
البراتــوار آموزشــی Classmate براســاس آخریــن تکنولــوژی روز و نیازهایــی 
ــانه�ای  ــتم چندرس ــک سیس ــورت ی ــود دارد، بص ــوزش وج ــوزه آم ــه در ح ک

ــده اســت. )Full Multimedia( طراحــی گردی
طراحــی و اجــرای ایــن سیســتم توســط شــرکت مهندســی نــوآوران تحقیــق، 
براســاس جدیدتریــن البراتوارهــای آموزشــی در ســطح جهــان و بــا در نظــر 
گرفتــن نیازهــای مراکــز آموزشــی و مشــتریان ایرانــی انجــام شــده اســت. 
ایــن نــرم افــزار دارای گواهــی تاییــد فنــی از شــورای عالــی انفورماتیــک، 
ــاوری  ــعه فن ــز توس ــار از مرک ــوز انتش ــور و مج ــه ای کش ــی رایان ــام صنف نظ

اطاعــات ورســانه هــای دیجیتــال مــی باشــد.

برخی از ویژگیهای اصلی این سیستم
)Full Multimedia( سیستم کاما چند رسانه ای 

 سیستم کاما نرم افزاری و عدم وابستگی به سخت افزار خاص

 سازگار با تمام سیستمهای سخت افزاری

TCP/IP و VOIP طراحی براساس پروتکل 
 عملکرد بر بستر شبکه و بصورت ارتباط سرور و کاینت

 سازگار با تمام نسخه های ویندوز

استفاده از Classmate یعنی حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی
البراتوار Classmate در دانشگاه ها، مدارس، مراکز آموزش عالی، آموزشگاه�ها، نفت، گاز  و پتروشیمی، 
مراکز نظامی و بطور کلی در هر فضای آموزشی که نیاز به تعامل، نظارت و یا ارتباط چند�رسانه�ای بین 

استاد و دانشجو باشد قابل استفاده است.
البراتوار  Classmate بعلت داشتن ساختار بومی و تولید توسط شرکت مهندسی نوآوران تحقیق، عاوه 
بر دارا بودن قابلیت سایر البراتوارها امکانات و مزایای منحصر  بفردی براساس خواسته کاربران ایرانی 

را نیز دارا می باشد.

امکانات و ویژگی های منحصر بفرد
 الیسنس مادام العمر با قابلیت بروزرسانی نامحدود

 ارتباط صوتی و تصویری بین استاد و دانشجو
 امکان گروه بندی و تدریس همزمان چند سطح مختلف آموزشی در یک کاس

 امکان پخش فیلم برای نفرات و اجازه صحبت کردن استاد و یا دانشجو بر روی آن
 قابلیت مکالمه بین دانشجویان با مجوز استاد و انتخاب سرگروه

 ارزیابی عملکرد دانشجویی به صورت متمرکز
 اختصاص وقت مفید بیشتر به هر دانشجو و در نتیجه باال بردن سرعت و راندمان کاس

 امکانات کنترلی و نظارت متنوع برای بررسی لحظه ای هر یک از دانشجویان
 ارسال فایلهای صوتی و تصویری با کیفیت بسیار باال در افزایش بهره وری

 توانایی استفاده سیستم تحت شبکه در آموزشهای ضمن خدمت سازمان ها، ارگان ها و ادارات

البراتوار آموزشی
Educational laboratory

M a d e  I n  I r a n



ــد  ــه رش ــای رو ب ــع نیازه ــدف رف ــا ه ــن ب ــال 2006 در ژاپ CHleru در س
مــدارس، آموزشــگاه هــا و دانشــگاه هــا در زمینــه آمــوزش تاســیس شــد. 
ایــن شــرکت بــا اســتفاده از فنــاوری نــرم افــزار و روش هــای نویــن 
ــه  ــه ای از جمل ــال یکپارچ ــای دیجیت ــل ه ــت راه ح ــته اس ــی توانس آموزش

سیســتم هــای آمــوزش زبــان و علــوم مختلــف را ارائــه نمایــد.

البراتوار زبان
language laboratory

ویژگی های خاص آموزشی البراتوار زبان
کنفرانس داخلی و کنترل از راه دور

کنفرانس گروهی / دو نفره
تحلیل دیجیتالی صدای پاسخ دهنده

دارا بودن تمامی کارایی های البراتوار زبان سنتی و قدیمی

قابلیت برگزاری و نتیجه آزمون
مدل سازی صدا دانشجو و دسکتاپ کامپیوتر او برای دیگر دانشجویان کاس

امکان ذخیره سازی دسکتاپ و صدای استاد و همچنین مکالمات دانشجویان
به اشتراک گذاری صدا و تصویر دسکتاپ استاد برای دانشجویان

الیسنس مادام العمر با قابلیت بروزرسانی نامحدود

مدیریت بهینه کالس برای اطمینان از آموزش مناسب
استفاده از نرم افزارهای مختلف با همراهی جستجوی وب

نظارت برکاربری و کنترل کامپیوتر دانشجویان
ارسال دسکتاپ استاد با ابزار حاشیه نویسی

نمایش تصاویر دسکتاپ دانشجویان برای استاد بصورت تصاویر کوچک
امکان چت و ارسال پیغام

امکان مانیتورینگ دسکتاپ دانشجویان بصورت محسوس و نا محسوس
دارا بودن تمامی امکانات یک البراتوار کامل در یک نرم افزار جامع

ضبط کننده دیجیتال صدا و تصویربرای یادگیری زبان
Calabo Digital Recorder

ویژگی های اصلی این سیستم به شرح زیر است:
 تهیه محتوای دیجیتال صوتی با استفاده از صدای اساتید یا صداهای دیگر

 ایجاد آزمون های ترجمه و تمرین نحوه تلفظ
 بازپخش فایل صدا و تصویر با سرعت های مختلف بدون تغییر تن صدا

 نمایش امواج صوتی برای تصحیح و تمرین تلفظ صحیح
 توانایی ارزیابی صدای ضبط شده توسط استاد

 امکان دیدن و شنیدن فایلهای صوتی و تصویری از روی حافظه کامپیوتر
 دارای مقایسه همزمان صدای دانشجو و استاد یا دیگر اصوات

 قابلیت Self Learning برای دانشجویان


