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  Adobe Connect٘زْ افشار ٚب وٙفزا٘س  استفادٜ اس یإٙٞار

 
ضشٚسی جٟت استفادٜ ٘شْ افضاس )لاتُ دسیافت اص ٚتسایت ٔذیشیت آٔٛصضٟای آصاد ٚ ٔجاصی واستشاٖ ٔحتشْ تؼذ اص دسیافت ٚ ٘صة فایّٟای 

 یٛصس ٚ پسٛٚسد تؼشیف ضذٜ ٚاسد سأا٘ٝ ضٛ٘ذ.ٚاسد وشدٖ  دا٘طٍاٜ( ٔی تٛا٘ٙذ تا
 

 
 

 .ٔطاٞذٜ خٛاٞیذ وشد My Meetingsدس   تؼذ اص ٚسٚد تٝ سأا٘ٝ ِیست والسٟای خٛد سا 
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 ٚاسد آٖ والس ضٛیذ. )ستٖٛ سْٛ تصٛیش فٛق(  ٞش والس URLٔی تٛا٘یذ تا وّیه وشدٖ سٚی 

 

شامل ، تصٛست تصٛیش صیش خٛاٞٙذ دیذ وٝ والس سا تغییش ٘ذادٜ تاضٙذآٚت دس صٛستیىٝ ِی ،سا کالس  طی، حمنیبعد از ورود به کالس آنال اساتیذ
 :باشدیم ریخبش هاي ز 

 ٚیذیٛ )ٔحُ اضتشان ٚب وٓ( .1

 Attendeesضشوت وٙٙذٌاٖ .2

 Chatیٌفتٍٛی ٔتٙ .3
  … ,Meeting, Leyouts, Pods, Audioضأُ:  ی ٔحیظ والستاال ٘ٛاس اتضاس .4

 دس ٔشوض Shareضتشان ٌزاسی ٞا ا .5

 

 
 

ٔذسس والس است وٝ  صیٚ آٟ٘ا أىا٘ات اختصا ٘خٛاٞٙذ دیذسا  د دس ٘ٛاس اتضاس تاالٛٔٙٛٞای ٔٛج تؼذاد صیادی اص دا٘طجٛیاٖ دس ٔحیظ والس
 ٗ جضٜٚ تذاٟ٘ا پشداختٝ خٛاٞذ ضذ. تُ دستشس ٕ٘ایذ وٝ دس عی ایتشخی اص آٟ٘ا ٔیتٛا٘ذ دس سٚ٘ذ والس تٝ دا٘طجٛیاٖ لا

 
 

تٝ تٛضیح تخص ٞای ت ساست ٚ اص تاال تٝ پاییٗ، ٚ سپس ٘ٛاس اتضاس افمی تاالی ٔحیظ والس، سٕ)  Pods پٙجشٜ ٞا یا ) اصتٝ تشتیة  دس ادأٝ
 ایٗ والس ٔی پشداصیٓ ٚ دس ا٘تٟا ٔاتمی تٙظیٕات تٛضیح دادٜ خٛاٞذ ضذ.

 

 Videoيیذیً:  .1

 ٚ عثك تصٛیش تؼذ اص ا٘جاْ ٔشاحُ صیش تصٛیش تٝ اضتشان ٌزاضتٝ خٛاٞذ ضذ:جٟت تٝ اضتشان ٌزاسی تصٛیش استاد ٚ دا٘طجٛیاٖ استفاد ٔی ضٛد. 
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فمظ ضٕا تصٛیش خٛد سا ٔی تیٙیذ. سٚی ٘ٛضتٝ  زاضتٝ ضذٜ استتصٛیش تٝ اضتشان ٌ

 وّیه وٙیذ
 سٚی ٘ٛضتٝ وّیه وٙیذ

 
 

 

 Attendeesپىجزٌ شزكت كىىذگان  .2

 

وٝ تؼذاد افشاد حاضش دس والس ٚ اسأی آ٘اٖ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ،وٝ ضأُ  (ضشوت وٙٙذٌاٖاستاد یا اساتیذ، سخٙشا٘اٖ ٚ دا٘طجٛیاٖ )ُٔ ِیست ضا
 ٔی تاضذ: سٝ ٌشٜٚ واستشی

 

 

 

 جٕغ حضار

 ٔذیزاٖ: وارضٙاساٖ ، ٘اظزاٖ ٚ اساتیذتؼذاد 

 یا ارایٝ دٞٙذٌاٖ تؼذاد سخٙزا٘اٖ

 

 وت وٙٙذٌاٖزدا٘طجٛیاٖ یا ضٚ ِیست تؼذاد 
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ضشوت  وٙٙذٜ تٛدٜ  دیٍش ٘فش 59ف ضذٜ تٛدٜ ٚ ٘فش ضشوت داضتٝ ا٘ذ وٝ یىی اص آٟ٘ا تؼٙٛاٖ ٔذیش یا ٔذسس تؼشی 66تشای ٔثاَ دس جّسٝ فٛق، 

اٜ ا٘ذ. تشخی اص ضشوت وٙٙذٌاٖ ٔٛلغ ٚسٚد تجای اسٓ اص ضٕاسٜ )وذ ّٔی ٚ یا ...( استفادٜ وشدٜ ا٘ذ. تشخی اص ضشوت وٙٙذٌاٖ ٞٓ تا ٌٛضی ٕٞش
  ٜ ا٘ذ. ٚاسد سأا٘ٝ ضذٜ ا٘ذ وٝ دس تصٛیش فٛق ضشوت وٙٙذٌاٖ سدیف دْٚ ٚ سْٛ تا ٌٛضی ٕٞشاٜ ٚاسد ضذ

 
Hosts   

.... اص دستشسی ٞای واستشاٖ ٔذیشیت وأُ والس اػٓ اص ضشٚع ٚ پایاٖ والس ٞا، صذٚس اجاصٜ دستشسی تٝ صٛت تٝ واستشاٖ، اخشاج واستشاٖ ٚ 
 ٔذیش ٔی تاضذ ٚ تٟٙا ٔذیش والس ٔی تٛا٘ذ ٚضؼیت حاضشیٗ والس سا ػٛض ٕ٘اییذ ٚ واستشی اص یه ٌشٜٚ تٝ ٌشٜٚ دیٍش ٔٙتمُ ٕ٘ایذ.

 

- Presenters  
 دستشسی ٞای واستشاٖ اسائٝ دٞٙذٜ ٔی تاضذ.وٙتشَ والس اػٓ اص ٔذیشیت فایُ ٞا، ٔحیظ اضتشان ٌزاسی ، صٛت اص 

 

- Participants  
،داّ٘ٛد فایُ، ٔطاٞذٜ ٔحیظ اضتشان ٌزاسی،ضٙیذٖ صٛت والس، ضشوت  Chatحضٛس دس والس، ٌفتٍٛی ٔتٙی تصٛست ػٕٛٔی ٚ خصٛصی  

 اص دستشسی ٞای واستشاٖ ایٗ تخص ٔی تاضذ. ٚ ٚیذیٛیی یٌفتٍٛی صٛت،استاددس ٘ظشسٙجی ٚ دسصٛست اجاصٜ 

 
 Chatیگفتگًي متى .3

 

تشای ٔثادِٝ ٌفتٍٛی ٔتٙی دا٘طجٛیاٖ تا استاد ٚ تاِؼىس، ٌفتٍٛی خصٛظ استاد تا یىی اص دا٘طجٛیاٖ، ٌفتٍٛی خصٛصی دا٘طجٛیاٖ تا 
 تىاس ٔی سٚد.  ٕٞذیٍش ٚ...

 

 



             
 ٞای آساد ٚ ٔجاسیٔذیزیت آٔٛسش                                                                     سضی ٚ وارآفزیٙیٔؼاٚ٘ت آٔٛ

5 

 

  
 

 ٔی تٛاٖ:

 پٙجزٜ ٌفتٍٛی ٔتٙی را بست -

 پٙجزٜ ٌفتٍٛی ٔتٙی را بشري وزد -

 با یىی اس حضار ٚارد چت خصٛصی ضذ -

 تٕاْ ٌفتٍٛٞای لبّی را یىجا پان وزد -

 دادا٘ذاسٜ فٛ٘ت ٞا افشایص  -

 رً٘ ٘ٛضتٝ ٞای خٛد را تغییز داد -

 

 
 

 
 
 

اس ٔٙٛی باالیی ٌٛضٝ سٕت راست ٔی 

تٛاٖ بٝ ایجاد تغییزات السْ در اعاق 

 ٌفتٍٛی ٔتٙی پزداخت

   

 

 
 :جٟت استفادٜ اص چت خصٛصی سٚی ٘اْ واستش ٔٛسد ٘ظش سفتٝ ٚ دس خٛاست چت خصٛصی دٞیذتصٛست ٔیا٘ثش، 

 
 .وّیه ضٛد Everyone دس پٙجشٜ ٌفتٍٛی ٔتٙی تش سٚی سشتشي ،تٝ حاِت ٌفتٍٛی ٔتٙی ػٕٛٔی تاصٌطتجٟت 
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 کالس طیمح ینوار ابزار باال
 

أىا٘ات  تذاٟ٘ا صحثت خٛاٞیٓ وشد وٝ تؼذا ساجغ Meeting, Layouts, Pods, Audioٝ غیش اص ٔٙٛٞای ت دس ایٗ تخص: بزای اساتیذ

 .ی ٔختّف ٘یض ٔیتٛاٖ تٝ ػُٕ وشدٞای آٟ٘ا دست یافتٔٙٛٞاتٙظیٕات ٞستٙذ چٖٛ اص عشیك  وٝ تیطتش ٔیا٘ثشٞای واستشدی صیش ٔٛجٛد ٔی تاضذ
 

 
 

 
 جٟت دسیافت صذا :اسپیىش -

 والس دس وشدٖ صحثت جٟت :ٔیىشٚفٗ -

 والس دس خٛد تصٛیش ٌزاسی اضتشان جٟت :ٚب وٓ -

 استفادٜ ٕ٘ایٙذة ٔغاِتیاٖ  تشای ٔیىشٚفٖٛ اص ٔیخٛاٞٙذ واستشاٖ، چٙا٘چٝ:  تشای ٌشفتٗ اجاصٜ اجاصٜ: -

 
 فمظ تا یىثاس تیه وشدٖ فؼاَ  ٚ غیش فؼاَ ٔی ضٛ٘ذ. ٔیاتثشٞإٞٝ ایٗ 

 

ا٘تٟایی سٕت راست لزار دارد وٝ بصٛرت سٝ رً٘  شاٖ آ٘تٗ دٞی ایٙتز٘ت ٘یش در لسٕت٘طاٍ٘ز ٔی ،بٝ غیز اس ابشار فٛق

 سبش )آ٘تٗ دٞی ػاِی، ٘ار٘جی: آ٘تٗ دٞی ٔتٛسظ ٚ لزٔش: آ٘تٗ دٞی ضؼیف( ٚضؼیت ایٙتز٘ت ضٕا را رٚضٗ ٔی وٙذ.

 

 ،وٓ پیىز ٚ اجاسٜ ٚجٛد دارد ٚ ابشار ٔیىزٚفٗ ٚ ٚباسابشار فمظ  ٚ Meeting فمظ ٔٙٛی  ،بزای دا٘طجٛیاٖ در ٘ٛار ابشار

 ذ. ٘ٔیطٛبؼذ اس صذٚر اجاسٜ تٛسظ استاد، ظاٞز 
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 : دریافت صًتاسپیکز
 

  
  پیىش ضٕا تاضذ. ٔی ضٙٛیذ احتٕاال اص تٙظٕات اس سا ضؼیف ٌش صذاٞاا
 ذیدٞ صیخٛد سا افضا ىشیاسپ یصذا ذیتٛا٘ یٔ

 
اص ٔٙٛی تٙظٕیات وٙاس اسپیىش ٔی تٛاٖ تٝ تٙظٕات آٖ 

 پشداخت

 
 
 

 اضتزان ٌذاری صٛت :میکزيفه
  ٚجٛد داسد ٚٔی تٛاٖ فؼاَ ضذٜ ٚ ٔٛسد استفادٜ لشاس ٌیشد.  ٔیىشٚفٗایىٖٛ  بزای اساتیذ

ٔشتٛط تٝ تّٙذ استاد ٚ سایشحاضشاٖ دس والس تا دیذٖ ػالٔت   .ذٔیتٛا٘ذ اص استاد تماضای صحثت وٙ )اجاصٜ(  ٚضؼیت یاص عشیك ٔٙٛ دا٘طجٛ

                         .جٝ دسخٛاست ٚی ٔی ضٛ٘ذٔتٛ، دس پٙجشٜ ضشوت وٙٙذٌاٖ دا٘طجٛ٘اْ  سٚتشٚیوشدٖ دست 

                                                                                   
 
تٙظیٕات  ٌضیٙٝایىٖٛ ٔیىشٚفٗ ٚ دس ایٗ حاِت دس ٘ٛاس اتضاس  ،دسخٛاست ٚی سا تپزیشد ٚ أىاٖ صحثت تشای اٚ سا فؼاَ وٙذ ددس صٛستیىٝ استا 

استاد ٔیىشٚفٖٛ  تا تصٕیٓ. ىشٚفٖٛ خٛد سا دس والس ا٘جاْ دٞذتٙظیٕات الصْ جٟت اضتشان صذا ٚ ٔی تشای ٚی فؼاَ ٔیٍشدد تا تتٛا٘ذ ٔیىشٚفٗ
 دس ٌضیٙٝ تٙظیٕات ٔیىشٚفٗ أىا٘ات صیش ٚجٛد داسد:  .ٚی لغغ خٛاٞذ ضذ
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: بزاي جلًگیزي اس قطع يصل ي شذن صذا یا اكً شذن صذا، پس اس پایان صحبت خًد مجذد ريي تذكز 

در ایىصًرت  .كاربزان پخش وگزددحیه صحبت بقیٍ ه شما در كلیك وماییذ تا صذاي میکزيفمیکزيفه آیکًن 

 ظاَز می شًد: یك خط قزمش مًرب میکزيفه شماآیکًن ريي 

                                                                              

   
  

در امًاج صًتی ایکًن  ی )معمًال سبش( باشذ ي ديماروگآیکًن میکزيفه ال ايدقت كىیذ كٍ مًقع صحبت كزدن 

 كىار میکزيفىذر حال پخش باشىذ. در ایىصًرت سیستم صذاي شما را دریافت كی كىذ.

                                 

                                                                                      

 
 

 يب كم
 

 اص عشیك ٔٙٛی تٙظٕیات وٙاسی ٚب وٓ ٔی تٛا٘یذ:
 ٚب وٓ سا ٔتٛلف وٙیذ -

 اسیذتصٛیش ٚب وٓ سا تٝ اضتشان تٍز -

دٚستیٗ خٛد سا ا٘تخاب وٙثذ )اٌش تیص اص یه  -
 دٚستیٗ داسیذ(

 ٚب وٓ ضشوت وٙٙذٌاٖ سا یىجا تاص وٙیذ -

تٝ تٙغیٕات تیطتشی  Preferences ٚ دس -
 ذ.تپشداصی
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ٔی تٛا٘یذ ٘ٛع تصٛیش ٚ ویفیت  Preferences دس 

دس صٛستیىٝ پٟٙای تصٛیش ٚب وٓ سا تٙظیٓ ٕ٘اییذ. 
صیاد  ٚب وٓتصٛیش ایٙتش٘ت ٔٙاسثی ٘ذاسیذ ویفیت 

  افضایص ٘ذٞیذ. 

 
 

 :اجاسٌ )يضعیت(

                                                                                                                                               

 
 

سٚی ایٗ  ٚ ٌفتٝ ضذ وٝ دا٘طجٛ تا یىثاس وّیه دس ٔؼشفی أىا٘ات ٘ٛاس اتضاس ایٗ تخص تحت ػٙٛاٖ اجاصٜ ٌشفتٗ ٚ ٕ٘ایص ٚضؼیت تیاٖ ضذ.
تشاتش اسٓ دا٘طجٛ ٔؼّْٛ ٔی  اػالْ ٔی وٙذ وٝ سٛاَ یا صحثتی داسد. ٚ ایٗ دسخٛاست تا ظاٞش ضذٖ آیىٖٛ دسضاس آیىٖٛ، تٝ استاد ٚ دیً ح

أىاٖ فؼاَ وشدٖ ٔیىشٚفٖٛ تشای ضشوت وٙٙذٜ ٌاٖ دس  استادحتی اٌش دا٘طجٛ دسخٛاست ٘ذٞذ ٘یض تاص ٞٓ  ضٛد. روش ایٗ ٘ىتٝ الصْ است وٝ
 .دس پشسص دس والس تٟشٜ تشد والس سا داسد. اص ایٗ ٚیژٌی ٔیتٛا٘ذ

 
 فْٟٛ ٞش وذاْ اص آٟ٘ا سا ٔالحظٝ ٔی وٙیذ:دس ٔٙٛی تٙظٕات وٙاسی ایٗ آیىٖٛ اتضاس ٔتؼذدی ٚجٛد داسد وٝ دس تصٛیش صیش واتشد ٚ ٔ
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 : )ثبت ٘ظز( ٘ىتٝ وّیذی

استاد ٕٔىٗ است در والس بخٛاٞذ یه ٘ظزسٙجی داضتٝ باضذ وٝ در ایٗ ٘ظزسٙجی بتٛا٘ذ بسیار سزیغ ٘ظز ضزوت 

ٔیتٛا٘ذ ایٗ سٛاَ را با صحبت وزدٖ یا چت ٔغزح وٙذ ٚ دا٘طجٛیاٖ  یٚ .وٙٙذٌاٖ را ٔبٙی بز ٔٛافمت یا ٔخاِفت بذا٘ذ

اػالْ وٙٙذ وّیٝ  away stepیا  Disagreeیا  Agreeٕٔتٙغ بٛدٖ خٛد را با ا٘تخاب ٚضؼیت  ٔٛافمت یا ٔخاِفت یا

  .د را اس عزیك ایٗ ٔٙٛ ثبت ٕ٘ایٙذافزاد)ٔذیز، ارائٝ دٞٙذٜ ٚ ضزوت وٙٙذٜ (ٍٕٞی ٔیتٛا٘ٙذ ٘ظز خٛ
 

 بٝ وّیٝ واربزاٖ ٚ حاضزاٖ در والس view status Attended٘تیجٝ ٘ظز تٕاْ افزاد در بخص ٕ٘ایص ٚضؼیت  ٚ

تفاٚت ایٗ أىاٖ با ٘ظزسٙجی وٝ در ادأٝ بیاٖ خٛاٞذ ضذ در سزػت پاسخٍٛیی ٚ اػالْ ٘تایج  ٕ٘ایص دادٜ ٔیطٛد.

 ٕٚٞچٙیٗ ٕ٘ایص ٘ظزات بٝ تٕأی واربزاٖ است
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 :Shareپنجزه اشتزاك گذاری 
 

ٔٛسد ٘یاص دس والس سا تشای ضشوت وٙٙذٌاٖ تٝ اضتشان تٍزاسد ٚ وّیٝ ضشوت ٔغاِة اص پٙجشٜ تضسي ٚسغی تٛا٘ذ  ٔیاستاد
. ایٗ ٔٛاسد تٛا٘ٙذ اص ایٙجا داّ٘ٛد وٙٙذ(وٙٙذ ٚ ٕ٘ی)فمظ ٔطاٞذٜ ٔی اضتشان ضذٜ سا ٔطاٞذٜ ٕ٘ایٙذ یّٟأیتٛا٘ٙذ فایوٙٙذٌاٖ 

تختٝ سفیذ  ٚ یا وأپیٛتش استاد صفحٝ ،فیّٓ ٚ...( ٔٛسیمی،صٛیش، ت ،Word ، Pdfفایُ ) تٛا٘ذ ٔستٙذاتٔی اضتشان ضذٜ
 . تاضذ

 

 
 



             
 ٞای آساد ٚ ٔجاسیٔذیزیت آٔٛسش                                                                     سضی ٚ وارآفزیٙیٔؼاٚ٘ت آٔٛ

12 

 

ٔٙٛی تٙظیٕات وٙاری   ٌذاری اس ضتزانا٘تخاب ٘ٛع ا

Share My Screen   .ا٘جاْ ٔی ٌیزد  

 
 

 ذ دیٍزی را ٔیخٛاٞیذ بٝ اضتزان بٍذاریذ، تزجیحا ٔذارن را لبال آپّٛدسٙیا ٞز    Pdfیا  Wordدر صٛرتیىٝ فایُ 

آٟ٘ا سٔاٖ اس دست ٘ذٞیذ ٚ ارتباط ایٙتز٘تی ضٕا بخاعز آپّٛد  بخاعزٕ٘ٛدٜ ٚ در سأا٘ٝ داضتٝ باضیذ تا در عی والس 

افشار عزاحی استفادٜ وٙیذ،  ٞز ٌٛ٘ٝ ٘زْاس ٔیخٛاٞیذ پاٚرپٛیٙت ارایٝ دٞیذ ٚ یا  در صٛرتیىٝ دچار لغؼی ٍ٘زدد. ضٕٙا

  . بٟتز است ٘زْ افشار ٔزبٛعٝ را لبال در سیستٓ باس وزدٜ باضیذ تا در ٔٛلغ بٝ اضتزان ٌذاری سٔاٖ اس دست ٘ذٞیذ

 

 

 Meeting, Layouts, Pods, Audio ٘ٛار ابشار : یٔٙٛٞا

 

Meeting 

 

 ٔی تٛاٖ: Meetingاس ٔٙٛی  

 بٕذیزیت اعالػات ٔیتیًٙ پزداخت -

 ٔذیزیت دستزسی ٞا را ا٘جاْ داد -

 بٝ ٘مص ٞای دیٍز تغییز داد Host٘مص خٛد را  اس  -

 وزد. روٛردوالس را  -

 ٔیتیًٙ را بست  -

 اس سأا٘ٝ خارج ضذ -

- ... 
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Layouts 

 

 

٘حٜٛ  ٔی تٛاٖ آٚت ِی اس عزیك ٔٙٛی

 چیذٔاٖ فضای والس را تغییز داد

 
 

 
 

 ٔی تٛاٖ:  Podsاس عزیك ٔٙٛی  

 پٙجزٜ ٞای جذیذ ایجاد وزد -

 ٔذارن ٚ لایّٟا را بٝ اضتزان ٌذاضت -

 پٙجزٜ یادداضت را تؼزیف وزد -

 داّ٘ٛد وزدٖ دا٘طجٛیاٖ لزار داد بزایرا فایُ ٞای ٔذ ٘ظز  -

 ٚب ِیٙه ٞای ٔٛرد ٘یاس دا٘طجٛیاٖ را ٔؼزفی وزد -

 در ٔٛرد ٔساِٝ خاصی ٘ظز خٛاٞی وزد -

- ...ٚ 
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 بط، ادیت و اشتزاك گذاری کالسهاض
لشاس داد  یا ػْٕٛ دس دستشس دا٘طجٛیاٖ ا تخطی اص والس ضثظ ضذٜ ساتٕاْ ٚ ی تا استفادٜ اص سأا٘ٝ، ٔی تٛاٖ والسٟای تشٌضاس ضذٜ سا ضثظ ٚ

 تا ٔىشسا والس سا تٕاضا وٙٙذ. 

 سا اص ٔٙٛی  Record Meetingجٟت ضثظ والس، ٕٞچٙا٘ىٝ تاالتش اضاسٜ ضذ، تایستی 
Meeting   .لشٔض سً٘ صٛست فغاَ ضذٖ سوٛسد والس، آیىٖٛ  دسدس آغاص والس فؼاَ وشد

 ضٛد. سوٛسد دس تاالی پٙجشٜ ٚیذیٛ سٚضٗ ٔی

 
 

ٚیذیٛی ضثظ ضذٜ تصٛست وّیه وشد.  Stop Meeting سٚیآ٘جا  دسضذٜ ٚ   Meetingجٟت تٛلف سوٛسد، ٔجذد تایستی ٚاسد ٔٙٛی 
استاد لاتُ دستشسی است. استاد جٟت دستشسی تٝ والس ضثظ ضذٜ  ضٛد ٚ دس داضثٛستاتٛٔاتیه دس سأا٘ٝ آٔٛصش ٔجاصی دا٘طٍاٜ سیٛ ٔی

س ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب ٕ٘ٛد ٚ اص ٔٙٛی ادیت والس ٚاسد فضای جذیذی ٔی ضٛد وٝ دس ٝ، دس ِیست والسٟای خٛد، والتؼذ اص ٚسٚد تٝ سأا٘
سش ٚ ٌضا (.تٝ أىا٘ات ٔتؼذد دیٍشی ٔثُ تغییش اعالػات والس )سٚص، ساػت ٚ..آ٘جا ٔی تٛا٘ذ تٝ غیش اص دستشسی تٝ والسٟای ضثظ داضتٝ، 

  ٌیشی اص والسٟا تپشداصد. وٝ دس ادأٝ تذاٟ٘ا پشداختٝ خٛاٞذ ضذ. 
 

 
 

ظاٞز ٔیطٛ٘ذ. اس عزیك    Information      ٚEdit     ٚOpenدر صٛرتیىٝ ٘ساٍ٘ز را رٚی ػبارت  ٞز والس ٍ٘ٝ داریذ سٝ آیىٖٛ  

 وٝ والسٟای روٛرد ضذٜ ٞٓ لابُ دستزسی ٞستٙذ ٚارد ضٛیذ یآیىٖٛ ادیت ٔی تٛا٘یذ بٝ فضای
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 ضٛد.یػات ٔزبٛعٝ بٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔاٌز بز رٚی ٔٙٛی   وّیه وٙیذ ِیست روٛرد ٞای والسی وٝ ٚارد آٖ ضذیذ با اعال

 

 

 
 

تٖٛ ٛرد ضذٜ است وٝ اعالػات سٔا٘ی آٟ٘ا  در سصز )دوتزی( سٝ جّسٝ بزٌشار ضذٜ روبزای والس بزرسی ٚ ٘مذ ٞٙزٞای اسالٔی ٔؼا

)بزای ٚ ٔذت ٚیذیٛی ضبظ ضذٜ در ستٖٛ آخز  دلیمٝ ا٘جاْ ٌزفتٝ است( 92.32ٚ در ساػت  0202ٔارس  91یٗ والس در )اِٚ چٟارْ

 ٔطحص ضذٜ است.( 29:91:90اِٚیٗ والس بٕذت 

 ای دستٝ بٙذی وٙذ ٚ یا دستزسی ٔخاعباٖ را بٝ آٟ٘ا تؼزیف ٕ٘ایذ. وٙذ، در پٛضٝحذف  ٔی تٛا٘ذ ٞا راٞز وذاْ اس ٚیذیٛاستاد 
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ذ اس باس ضذٖ وّیه وٙیذ. بؼ Access Typeٚ سپس، رٚی ٔٙٛی   جٟت تؼزیف دستزسی واربزاٖ، وافیست ٚیذیٛی ٔزبٛعٝ را ا٘تخاب

 All Account(، تٕاْ واربزاٖ سأا٘ٝ ٔجاسی )Privateاٖ ٕٞاٖ والس )دا٘طجٛیصفحٝ سیز ٔی تٛا٘یذ آ٘زا لابُ دستزس بزای 

Members ٚ )سی وٝ ِیٙه والس را داضتٝ باضذ یؼٙی ٞز و( ْٕٛػPublic)  .ٕ٘اییذ 
 
 

 
 

 
ٚاسد ضثظ ضذٜ ِزا استاد ٔی تایست تا وّیه وشدٖ سٚی ػٙٛاٖ والس دا٘طجٛیاٖ جٟت ٔطاٞذٜ والس ضثظ ضذٜ تایذ ِیٙه والس سا دس اختیاس داضتٝ تاضٙذ. 

  والس سا وپی تٝ دا٘طجٛیاٖ اسساَ ٕ٘ایذآٖ ضٛد ٚ ِیٙه  اعالػات
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 ادیت کزدن کالسهای ضبط شده: 

 

پٙجشٜ  . اص وّیه ٕ٘ایذ Actions ادیت والسٟای ضثظ ضذٜ، ٔی تایست دس صفحٝ ِیست سوٛسدٞای والس سٚی ٔٙٛی تجٟ
صٛست دس  دست یافت. (Make Offline) ٞٓ تٝ داّ٘ٛد والسٚ  (Edit Recording)  ادیتٞٓ تٝ تاص ضذٜ، ٔی تٛاٖ 

وّیه سٚی ٞش وذاْ اص ٌضیٙٝ ٞا ٚاسد ٔحیظ والس خٛاٞیذ ضذ وٝ دس آ٘جا تذسیس ضثظ ضذٜ ضٕا دس حاَ پخص است. ایٗ 
 لاتُ ادیت یا داّ٘ٛد خٛاٞٙذ تٛد.والس ضثظ ضذٜ تستٝ تایٙىٝ اص وذاْ ٔٙٛ )ادیت یا آف الیٗ( ٚاسد ضذٜ تاضیذ 

 

 
 

تؼذ اص وات دس پاییٗ وٝ تا لشٔض ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است لشاس داس٘ذ. تؼذ اص سیٛ ٚیذیٛی ادیت  Cut    ٚSaveاتضاس  ٛسدٞا،تؼذ اص ٚسٚد تٝ ادیت سو
 ٘ٙذ ٚیذیٛی ادیت ضذٜ سا تثیٙٙذ. ضذٜ جایٍضیٗ ٚیذٚیی اصّی ٕ٘یطٛد ِٚی واستشاٖ فمظ ٔی تٛا

ا٘تخاب وزدٜ باضیذ، باس با ٚرٚد بٝ فضای والس أىاٖ داّ٘ٛد ٚیذیٛ بٝ دٚ فزٔت  را  Make Offlineاٌز در ٔٙٛی فٛق 

MP2   ٚFLV  .را خٛاٞیذ داضت 


