
 راهنمای استفاده از پنل مدیریت سرور

موارد مورد نیاز جهت بهره برداری بهینه سرویس در  کلیهبا مطالعه این فایل ازی کالس ها و جلسات شما می باشد. این فایل ، راهنمای راه اند ،مشترک گرامی

 اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 .لطفا توجه داشته باشید اطالعاتی که در مستطیل زرد رنگ نوشته شده است صرفا جهت استفاده بهینه تر می باشد و الزامی به رعایت آن نیست

 تعریف کاربر جدید:

 در تمامی فیلدها الزامی می باشد(. وارد کردن اطالعات)کلیک کنید new userبر روی users & groupsدر قسمت Administrationدر منوی  -1

  داشته باشید که در صورت وارد کردنتوجه first name  وlast name   با استفاده از کلیدهای   "ی"بصورت فارسی نیاز است که حرفshift+X  نوشته

 شود.

 

 

 

نیاز نیست. بعنوان مثال برای  کاربرانل واقعی یبه ایم توجه داشته باشید که) .آن ها می باشدآدرس ایمیل  ، کاربران به سیستمبصورت پیش فرض قالب ورود -2

 (salami@examples.comکاربری با نام مریم سالمی آدرس ایمیل می تواند به اینصورت تعریف گردد 

 عبور وتکرار آن را وارد نمایید.کلمه -3

 prompt. گزینه  توجه داشته باشید که دو گزینه در پایین صفحه وجود دارد.در صورتی که می خواهید کاربر شما در اولین ورود کلمه عبور خود را تغییر دهد-4

user to change password after first login  گزینه را بردارید. را فعال بگذارید در غیر این صورت تیک این 

 را کلیک نمایید. finishدر انتها دکمه -5
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 درصورتیکه اطالعات کاربر صحیح وارد شده باشد و کاربر تکراری نباشد یک کاربر جدید اضافه می گردد.

  استادیآنها مانند کاربران، نقش تعریف درتوجه فرمایید که همچنین (Host و یا دانشجویی )(Participant ) کاربران در هنگام تعریف نقش . تفاوتی ندارد

 ( .  Edit participant) در قسمت  مشخص میگرددکالس 

 

 

 

 

کلمه عبور ثابتی مانند کد ملی در نظر گرفته شود و گزینه ،پیشنهاد می گردد که برای کاربران   

prompt user to change password after first login 

   غیر فعال گردد تا کاربران نیاز به تغییر کلمه عبور نداشته باشند.
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 تعریف گروه :

 به شما امکان دسته بندی کاربران را می دهد و میتوانید هر کاربر را در گروه مخصوص خود اضافه نمایید. تعریف گروه جدید، 

 وارد کنید. Nameم را درقسمت ناکلیک کنید.یک  new groupبر روی  users & groupsدر قسمت  Administrationجهت تعریف گروه در منوی -1

 
 الزامی نمی باشد.می توانید جهت یادآوری های بعدی اطالعاتی در مورد این گروه وارد نمایید. Descriptionدر قسمت  وارد کردن اطالعات-2

 
کلیک کنید.در صفحه بعد از لیست Nextو می خواهید آنان را به این گروه اضافه نمایید بر روی  کردید قبل به سیستم افزودهدر صورتیکه کاربرانی را از -3

 کلیک نمایید. finish اضافه کنید. درغیر اینصورت بر روی راست به قسمت سمتآنها را  Addبا کلیک بر روی سمت چپ کاربران را انتخاب کرده و 

 

 

 تعریف کالس: 
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 . وارد شوید  Meetingدر قسمت بایستهای خود می  جهت تعریف کالس

 
 هایی دسته بندی نمایید. فولدر دررا جهت دسته بندی بهتر کالس می توانید آن ها 

 کلیک نمایید.  New meetingبر روی -1

 
  در قسمتname  می توانید یک نام برای کالس خود انتخاب کنید. این نام ،همان عنوان کالس می باشد که هنگام ورود به کاربران نمایش داده می

 شود.

 
ایید که این قرار گیرد.. دقت نم به کالس آدرس کالس را وارد نمایید.این همان آدرسی می باشد که می بایست در اختیار تمام کاربران جهت ورود URLدر قسمت -2

 ود.آدرس می بایست بصورت حروف انگلیسی وارد شود و امکان استفاده از نقطه و فاصله وجود ندارد. همچنین این قسمت نمی تواند با عدد شروع ش

 
 می توانید یک یادداشت درارتباط با کالس وارد نمایید.این قسمت برای دیگران نمایش داده نمی شود. summaryدر قسمت -3
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4- start time  وDuration  ساعته می باشد و هیچکدام از دانشجویان بدون حضور اساتید نمی توانند  24نیاز به تغییر ندارند .دسترسی شما به سرور بصورت

 وارد کالس شوند.

 .نیاز به تغییر ندارند languageو   Template گزینه های -5

مه عبور تعریف کرده اید ، اولین گزینه را رای کاربران خود نام کاربری و کلس را مشخص کنید. درصورتیکه بشما می توانید نحوه ورود به کال  Accessدر قسمت -6

 انتخاب نمایید.

Only registered user  enter the room mey (guest access is blocked) 

 

 نمایید.

 

 س ، نیازمند تایید استاد می باشد.لطفا توجه داشته باشید که ورود مهمان به کال 

 کالس و بدون نیاز به تایید استاد وارد کالس شود ،آخرین گزینه را انتخاب  درصورتیکه می خواهید ورود به کالس آزاد باشد و هرشخص با داشتن لینک

 نمایید.

 

درصورتیکه این گزینه را فعال نگه دارید کاربران می توانند بدون نصب اپلیکیشن و از طریق  Enable HTML Client for Participantsدر قسمت -7

 مرورگر وارد کالس شوند.
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 درصورتی که می خواهید اشخاص دیگر عالوه بر کاربرانی که نام کاربری و کلمه عبور دارند با عنوان مهمان به کالس وارد شوند ،سومین گزینه را انتخاب 



 

صورت ورود کاربران از طریق مرورگر، آنها امکان دیدن ، شنیدن ،مشاهده کلیه فایل های به اشتراک گذاشته شده و همچنین لطفا دقت نمایید که در

برای آنها وجود ندارد. ،چت کردن را دارا می باشند و تنها امکان فعال نمودن میکروفن و انتقال تصویر خود  

فعال گردد. در اینصورت کاربر می تواند میکروفن خود را   SSL زیردامنه بر روی سرور تعریف و همچنینجهت فعال کردن میکروفن می بایست یک دامنه و یا 

جهت به اشتراک گذاشتن دوربین حتما باید از کاربر فعال نماید و از طریق مرورگر صدای خود را انتقال دهد. اما همچنان امکان انتقال تصویر وجود ندارد و 

 کالس شود.طریق اپلیکیشن وارد 

 نکته:  استاد حتما باید از طریق اپلیکیشن وارد کالس شوند.

 .نقش آنها

 

 بصورت پیش فرض نام کاربری شما در سمت راست با سطح دسترسیHost   یا استاد کالس اضافه شده است. 

 ردن کاربر جدید ، از سمت چپ نام کاربر را انتخاب و بر روی جهت اضافه کAdd .کلیک کنید تا به لیست سمت راست اضافه گردد 

 عنوان ه توجه نمایید که کاربران بصورت پیش فرض بparticipant  اضافه می شوند.درصورتی که می خواهید نقش کاربر مورد نظر را تغییر دهید بر

 کالس اضافه می گردد.به را انتخاب نمایید . با این کار ، کاربر بعنوان استاد  hostکلیک کرده و گزینه  Permissionsروی 

8-از قسمت Audio Conference Settings صرف نظر نموده و در پایین صفحه دکمه Next را بزنید. 

در این صفحه مشخص می کنید که چه کاربری به این کالس دسترسی داشته باشد. همچنین سطح دسترسی کاربر را نیز مشخص می کنید. 

در قسمت سمت چپ، تمام گروه ها و کاربران سیستم به شما نمایش داده می شود و سمت راست، تمام کاربرانی که به این کالس دسترسی دارند و همچنین 
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  باکلیک بر روی دکمهfinish  یابد.ساخت کالس پایان می 

 

 

 افزودن گروهی کاربران از طریق فایل اکسل

 کاربران تعریف کرد.usernameدر سرور ادوبی کانکت بصورت پیش فرض فقط می توان آدرس ایمیل را جهت  

 گزینه   Edit login &password policies Administration→ users and groups→جهت تغییر این حالت باید در قسمت   

User email address as the login  را بر رویNO  و انتخاب کرده Save نمایید .حال میتوان بعنوان مثال کد ملی را بعنوانusername .تعریف نمود 

 

 

را بر روی  Edit login & password policiesجهت افزودن گروهی کاربران لطفا فایل اکسل را بر اساس اطالعات کاربران خود تکمیل نمایید. توجه نمایید  درصورتیکه 

No د نمودن اطالعات در ستون ایمیل نخواهید داشت.قرارداده اید نیازی به وار 
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دارند را با استفاده از کلیدهای  "ی "کاربران را بصورت فارسی تایپ نموده اید می بایست تمام کالمتی که حرف   Last nameو   First nameدرصورتی که 

Shift + X بر روی گزینه  جایگزین نماییدکه جهت انجام اینکار کافیست پس از تکمیل نمودن فایلFind & Replace   کلیک نموده و در قسمتFind   حرف

عربی  "ی "به حرف"ی  "را کلیک نمایید تا تمام حروف  Replace Allرا وارد نمایید و سپس   Shift + Xکلید  Replaceرا تایپ کرده و در قسمت  "ی"

 تغییر یابد.

 

یک نام Save asرا از شما می پذیرد.جهت انجام اینکار در قسمت  UTFو   CSVبی کانکت فقط فایل با فرمت در مرحله بعد باید فایل را ذخیره نمایید. سرور ادو

 را انتخاب و ذخیره نمایید Unicode Text گزینهSave as type به دلخواه به فایل اختصاص داده و سپس در قسمت  

 

روه خاصی از دانش آموزان تعلق دارند بهتر است قبل از افزوده شدن به سرور یک گروه جهت سپس وارد پنل ادوبی کانکت شده و درصورتیکه کاربران فایل به گ

 آنان ایجاد نمایید.

 کلیک نمایید.Import بر روی منوی  users and groupsو گزینه  Administrationحال با کلیک بر روی 

و انتخاب نام گروه از لیست روبرو به سیستم این امکان را می دهید که   Create new users & add them to a groupدراینجا با انتخاب گزینه سوم 

 کاربران را در گروه خودشان اضافه نمایید.

را فعال بگذارید نیاز است تا کاربران در اولین ورود کلمه عبور خود را تغییر   Prompt user to change password after first loginدرپایین صفحه اگر 

 دهند

 بنابراین پیشنهاد میشود تا این گزینه را غیرفعال نمایید
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 درصورتیکه فایل را به درستی تکمیل نموده باشید  کاربران به این گروه افزوده خواهند شد. Upload حال با کلیک بر روی 

 

 موفق باشید

 

www.abriclass.com


