
 راهنمای دفاع اینترنتی

 ضَد. اًجام هی Adobe Connectدفاع ایٌتزًتی اس طزیك ًزم افشار 

 هشاحل دفاع ایٌسشزی تِ غَسذ صیش اسر:

 

هاى ّش تخص تش اساس ضَاتظ ٍ هذذ صخزیشد.  یالذ زىویلی اًجام هیی زحػ ی دفاع تا ّواٌّگی ٍ زاییذ ًوایٌذُ آغاص جلسِ

 ّواًٌذ دفاع حضَسی خَاّذ تَد.ٍ ّای هشتَط تِ دفاع  ًاهِ آییي

 

 ًزم افشارّا ٍ افشًٍِ ّای هَرد ًیاس

  ًشم افضاسAdobe Connect 

  هشٍسگشMozilla FireFox 

 ًٍِی افضAdobe Flash Player 

 ػاهلْای هخسلف اص عشیك لیٌه صیش لاتل دسسشسی اسر:سیسسن افضاسّای هَسد ًیاص تشایی ًشمولیِ

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101 

 ضزایط ٍ اهکاًات السم تزای دفاع ایٌتزًتی

 ی زحػیالذ زىویلی(ٍ ٍتىن )هخػَظ داًطجَ ٍ ًوایٌذُ لح زاج یا واهدیَزش هجْض تِ هیىشٍفَى 

ی  زثلر َّضوٌذ خَد تشای ضشور دس جلسِذ اص گَضی یا زَاًٌی دفاع هیوٌٌذگاى دس جلسِسایش ضشور

 ایٌسشًسی اسسفادُ ًواییذ.فاع د

 ّش اصای تِ ثاًیِ تش تیر ویلَ 033  ٍ اسسال تشای ثاًیِ تش تیر ویلَ 215 دسر ون( وافی تاًذ تا خٌْای ایٌسشًر 

 دسیافر( تشای ضخع حاضش

 ٌْضَد. اد هیاسسفادُ اص ّذفَى تشای جلَگیشی اص تشگطر غذا خیط 
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 Adobe Connectسطَح دستزسی در ًزم افشار 

هَجَد اػن اص اهىاى ضثظ، غذٍس هجَص ٍسٍد ٍ  ػثاسذ اسر اص هذیش یه والس هجاصی وِ تِ زواهی اهىاًاذ (:Host)هیضتاى 

 ، زغییش ًمص سایش واستشاى ٍ ... دسسشسی داسداخشاج

ي اًَاع گزاضس اضسشان تِ اهىاى هاًٌذ هجاصی والس ی یِّای الصم تشای اسا هجوَػِ دسسشسیضاهل (: Presenterدٌّذُ ) اسایِ

  اسر.ٍ ...  ، اهىاى فؼال ٍ غیش فؼال وشدى دٍستیي ٍ هیىشٍفي خَد سیاٍُ اسسفادُ اص زخسِ  فایل

 .وٌٌذ ضَد اسسفادُ هی ِ هییٍ اص آهَصش ٍ یا هحسَایی وِ اسا افشادی ّسسٌذ وِ ٍاسد والس ضذُ: (Participantضشور وٌٌذُ )

، اهىاى تِ اضسشان گزاضسِ ضذُ اسرچر، هطاّذُ ٍ دسیافر فایلْایی وِ  ایي گشٍُ فؼال ّسر ػثاسزٌذ اصاهىاًازی وِ تشای 

 ٍ ... دسیافر اجاصُ تشای سٍضي وشدى ٍب ون ٍ هیىشٍفي ٍ غحثر دس والس

 یتی دفاع ایٌتزً جاسی ٍ جلسٍِرٍد تِ اتاق ه

 

 سٍش تشای ٍسٍد تِ ازاق هجاصی ٍجَد داسد: سِ

 : Adobe Connectاستفادُ هستمین اس ًزم افشار 

 ضَیذ. هی  Adobe Connectافضاس  ًشم دس ایي سٍش تِ عَس هسسمین ٍاسد

وٌیذ ٍ ولیذ  زاییذ فشهْای دفاع دس اخسیاس داًطجَ لشاس گشفسِ اسر سا ٍاسد  ی وِ تؼذ اصًخسر، آدسس ازاق هجاصی  دس غفحِ

continue ًیذ.سا تض 

تِ غَسذ اًسخاتی ٍاسد وٌیذ. ًام واستشی  اًسخاب وشدُ ٍ ًام واستشی سا ٍاسد  سا enter as a guestی  ی تؼذ گضیٌِ دس غفحِ

 ضًیذ  ٍ ٍاسد ازاق هجاصی ضَیذ.سا ت enter roomى ولیذ ضذُ ٍ زشجیحا ًام خَد واستش اسر. خس اص آ

 :Mozilla Firefoxاس هزٍرگز  ُاستفاد

ی تاص ضذُ تِ ػٌَاى واستش  ٍاسد ًوَدُ ٍ دس غفحِگش هشٍس address barدس ایي سٍش آدسس ازاق هجاصی سا دس لسور 

 .شی خَد ٍاسد ازاق هجاصی ضَیذاى تا ًام واستهیْو

 :Androidدارای سیستن عاهل یا تثلت استفادُ اس گَضی 

دسایي  َیذ.ض ٍاسد ازاق هجاصی هی ٍ تا داضسي آدسس ازاق هجاصی  دس ایي سٍش ًیض تا اسسفادُ اص هشٍسگش خیص فشؼ گَضی خَد

اًسخاتی خَد ٍاسد ازاق هجاصی  ْواى ٍ تا ًام واستشیاى هیَآدسس هشٍگش ٍاسد وشدُ ٍ تِ ػٌ ًَاسی سا دس آدسس ازاق هجاص حالر

 ضَیذ. هی

 Adobeافضاس  هٌذی اص اهىاًاذ واهل ًشم ضَد تشای تْشُ وٌٌذ. خیطٌْاد هی تِ یه غفحِ ّذایر هیسٍش ٍسٍد ضوا سا  ّش سِ

Connect   ًِافضاس اص خَد ًشمتا اسسفادُ اص سایاAdobe Connect مین اسسفادُ ًواییذ.ستِ غَسذ هس 

 ای هَاجِ خَاّیذ ضذ: ٍسٍد تِ ازاق هجاصی تا چٌیي غفحِدس اتسذای 

 :Adobe Connectافشار داًطگاُ تْزاى در ًزمی هٌْذسی ضیوی داًطکذُآدرس اتالْای هجاسی 

Room1: http://vclas9.ut.ac.ir/schem1 
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 تزای داًطجَ  Adobe Connectافشار راٌّوای استفادُ اس ًزم

ًػة وشدُ ٍ اص غحر  افضاسّای الصم سا تش سٍی سیسسن خَد ی دفاع، داًطجَ ًشم ضَد یه ّفسِ لثل اص جلسِ خیطٌْاد هی

 ون ٍ تلٌذگَی خَد اعویٌاى حاغل ًوایذ.  هیىشٍفَى، ٍب

ش، آدسس ازاق هجاصی دس اخسیاس داًطجَ لشاس خَاّذ گشفر. تا داضسي ایي خس اص زاییذ فشهْای دفاع زَسظ واسضٌاس آهَص

ذ. الصم تِ روش اسر وِ شگضاس ًواییتتِ غَسذ ایٌسشًسی ی دفاع خَد سا  همشس ٍاسد ازاق هجاص ضذُ ٍ جلسِ زَاًیذ دس ساػر آدسس هی

اًطجَیاى ًاى ٍ دْواٍ سایش هی یی زحػیالذ زىویل وایٌذُضش دس جلسِ، ًااسازیذ ح تِ سا یتایسر آدسس ازاق هجاص داًطجَ هی

 ٌذ.ی دفاع ضشور ًوای َاى هیْواى دس جلسٌِس ازاق هجاصی هی زَاًٌذ تِ ػا داضسي آدسوٌٌذگاى ًیض ت اسسال ًوایذ. سایش ضشور

لی ٍ سایش ی زحػیالذ زىوی ازاق هجاصی سا دس اخسیاس ًوایٌذُآدسس  ،لثل اص صهاى دفاع حذالل سِ سٍصداًطجَ هَظف اسر 

 ی دفاع لشاس دّذ. اسسادّای حاضش دس جلسِ

 .دّذ خَضص واهل عَس تِ اسائِ سا هحل ازاق ون( سا تِ گًَِ ای ًػة وٌیذ وِ )ٍب دٍستیي

تشای ایي هٌظَس اص عشیك هٌَی زٌظیواذ  .تاضذ تشخَسداس اٍ غذای اسسال تشای وافی ویفیر اص تایذ داًطجَ هیىشٍفَى

 واهدیَزش حساسیر هیىشٍفَى سا زٌظین ًواییذ.

ازاق هجاصی ضَد زا دس غَسذ تشٍص هطىل احسوالی دس ازػال آًالیي ضذُ ٍ ٍاسد ل اص آغاص دفاع ًین ساػر لث سریتا داًطجَ هی

 تا ووه واسضٌاس آهَصش هطىل تشعشف گشدد.ٍ ٍسٍد تِ ازاق هجاصی 

ٍسٍد  ی ضخػی جْراص لح زاج یا سایاًِ Adobe Connectٌذی واهل اص اهىاًاذ ًشم افضاس ه ضَد تشای تْشُ یِ هیاویذا زَغ

 تِ ازاق هجاصی اسسفادُ وٌیذ.



ضَد. هیضتاى  ًوایص دادُ هی (participantوٌٌذگاى ) س لیسر ضشورواى ًام ضوا دٍسٍد تِ ازاق هجاصی تِ ػٌَاى هیْ خس اص

(host جلسِ ضوا ) ِسا اسایٍِ سایش اسسادّای حاضش دس جلس ( ُدٌّذPresenter.خَاّذ وشد ) 

ون، ایي سِ  تلٌذگَ ٍ ٍب، تایذ دس هٌَی اهىاًاذ اسایِ تا ولیه تش سٍی آیىَى هیىشٍفَى، دٌّذُ تِ اسایِ تؼذ اص اسزمای سغح

دس  start my webcamوٌٌذگاى دس جلسِ تش سٍی  ون تِ سایش ضشور تشای ًوایص زػَیش خَد دس ٍبهَسد سا فؼال وٌیذ.

اًذ ًیض ًوایص  خَد سا تِ اضسشان گزاضسِ ِ زػَیشوٌٌذگاى و سایش ضشورّا ولیه وٌیذ. دس ایي لسور،  ون لسور ًوایص ٍب

 ذ.ًضَ دادُ هی

 

 گزاسی فایل اسایِ اص دٍ سٍش هی زَاى ػول وشد: تشای آغاص اسایِ ٍ تِ اضسشان

 share myدٌّذُ: ایي واس تا ولیه تش سٍی  ی ًوایص اسایِ گزاسی غفحِ تِ اضسشان

screen ٌِی  دس ٍسظ فضای اضسشان اسایِ ٍ اًسخاب گضیshare my screen  اًجام

 خزیشد. هی

 

ه وشدُ ٍ ولیshare my screen  زاسی فایل اسایِ: تشای ایي واس تایذ تش سٍیگتاس

ب ٍ تاسگزاسی ًواییذ. خیطٌْاد سا صدُ ٍ فایل اسایِ سا اًسخا  share documentی  گضیٌِ

سي فاسسی سیخسگی ه ّن دس آٍسدُ زا تا هطىل تِ PDFسذ ی خَد سا تِ غَ ایِضَد فایل اس هی

 جِ ًطَیذ.اهَ

ی زحػیالذ  دفاع ٍ تا هَافمر ًوایٌذُی  ػَیش سایش اسسادّای حاضش دس جلسِیِ ٍ وٌسشل غذا ٍ زاتشای اس خس اص آهادگی

دفاع اعویٌاى حاغل فشهاییذ. ی  ذ. لثل اص اسایِ اص ضثظ ضذى جلسِی خَد سا دس صهاى همشس آغاص ًوایی زَاًیذ اسایِ زىویلی هی

 خَاٌّذ ًوَد. فؼالواسضٌاس آهَصش تِ ػٌَاى هیضتاى جلسِ ی یا لی زحػیالذ زىوی دفاع سا ًوایٌذُ ی ضثظ جلسِ

َدُ ٍ ضوا ضَد. دس ایي هشحلِ ّش یه اص اسازیذ سَال خَد سا عشح ًو ی خشسص ٍ خاسخ آغاص هی ، هشحلِخس اص خایاى اسایِ

وٌٌذُ دسآٍسدُ ٍ اص  ضشوری زحػیالذ زىویلی سغح ضوا تِ حالر  ًوایٌذُزَاًیذ خاسخ دّیذ. خس اص ازوام خشسص ٍ خاسخ  هی

ی زحػیالذ زىویلی هسَلف هی ضَد. دس  ّوچٌیي ضثظ جلسِ دس ایي هشحلِ زَسظ ًوایٌذُضَیذ.  ی دفاع خاسج هی جلسِ

. خس اص ازوام تحث ایٌذٍ زثادل ًظش ًوّن تحث  ًٌذ دس هَسد اسصیاتی دفاع تازَا ی تحث ٍ اسصیاتی اسازیذ حاضش دس جلسِ هی هشحلِ

اسازیذ ٍ سایش  اًی سا تاخای زَاًیذ سخي هیی دفاع ضذُ ٍ  زحػیالذ زىویلی دٍتاسُ ٍاسد جلسِی  ًوایٌذُ ی  سازیذ تا اجاصُا

 ذگاى داضسِ تاضیذ.ٌوٌ ضشور

 ی تحصیالت تکویلیًوایٌذُ تزای Adobe Connectٌوای ًزم افشار ّرا

ضَد وِ تؼذ اص ٍسٍد تِ ازاق هجاصی زَسظ واسضٌاس ی دفاع ضٌاخسِ هیػٌَاى هیضتاى جلسِتِ زحػیالذ زىویلی ی ًوایٌذُ

ی زحػیالذ زىویلی  ی ًوایٌذُ ػْذُی دفاع تش  ذ. خس اص آى ساّثشی ٍ وٌسشل جلسِتا( اسزما هی یhostآهَصش تِ سغح هیضتاى )

 خَاّذ تَد.

ًػة وشدُ ٍ اص غحر هیىشٍفَى،  افضاسّای الصم سا تش سٍی سیسسن خَد ی دفاع، ًشم ّفسِ لثل اص جلسِ ضَد یه خیطٌْاد هی

 ون ٍ تلٌذگَی خَد اعویٌاى حاغل ًواییذ. ٍب



ٍسٍد  ری ضخػی جْاص لح زاج یا سایاًِ Adobe Connectهٌذی واهل اص اهىاًاذ ًشم افضاس  ضَد تشای تْشُ زَغِ هیاویذا 

 تِ ازاق هجاصی اسسفادُ وٌیذ.

شاس گشفسِ ٍ داًطجَ هَظف اسر حذالل سِ سٍص لثل اص دفاع زَسظ واسضٌاس آهَصش دس اخسیاس داًطجَ لادسس ازاق هجاصی 

 لشاس دّذ. ی زحػیالذ زىویلی آى سا دس اخسیاس ًوایٌذُ

هَاسد تا  ٍ سایشون  ل اص آغاص دفاع ٍاسد ازاق هجاصی ضذُ زا هطىالذ احسوالی دس هیىشٍفَى، ٍبضَد خٌج دلیمِ لث زَغیِ هی

َاى هیضتاى ٌی زحػیالذ زىویلی تِ ػ ِ ازاق هجاصی اسزمای سغح ًوایٌذُه واسضٌاس آهَصش تشعشف گشدد. خس اص ٍسٍد توو

 ی زحػیالذ زىویلی خَاّذ تَد. ی ًوایٌذُ ی دفاع تش ػْذُ ی ّذایر ٍ ساّثشی جلسِ خزیشد. خس اص آى ٍظیفِ هی جلسِ غَسذ

. تشای ویلی اسرىی زحػیالذ ز ی ًوایٌذُ ی دفاع تش ػْذُ وٌٌذگاى دس جلسِ ضشورِ روش اسر زؼییي سغَح دسسشسی الصم ت

ّش واستش سا  یزَاى سغح دسسشس استش دس لسور حاضشیي دس جلسِ  هیاسزما یا ًضٍل سغح دسسشسی ّش واستش تا ولیه تش سٍی ًام و

( تَدُ ٍ presenterدٌّذُ ) دس جلسِ تِ غَسذ اسایِ ازیذ حاضشجَ ٍ اسی دفاع، داًط دس آغاص جلسِ ٍ دس ٌّگام اسایِ زغییش داد.

 دس جلسِ حضَس خَاٌّذ داضر.  participantتِ غَسذ  وٌٌذگاى سایشضشور

 

ی زحػیالذ  ی دفاع ٍ تا زاییذ ًوایٌذُ داًطجَ ٍ اسسادّای حاضش دس جلسِ اع خس اص تشسسی غذا ٍ زػَیشفآغاص جلسِ ی د

ًوایذ. تشای ایي واس اص  آغاص هیسا  ویلی فشآیٌذ ضثظ جلسِىی زحػیالذ ز ایِ، ًوایٌذُاسخزیشد. لثل اص آغاص  زىویلی غَسذ هی

ی داًطجَیی  ام ٍ ضواسًُ nameی تاص ضذُ دس لسور  سا صدُ ٍ دس غفحِ record meetingی  گضیٌِ meetingعشیك هٌَی 

 ضَد. ٍ ساػر دفاع ٍاسد هیی دفاع ضاهل ًام داًطجَ ٍ اسساد ساٌّوا ٍ زاسیخ  اعالػازی اص جلسِ summaryداًطجَ ٍ دس لسور 

 

ضَد. تشای اعویٌاى اص ضثظ  فشایٌذ ضثظ آغاص هی OK یِ تؼذ اص صدى دوو

اى ای لشهض سًگ ًوایُ جلسِ دس تاال سور ساسر ػالهر ضثظ تِ غَسذ دایش

 ضَد. هی

 

 ی زحػیالذ زىویلی اسر. ُ ی ًوایٌذ ی وٌسشل صهاى اسایِ ًیض تش ػْذُِ ظیفٍ ضَد. ی داًطجَ آغاص هی دس ایي هشحلِ اسایِ

 وٌذ. الم هیَ اػجاًذُ سا تِ داًطصهاى تالیوٌج دلیمِ هاًذُ تِ خایاى هْلر اسایِ هذذ خی زحػیالذ زىویلی  ًوایٌذُ



فؼال تَدُ ٍ  َغشفا هیىشٍفَى داًطج ر غذا ٍ ایجاد ًَیض،طی داًطجَ، تشای جلَگیشی اص تاصگ اسایِد دس ٌّگام ضَ خیطٌْاد هی

 تاضذ. لفؼاوٌٌذگاى غیش ٍفَى سایش ضشورهیىش

ی ُ لِ ًوایٌذشحدس ایي هدّذ. سخ هیح وشدُ ٍ داًطجَ خاشی خشسص ٍ خاسخ اسازیذ هحسشم خشسص خَد سا هغ دس هشحلِ

 place participantی  ذ زىویلی  تا ولیه تش سٍی گضیٌِزحػیال

on hold  وٌٌذگاى دس جلسِ سا هغاتك  آى ضشورٍ فؼال وشدى زیه

ی خشسص ٍ خاسخ سا  هَلر اص جلسِ تیشٍى وشدُ ٍ هشحلِضىل تِ عَس 

 ًوایذ. آغاص هی

 

ی زحػیالذ زىویلی  ًوایٌذُ ی خشسص ٍ خاسخ، لِخس اص هشح

ٍ تا  زغییش دادُ participantسغح دسسشسی داًطجَ سا تِ حالر 

 place participant on holdی  زَجِ تِ فؼال تَدى گضیٌِ

ّوچٌیي دس ایي هشحلِ تا . ضَد داًطجَ اص جلسِ خاسج هی

ی لشهض سًگ دس لسور تاال  ولیه تش سٍی ػالهر ضثظ )دایشُ

ضَد.  دس  هی( stopسور اسر( فشآیٌذ ضثظ جلسِ هسَلف )

دس هَسد ایي هشحلِ تحث تیي اسازیذ هحسشم حاضش دس جلسِ 

 خزیشد. ی داًطجَ غَسذ هی ًاهِ صیاتی دفاع ٍ خایاىاس

 

 place participant onی  زَاًذ تا ولیه تش سٍی گضیٌِ ی زجػیالذ زىویلی هی ی اسصیاتی، ًوایٌذُ خس اص خایاى هشحلِ

hold سا تذّذ. دس ایي هشحلِ داًطجَ ٍ سایش  ِی ٍسٍد تِ جلس وٌٌذگاى اجاصُ زیه هشتَط تِ ایي گضیٌِ سا تشداضسِ ٍ تِ ضشور

 ذ سخٌاى خایاًی خَد سا داضسِ تاضٌذ.زَاًٌ ش دس جلسِ هیاسازیذ حاض

  واًاىْتزای هی  Adobe Connectافشار دُ اس ًزمافراٌّوای است

خزیش اسر.  ، اهىاىضَد یالذ زىویلی وِ هیضتاى جلسِ هحسَب هیی زحػ ٍ داًطجَیاى تش اساس ًظش ًوایٌذُحضَس هیواًاى 

وٌٌذُ  ضشورور وشدُ ٍ تِ غَسذ شزَاًٌذ دس جلسِ ض هٌذ تا داضسي آدسس ازاق هجاصی هی ػاللِ ٍ ٍ داًطجَیاى واًاىْهی

(presenter )ِوٌٌذگاى تِ عَس هَلر اص  ، ضشوراتییی خشسص ٍ خاسخ ٍ تحث ٍ اسص دفاع سا هطاّذُ ًوایٌذ. دس هشحلِی  جلس

حاضش دس جلسِ هجذد ٍاسد جلسِ  حل تشای ضٌیذى سخٌاى خایاًی داًطجَ ٍ اسسادّایایي هشاجلسِ خاسج ضذُ ٍ خس اص 

ی زحػیالذ زىویلی  تَدُ وِ زَسظ ًوایٌذُ participantواًاى ٍ سایش داًطجَیاى تِ حالر ْهی یضًَذ. سغح دسسشس هی

 گشدد. وٌسشل هی

 حل هطکالت احتوالی

افضاسّای هَسد  گشدد اص آخشیي ًسخِ ی ًشم تشای جلَگیشی اص تشٍص هطىالذ احسوالی دس ٍسٍد تِ ازاق هجاصی ٍ اسایِ، زَغیِ هی

ی غفحاذ  اسسفادُ ًواییذ. ّوچٌیي ویفیر ازػال تِ ایٌسشًر خَد سا چه وشدُ ٍ ولیِ Adobe Connectًیاص تشای ازػال تِ 

سا دس سیسسن خَد فؼال داضسِ تاضیذ. تسیاسی  Adobe Connectافضاس  فا فایل اسایِ ٍ ًشمهشٍسگش خَد دس سیسسن سا تسسِ ٍ غش

گشدد. دس غَسذ حل ًطذى  افضاس هشزفغ هی افضاس تا یه تاس خشٍج ٍ ٍسٍد هجذد تِ ازاق هجاصی ٍ ًشم اص هطىالذ اسسفادُ اص ًشم

 افضاس ٍ ازاق هجاصی ضَیذ. وشدُ ٍ هجذدا ٍاسد ًشم restartهطىل هی زَاًیذ ول سیسسن خَد سا 



 تشسسی گشدیذُ اسر. Adobe Connectافضاس  دس اداهِ زؼذادی اص ضایؼسشیي هطىالذ اسسفادُ اص ًشم

 عذم اهکاى ٍرٍد تِ اتاق هجاسی

افضاسّای هَسد ًیاص اعویٌاى حاغل وٌیذ. دس غَسذ ػذم حل هطىل تا یه واهدیَزش دیگش سؼی  ی ًشم اتسذا اص تِ سٍص تَدى ّوِ

 وٌیذ ٍاسد ازاق هجاصی ضَیذ ٍ یا تا واسضٌاس آهَصش زواس تگیشیذ.

 خزٍج ًاخَاستِ اس اتاق هجاسی

اتسذا ازػال ایٌسشًر خَد سا تشسسی وشدُ ٍ اص خایذاسی ازػال ایٌسشًر اعویٌاى حاغل 

ی فشهاییذ. دس غَسذ ػذم سفغ هطىل، خس اص ٍسٍد تِ ازاق هجاصی دس لسور فضا

ی تاصضذُ  ولیه وٌیذ. دس خٌجشُ settingاضسشان اسایِ ولیه ساسر وشدُ، دس لسور 

 سا فؼال ًواییذ. enable hardware accelerationی  زیه گضیٌِ

افضاسّای فؼال دس سیسسن سا وِ هوىي اسر دس  ی ًشم دس غَسذ ػذم سفغ هطىل ولیِ

 غیش فؼال ًواییذ. Task Managerی  سسفادُ اص خٌجشُایجاد اخالل ًوایٌذ سا تا ا Adobe Connectافضاس  ًشم

 Adobe Connectافشار  ًصة کیثَرد فارسی تزای ًزم

تا اسسفادُ اص فایل سا دسیافر وشدُ ٍ  Adobe Connectافضاس  اتسذا تا اسسفادُ اص لیٌه صیش ویثَسد فاسسی ساصگاس تا ًشم

setup .آى سا ًػة وٌیذ 

 ولیذ غفحِ

ٍاسد زٌظیواذ صتاى ٍ غفحِ ولیذ ضذُ ٍ دس  Control Panelتشای فؼال وشدى ویثَسد ساصگاس تا هحیظ ًشم افضاس اص عشیك 

ٍ  nikannetworkولیه وٌیذ. حال تا افضٍدى ویثَسد  change keyboardsتش سٍی  Keyboard and Languageزة 

 زَاًیذ فاسسی تٌَیسیذ ٍ تخَاًیذ. تِ ساحسی هی Adobe Connectافضاس  فؼال وشدى آى دس ًشم

 لطعی هیکزٍفَى ٍ عذم ارسال صذا

ٍی آیىي هیىشٍفَى ولیه وٌیذ، دس لسور هٌَی اهىاًاذ اسایِ تش س دس غَسزی وِ اص هیىشٍفَى داخلی لح زاج اسسفادُ هی

 هیىشٍفَى فؼال خَد سا زغییش دّیذ. select microphoneوشدُ ٍ دس لسور 

 

 دسایَس هشتَط تِ هیىشٍفَى ٍ واسذ غذای خَد سا چه وشدُ ٍ دس غَسذ ًیاص تِ سٍص ًواییذ. 

 کن ٍ عذم ًوایص تصَیز ارایِ دٌّذُ لطعی ٍب

ون خَد اعویٌاى حاغل ًواییذ. دس غَسزی وِ سغح دسسشسی ضوا  تَط تِ ٍبدس ایي حالر اتسذا اص تِ سٍص تَدى دسایَس هش

presenter ون تشای تِ اضسشان گزاضسي زػَیش خَد اسسفادُ وٌیذ. ّوچٌیي ػالٍُ تش فؼال تَدى آیىي  تاضذ هی زَاًیذ اص ٍب

سا دس لسور ًوایص  share my webcamیا  start my webcamی  تایسر گضیٌِ ون دس هٌَی اهىاًاذ اسایِ، هی ٍب

 ووْا فؼال وشدُ تاضیذ. ٍب

https://utec.ut.ac.ir/documents/14446870/15157741/951012_keyboard%20farsi_2.zip


 :Adobe Connectافشار داًطگاُ تْزاى در ًزمی هٌْذسی ضیوی داًطکذُآدرس اتالْای هجاسی 

Room1: http://vclas9.ut.ac.ir/schem1 

Room2: http://vclas9.ut.ac.ir/schem2 
 

 ریختگی هتي فارسی در فایلْای ارایِ ّن هطکل تِ

خَسدگی خَاٌّذ داضر. تشای حل ایي  ّن ّای فاسسی حالر تِ دس غَسذ ٍجَد هسي فاسسی دس فایل اسایِ تِ احسوال صیاد ًَضسِ

 Microsoftرخیشُ ًوَدُ ٍ دس غَسذ اسسفادُ اص ًشم افضاس  PDFی خَد سا تِ غَسذ  ضَد حسوا فایلْای اسایِ هطىل خیطٌْاد هی

PowerPoint  دس لسورoption ُساصی زیه  ی رخیشُ دس خٌجشISO .سا فؼال ًواییذ 

 

 

 عذم اهکاى تارگذاری فایل ارایِ

سیخسي هسٌْای فاسسی دس  ضَد تشای جلَگیشی اص تِ ّن خیطٌْاد هی

تاسگزاسی ًواییذ. تشای ایي هٌظَس  PDFفایلْای اسایِ، آًْا سا تِ غَسذ 

 Microsoftافضاس  ی خَد دس ًشم ی فایل اسایِ ٌّگام رخیشُ

PowerPoint  خس اص اًسخاب فشهرPDF ٌِی  گضیMinimum 

Size (publishing online) .سا اًسخاب ًواییذ  

حجن داضسِ تاضذ. تشای ایي  133Mbفایل اسایِ تْسش اص ووسش اص 

 ی خَد سا واّص دادُ ٍ هجذدا تاسگزاسی ًواییذ. حجن فایل اسایِ PDF Compressorص ًشم افضاس تا اسسفادُ اهٌظَس 

غفحِ ًوایص خَد سا تِ اضسشان گزاضسِ ٍ اص ایي  share my screenی  دس غَسذ تشعشف ًطذى هطىل اص عشیك گضیٌِ

 ی خَد سا تِ ًوایص تگزاسیذ. عشیك فایل اسایِ

کارضٌاس آهَسش  132-12223116ی تلفي  هی تَاًیذ تا ضوارُدر صَرت تزٍس ّز گًَِ هطکل 

 .اس حاصل فزهاییذی هٌْذسی ضیوی تو تحصیالت تکویلی داًطکذُ

 زْیِ ٍ زٌظین: اهیشحسیي ضشفی

http://vclas9.ut.ac.ir/schem1
http://vclas9.ut.ac.ir/schem2

