
 آموزش تصویری آدوب کانکت

 
 99تهیه شده در مرکز آموزش های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا، مهر 





 اختصاصی اتاق آدرس به دسترسی شیوه
 دروس از کدام هر یا مجازی

 :مراحل

 meeting زبانه بر کردن کلیک -1

 manage access & entry بر کردن کلیک -2

 invite participants بر کردن کلیک -3

 مخاطبان برای ارسال و شده داده آدرس کپی -4
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 (1) کانکت آدوب در کاربران مدیریت

 آدوب سامانه در کاربران از کدام هر روی بر کردن کلیک با

   .داشت خواهید دسترسی زیر ابزارهای به کانکت
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   فرد یک با اختصاصی متنی گفتگوی -1

 فرد برای میکرفون کردن فعال -2

 فرد برای دوبین کردن فعال -3

 کاربر برای نوشتن امکان کردن فعال -4

   کاربر صفحه گذاشتن اشتراک به تقاضای -5

 کاربر به host نقش دادن -6

 کاربر به دهنده ارائه نقش دادن -7



 

 (2) کانکت آدوب در کاربران مدیریت

  صورت به افراد ورود از ممانعت قصد که صورتی در

guest (مهمان) ورود گونه هر دارید قصد یا دارید 

 توان می زیر گزینه دو از باشد شما اجازه با اتاق به

 :نمود استفاده

 block :مهمان عنوان به افراد ورود از جلوگیری -1

guest access 

 block :اتاق مدیر اجازه با اتاق به ورود -2

incoming attendees، گزینه این کردن فعال با 

 داده درخواست دارد را اتاق به ورود قصد که فردی

   .کند رد یا پذیرفته را وی ورود تواند می اتاق مدیر و



مراحل ضبط کردن یک جلسه آنالین در سامانه  

 آدوب کانکت و به اشتراک گذاری آن



 

 1 مرحله

 (1 مرحله های گام
 meeting زبانه به رفتن•

 record meeting عبارت انتخاب•



 

 2 مرحله

 (2 مرحله های گام
 ای لحظه توقف برای pause recording عبارت انتخاب•

   ضبط کامل کردن متوقف برای stop recording عبارت انتخاب•

 به دسترسی برای mange meeting information عبارت انتخاب•

 شده ضبط جلسه لینک



 

 3 مرحله

 (3 مرحله های گام
 recording عبارت انتخاب•



 

 4 مرحله

 (4 مرحله های گام
 Edit Recording گزینه انتخاب•

 کردن ویرایش برای

 برای make offline گزینه انتخاب•

 مجزا فایلی صورت به ذخیره

 mp3 همچون
 (4 مرحله های گام

 گذاری اشتراک به و لینک کپی•



 

 5 مرحله

 (5 مرحله های گام
 ضبط برای کیفیت انتخاب•

 جلسه کردن

 preceed عبارت انتخاب•

with offline recording 

   ضبط شروع برای



 

 6 مرحله

 (6 مرحله های گام
  شدن ذخیره مکان انتخاب•

 فایل



 

 7 مرحله

 (7 مرحله های گام
  به باید فایل شدن ذخیره محل انتخاب از بعد

  فایل یک تا نمود صبر جلسه زمان اندازه

  حال این با .شود ایجاد اشتراک قابل خروجی

  لحظه هر در stop and save گزینه انتخاب با

  متوقف نقطه همان تا را فایل ذخیره توان می

  54 و دقیقه یک باید ویدئو این برای .نمود

   .شود ذخیره فایل تا کرد صبر ثانیه



 

 برد وایت یا فایل صفحه، گذاری اشتراک به نحوه

 توانید می قسمت این انتخاب با) صفحه گذاری اشتراک به
   .بگذارید اشتراک به را خود اسکرین یا شده باز های برنامه

 کلیک با که پاورپوینت مثالً فایل یک گذاری اشتراک به برای
 می باز فایل انتخاب به مربوط پنجره گزینه این روی بر کردن
  انتخاب browse my computer طریق از را فایل شود،
  .بزنید را اوکی و کرده

 که صورتی در .نوشتن برای برد وایت گذاری اشتراک به برای
  .برد بهره بهتر توان می ابزار این از باشید داشته نوری قلم



 

 Discussionبه layout ابزارهای بیشتر با تغییر 

 99/9/25 :ترم میان امتحان تاریخ

 سنجی نظر یا سوالی تک کوئیز توان می قسمت این در
 انتخاب  را سنجی نظر یا سوال نوع ابتدا .کرد ایجاد

  قسمت در و سوال question قسمت در سپس نموده،
answers بنویسید را پاسخ یا گزینه یک سطر هر در.   

 نیز دیگری ابزارهای به توان می صفحه چیدمان تغییر با
   .داشت دسترسی

 در و نمود تایپ را مواردی توان می نیز قسمت این در
 امتحان تاریخ مثال برای .داد قرار مخاطبان دید معرض

 ترم میان



 

 collaborationبه layout ابزارهای بیشتر با تغییر 

 گزینه از را فایلی تواند می جلسه مدیر files ابزار در
upload file را آن مخاطبان سپس و کرده آپلود ابتدا 

 خواهد می درس مدرس مثال برای .نمایند دانلود
 قرار دانشجویان اختیار در را جلسه همان پاورپوینت

 آپلود را فایل تواند می قسمت این از وی ابتدا دهد،
   .نمایند دانلود را آن دانشجویان سپس و کرده

 فایل دانلود فایل آپلود

 وایت به استاد قسمت این در

 تواند می و دارد دسترسی برد

 را مواردی دستی صورت به

 استاد که صورتی در .بنویسید

 این کند، استفاده نوری قلم از

 خواهد باالیی کارایی قسمت

   .داشت


