flash Player  بر روی مرورگر نصب است اما غیر فعال می باشد. برای فعال سازی باید بر روی عبارت

Run Adobe Flash لیک کنید.ک 

 

2- Flash Player  بر روی مرورگر شما نصب نیست. در این صورت می توانید با ورود به آدرس زیر ، نرم

 مورد نیاز خود را دانلود نموده و دوباره وارد سامانه آموزش مجازی شوید.افزار 
www.easywebinar.ir/panel/ 

 

 محیط نرم افزار :استفاده از 

 پس از ورود به نرم افزار محیطی مطابق شکل زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد.
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در این ناحیه محتوای آموزشی ای که مدرس کلاس به اشتراک گذاشته است برای شما به نمایش در خواهد  -1

باعث بزرگ شدن تصویر این ناحیه  هک دوجود دار Full Screenآمد. در بالای این کادر دکمه ای با عنوان 

 برای شما خواهد شد. با رفتن به این حالت امکان بازگشت به حالت قبل نیز برای شما وجود خواهد داشت.

نماید ، تصویر ایشان به صورت  Webcamدر صورتی که مدر س کلاس اقدام به نمایش تصویر خود توسط  -2

 .داده می شودنمایش زنده در این کادر به شما 

 در کادر سوم ، لیست سخنرانان کلاس و نیز دانشجویان حاضر در کلاس به نمایش در خواهد آمد. -3

کادر نهایی مربوط به نوشته هایی است که اعضاء کلاس می توانند از آن برای بیان نظرات و یا طرح سئوالات  -4

 خود استفاده نمایند.

 

 سئوالات از مدرس کلاس :به خ یا پاسستم صوتی برای بیان نحوه درخواست بابت استفاده از سی

ده و یا یه سئوالی که از شما پرسیده شدر صورتی که نیاز می دانید تا سئوال خود را به صورت صوتی اعلام نمایید 

، می باید از مدرس کلاس برای این کار اجازه بگیرید. این کار با فشردن دکمه ای است به شکل صوتی پاسخ دهید 

درخواست شما موافقت کند امکان پخش که در زیر نمایش داده شده است انجام خواهد پذیرفت و زمانی که مدرس با 

 صدای شما در کلاس وجود خواهد داشت.

 

 نشانه دریافت مجوز استفاده از سیستم صوتی ، سبز رنگ شدن این علامت در نوار مشکلی رنگ بالای صفحه شماست.

 بدیهی است که برای پخش صدای شما نیاز است تا از یک میکروفون استفاده نمایید.

 

 :اتمام کلاس 

زمانی که مطالب یا زمان مجاز کلاس به پایان برسد ، مدرس کلاس را خاتمه یافته اعلام کرده و از محیطی که در آن 

 بوده اید خارج خواهید شد.


