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نرم افزارهای مورد نیاز
برای اجرای هر سیستم تحت وب شما به یک مرورگر تحت وب نیاز دارید که به عنوان میزبان
برنامه تحت وب عمل میکند .این مرورگر میتواند مرورگر پیش فرض ویندوز یعنی Internet
 Explorerباشد .اما توصیه میشود برای استفاده بهتر از قابلیتهای سیستم ،از مرورگر Mozilla
 Firefoxاستفاده نمایید .این نرم افزار از آدرس زیر قابل دریافت است .

مرورگر  Mozilla Firefoxبرای سیستم عامل ویندوز

نرم افزار دیگری که برای مشاهده محتواهای آموزشی و بعضی از قسمتهای سایت به آن احتیاج
خواهید داشت نرم افزار  Flash playerاست .دقت داشته باشید در سیستم عامل ویندوز،
نسخههای نرم افزار  Flash playerمربوط به مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و بسته
به مرورگری که استفاده میکنید میبایست نسخه خاص آن مرورگر را بر روی سیستم خود نصب
نمایید.این نرم افزار از آدرس زیر قابل دریافت است.

نرم افزار  Flash playerمخصوص مرورگر  Mozilla Firefoxبرای سیستم عامل ویندوز

در زمان بروز مشکل  ،ممکن است برای بر طرف کردن مشکل نیاز باشد عوامل پشتیبانی به
سیستم شما دسترسی داشته باشند .برای دسترسی عوامل پشتیبانی به سیستم شما از نرم افزار زیر
استفاده میشود .این نرم افزارها از آدرس زیر قابل دریافت است.

نرم افزار  AnyDeskبرای سیستم عامل ویندوز
جهت اتصال به کالس مجازی ،شما نیاز به نصب یک  Addinبر روی سیستم خود خواهید
داشت.این نرم افزار از آدرس زیر قابل دانلود است .

نرم افزار Adobe Connect
توجه :برای ورود به کالس مجازی الزم است که نرم افزار  Flash Playerمخصوص مرورگر و افزونه
 AdobeConnect addinنصب شوند.

ورود به سایت
 -1آدرس سایت آموزش الکترونیکی دانشگاه هنر اصفهان را در مرور گر خود وارد کنید یا از طریق
پرتال دانشگاه ،پنل دسترسی سریع دانشجویان اقدام نمایید.
http://lms.aui.ac.ir
برای استفاده بهتر از قابلیتهای سیستم حتما از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.

 - 2با نام کاربری و پسورد خود وارد سایت شوید
( .توجه داشته باشید که در هنگام وارد کردن نام کاربری و رمز عبور کیبورد سیستم بر روی English
قرار داشته باشد).

نام کاربری :شماره دانشجویی در سامانه گلستان میباشد.
رمز عبور :کد ملی دانشجو میباشد.
توجه :چنانچه هنگام ورود با مشکل مواجه شدید به کارشناس فناوری اطالعات یا آموزش دانشکده
خود مراجعه نمایید.

معرفی فضای کاربری
پس از ورود به سامانه با کلیک بر روی "فضای کاربری" میتوانید بخشهای زیر را مشاهده نمایید:
فضای کاربری

 -1بخش درس های من:
در این بخش با انتخاب دوره مورد نظر تمام دروس انتخابی دوره شما لیست شده است.به عنوان
نمونه وارد دوره ترم دوم سال تحصیلی   99-1398تجزیه و تحلیل و نقد آثار میشویم و بر روی
تجزیه و تحلیل و نقد آثار کلیک میکنیم.

درسهای من

ورود به کالس مجازی
پس از اینکه وارد درس شدید ،برای هر درسی دارای چند ماژول تعریف شده است که این ماژول ها
برای دانشجویان عبارتند از :طرح سوال ،اخبار ،کالس مجازی و  . ...بر روی دکمه کالس مجازی کلیک
نمایید.

کالس مجازی

ماژول کالس مجازی:
بعد از کلیک بر روی ماژول کالس مجازی شما به صفحه کالس مجازی هدایت میشوید .لینک جلسه
های درس را مشاهده میکنید .شما میتوانید با کلیک بر روی لینک فعال جلسه(لینک به رنگ آبی
) وارد کالس مجازی شوید.

بر روی لینک آبی رنگ
کلیک نمایید.

توجه کنید لینک ورود به کالس فقط در روز و ساعت ارائه درس فعال خواهد شد و در سایر موارد غیر
فعال است.

برای ورود به کالس مجازی دقت و رعایت نکات زیر الزامی است:


دقت کنید که لینک هر درس فقط در ساعات ارائه درس فعال می باشد.



برای مشاهده کالس مجازی بر روی موبایل باید  Adobe Connect Add inمخصوص
موبایل ( اندروید یا  ) IOSرا بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنید.



قبل از ورود به کالس مجازی یا سایت ادوبی کانکت الزم است نرم افزار فلش پلیر بر روی
سیستم نصب باشد.

مواردی که مانع ورود به کالس مجازی می شود:

سرویس به نام پاپ آپ بالکر ،معموال این سرویس جلوی پاپ آپها یا کادرهای کوچک تبلیغاتی
مزاحم از جنس فلش را میبندد ولی از آنجا که کالس مجازی حاضر از جنس فلش میباشد بایستی
این سرویس را خاموش کرد .خاموش کردن این سرویس در مرورگر فایرفاکس به شیوه زیر میباشد:

مرورگر فایرفاکس :FireFox

در قسمت قبل هنگامی که بر روی لینک فعال جلسه (لینک آبی رنگ) ،در باالی صفحه ،زیر نوار
آدرس ،کادر زرد رنگی اضافه میشود .بر روی گزینه " "Optionsکلیک میکنیم.

بر روی گزینه " "Optionsکلیک نمایید.

سپس گزینه " "Allow pop-ups for lms.aui.ac.irرا انتخاب نمایید.
گزینه " Allow pop-ups for
 "lms.aui.ac.irرا انتخاب نمایید.

توجه نمایید که غیر فعال کردن  pop-upsدر هر مرورگر یک بار انجام میگیرد.

هم اکنون دوباره بر روی لینک فعال جلسه کلیک نمایید.

بر روی لینک آبی رنگ
کلیک نمایید.

پس از ورد به کالس صفحه ای شبیه به صفحه زیر باید برای شما فعال شود:

در قسمت  Videoمیتوانبد
تصویر استاد را مشاهده نمایید.

در قسمت Raise Hand
میتوانید از استاد کسب اجازه
نمایید و استاد به شما اجازه
صحبت در کالس را بدهد.

در این قسمت میتوانید اسپیکر
خود را فعال نمایید.

در قسمت Attendees
میتوانید لیست افراد حاضر در
کالس را مشاهده نمایید
در قسمت  Chatمیتوانید با
استاد و افراد حاضر در کالس
چت کنید.
در قسمت  Shareمیتوانید
مطالبی را که استاد درس برای
شما به اشتراک گذاشته است
مشاهده نمایید.

صفحه ای که مشاهده می کنید نمایی از اتاق است که پس از ورود مشاهده می کنیم.

توجه نمایید که هنگامی که به صورت فارسی در قسمت چت تایپ میکنید ،هنگام تایپ حرف "ی" متن به هم
میریزد .در این صورت الزم است جهت تایپ حرف "ی" از کلید ترکیبی  shift+xاستفاده گردد.
یا فونت ادوبی کانکت را نصب نمایید.

دانشجویانی که به دالیلی نتوانستند در زمان کالس آنالین شوند ،میتوانند در زمان مناسب فایل
ضبط شده جلسه گذشته را مشاهده نمایند.
توجه :به دلیل اینکه مشاهده فایلهای ضبط شده نیازمند نصب افزونه فلش پلیر میباشد و امکان
نصب این افزونه بر روی گوشی وجود ندارد ،بنابراین فقط با سیستم کامپیوتری(مبتنی بر ویندوز)
میتوانید فایلهای ضبط شده را مشاهده نمایید.
توصیه می شود که همه کاربران هر بار قبل از شروع جلسه  Audio Setup Wizardرا انجام دهند
تا هم از تنظیمات صحیح میکروفن و  Speakerاطمینان حاصل نمایند و همچنین مقدار نویزهای
محیطی بررسی شود.

"پیوست"
تنظیمات Audio Setup Wizard
برای انجام  Audio Setup Wizardاز منوی  Meetingگزینه آن را انتخاب نمایید.

در  Audio Setup Wizardبر روی  Nextکلیک کنید .در مرحله یک سالمت  Speakerشما
بررسی می شود .بر روی  Play Soundکلیک کنید و بالفاصله موسیقی پخش خواهد شد که باید
بتوانید آن را بشنوید.

بر روی  Nextکلیک نمایید .در مرحله  2لیست ورودی های صدا به سیستم شما نمایش
داده خواهد شد .دستگاه میکروفون اصلی خود را انتخاب و بر روی  Nextکلیک کنید.

اکنون  Adobe Connectباید بررسی از میزان صدای شما در هنگام صحبت کردن انجام دهد .بر
روی دکمه  Recordکلیک کنید و شروع به صحبت نمایید .پس از پایان بر روی  Stopکلیک و
دکمه  Play Recordingرا انتخاب کنید .صدای ضبط شده خواهید شنید.

در صورتی که صدا با کیفیت مناسب ضبط شده بود بر روی  Nextکلیک کنید .در غیر این صورت
با کلیک بر روی  Helpمی توانید اطالعات بیشتری درباره این قسمت به دست آورید.
یکی از جالب ترین قسمت های این  Wizardمرحله چهارم آن است .در این بخش شما می توانید،
نویز محیط را بررسی نمایید .با کلیک بر روی  Test Silenceصدای محیط اطراف تجزیه و تحلیل
می شود و در انتها بر روی  Nextکلیک نمایید.

بعد از انجام این  Wizardشما مطمئن خواهید بود که تنظیمات صدا در نرم افزار Adobe
 Connect Meetingبه درستی صورت پذیرفته است.

با کلیک بر روی گزینه  Speakerمی توان آن را فعال و یا غیر فعال کرد .همچنین با استفاده از
لیست کشویی می توان تنظیماتی از قبیل تنظیم بلندی صدا را انجام داد .

لیست وضعیت
در لیست وضعیت  ،انواع وضعیت هایی که یک کاربر در مواقع مختلف به آن نیاز دارد وجود
دارد  .هر کاربر با کلیک بر روی وضعیت دلخواه  ،حالت یا نظر خود را به  Hostسیستم نشان
می دهد .

:Raise Hand
شما میتوانید موافقت یا مخالفت خود را با مباحث مطرح شده در کالس با استفاده از گزینههای
 Agreeو  Disagreeبیان نمایید ،و یا اگر سوالی داشتید می توانید با استفاده از گزینه Raise
 Handبه استاد درس اطالع دهید و استاد درس می تواند هر یک از موارد میکروفن ،وب کم،
اشتراک گذاری و یا چت خصوصی را برای شما فعال کند.

میکروفن
در صورتی که  Hostسیستم اجازه دسترسی به میکروفن را به ما بدهد آیکن میکروفن در نوار
باالی صفحه نمایان می شود  .با کلیک بر روی آیکن  Microphoneمی توان میکروفن را فعال و
یا غیر فعال کرد.

وب کم()Webcam
در صورتی که  Hostسیستم اجازه دسترسی به  webcamرا به ما بدهد آیکن  webcamدر نوار
باالی صفحه نمایان می شود  .با کلیک بر روی آیکن  webcamمی توان آن را فعال و یا غیر فعال
کرد  .همچنین در پاد  Videoبا کلیک بر روی گزینه  Start My Webcamنیز می توان webcam
را فعال کرد .

با تشکر از توجه شما

