
 

 

  

 

 

 

 

 آنالین کالس ضبط راهنما

 

 ضبط کالس آنالین

و  در زمان تعریف کالس آنالین، با انتخاب گزینه "امکان ضبط جلسه" به همراه یکی از گزینه های "ضبط خودکار پس از شروع" و یا "امکان قطع
 وصل کردن ضبط" قادر به ضبط جلسات خواهید بود.

شروع"، پس از شروع کالس به صورت خودکار جلسه ضبط می شود و معلم نمیتواند با انتخاب "امکان ضبط جلسه" به همراه "ضبط خودکار پس از 
 ضبط را قطع یا وصل کند.

 با انتخاب "امکان ضبط جلسه" به همراه "امکان قطع و وصل کردن ضبط" معلم در زمان ورود به کالس بایست برای شروع ضبط بر روی دکمه مورد
آنالین در کنار نام کالس عینًا با عنوان "شروع ضبط" نمایش داده می شود. در این حالت معلم قادر  نظر کلیک نماید. این دکمه در محیط کالس

 خواهد بود قسمت هایی از کالس را ضبط نموده و یا قسمت هایی را ضبط ننماید. 

 ود ضبط را قطع و وصل نماید.چنانچه هر سه گزینه فعال شود، پس از شروع کالس ضبط به صورت خودکار فعال شده و معلم قادر خواهد ب

 چنانچه گزینه "فعال سازی ضبط" بدون انتخاب یکی از گزینه های دیگر عالمت زده شود، ضبط کالس انجام نخواهد شد. * نکته:

در حال حاضر امکان دانلود فعال نبوده و در صورتی که نرم افزار  .در ضبط صدا، وبکم، تصویر صفحه، چت ها، اسالید ها و تخته ذخیره می شود

Internet Download Manager  بر روی سیستم نصب باشد، فیلم دانلود خواهد شد. در فایل دانلود شده تضمینی برای مشاهده مابقی آیتمها
 وجود ندارد. اشتراک صفحه نمایشمانند 

در پنل مدیر، معلم و دانش آموز انتشار سرور، فایل فیلم تجزیه و تحلیل  . پس ازدسترس نیست در سریعاً فایل ضبط  پس از اتمام کالس آنالین

فایل های ضبط شده کالس موجود  آنالین،در پنل مدیر فیلم در بخش مدیریت کالس های د. به زمان جلسه بستگی دار فرآینداین  داده می شود.

دارای یک یا چند فیلم هر جلسه  در لیست فایل های ضبطبوده و در پنل دانش آموزان در منو کالس آنالین در بخش آرشیو قرار گرفته است. 

 خواهد بود. حجم و مدت زمان هر فیلم در لیست نمایش داده می شود.

در ستون به بخش"فایل های ضبط شده برای کالس" مراجعه نمایید و  ،در پنل مدیریت ر شدهشدودیت بر روی فیلم های منتایجاد محبرای 
به فیلم  بایدو معلم کالس  سامانه زمانی انتخاب می شود که فقط مدیر دسترسی خصوصی، دوبار کلیک کنید. عمومیدسترسی بر روی عنوان 

اگر لینک هم برای کاربری به غیر از مدیر سامانه و  رشیو منتشر نخواهد شد.در بخش آموزان آدر پنل دانش دسترسی پیدا کنند. در این حالت فیلم 
 حاضر و غایب نیز به همین ترتیب هستند.اعضای  دسترسی های اعضای کالس، قابل مشاهده نخواهد بود. یا معلم ارسال شود،

 

در سامانه محدودیتی برای ضبط جلسات در نظر گرفته شده است. چنانچه حجم به اتمام برسد، امکان ضبط جلسات بعدی وجود نخواهد  * نکته:
 داشت و در تعریف کالس جدید گزینه ضبط جلسه غیر فعال خواهد شد.

خواهد شد را به میزان حجمی که استفاده  سامانه، ودضبط انتخاب شدر زمان تعریف ینده برنامه ریزی شده باشد و آکالس هایی برای  چنانچه
 ازه ضبط کالس صادر نشود.صورت تخمینی محاسبه می کند. در حالت ممکن است برای تعریف کالس های جدید اج

 به اتمام رسیده باشد، آن کالس ضبط نخواهد شد.حجم  شود ضبط برای کالسی فعال باشد، ولی هنگامی که کالس شروع می چنانچه

 

 


