تنظيمات دوربين در محيط کالس ( ادوبي کانکت )
برای فعال نمودن دوربين در محيط کالس آنالین ،ميتوان دو روش زیر را بهکار گرفت:
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 -1بر روی نماد دوربين در باالی کالس کليک نمایيد.

توجه :برای دانشجویان زماني نماد دوربين و یا ميکروفون در باالی کالس فعال مي گردد که استاد
محترم درس ،به ایشان دسترسي دوربين و ميکروفون را بدهند و یا در هنگام ارائه دانشجو ،با
ارتقا سطح ایشان به  Presenterاین امکان را فراهم نمایند.
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 -2در قسمت پاد دوربين ،بر روی گزینه  Start My Webcamکليک نمایيد.

 -3پس از فعال نمودن نماد دوربين ،ابتدا تصویر تنها برای خود کاربر قابل مشاهده است(پيش نمایش) .برای آنکه تصویر برای دیگر

کاربران نيز در محيط کالس آنالین قابل نمایش باشد بر روی گزینه  Start Sharingکليک نمایيد.
 -4در این حال تصویر شما قابل نمایش در محيط کالس آنالین ميباشد.
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برخي نکات در مورد تنظيمات دوربين در محيط کالس ( ادوبي کانکت )

چنانچه پس از اجرای مراحل فوق با صفحه سياه رنگ دوربين

مواجه شدید ،برای رفع این مشکل ابتدا از عدم استفاده دوربين

3

توسط نرمافزارهای دیگر مثل  ،Skypeاطمينان حاصل کنيد
سپس مراحل زیر را به ترتيب دنبال کنيد.

 -1وارد بخش منوی استارت شوید.

 -2عبارت  Camera privacy settingsرا جستجو کنيد.
 -3بر روی عبارت  Camera privacy settingsکليک کنيد.
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تنظيمات اشاره شده در بخش  4و  5مانند تصویر باید فعال ) ( Onباشند.
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 -6پس از انجام مراحل فوق ،بار دیگر به کالس وارد شده و مراحل فعال کردن وبکم را اجرا کنيد.

در صورت برطرف نشدن مشکل ،پس از اطمينان از بروز بودن  driverمربوط به  webcamدر پيکربندی ویندوز،
اقدام به نصب یکي از نرمافزار جانبي وبکم مانند  Droidcam ، Manycamو ...نمائيد .سپس در محيط کالس دوربين
جدید را به عنوان وبکم خود استفاده کنيد( .صفحه بعد)
نرمافزارهای فوق به راحتي از وبسایت اصلي آنها و یا وبسایتهای فارسي ،قابل دریافت و نصب هستند.

نرم افزار درویدکم  Droidcamاز بخش نرمافزارهای الزم در وب سایت  vu.sbu.ac.irقابل دریافت است.

استفاده از دوربين نصب شده جدید در ادوبي کانکت
 -1بر روی کشویي کنار دوربين در باالی محيط کالس کليک نمایيد.

 -2سپس در قسمت  Select Cameraميتوانيد ليست تمامي دوربين ها را مشاهده کنيد.
 -3دوربين موردنظر را انتخاب نمایيد.
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