راهنمای ورود به ویدئو کنفرانس رایگان
برای ورود به ویدئو کنفرانس های رایگان کافی است مراحل ذیل را طی کنید
 .1به آدرس مورد نظر که به ایمیل شما ارسال شده است ،مراجعه نمایید.
 .2در محل های مشخص شده به ترتیب نام ،شهر و ایمیل خود را تایپ نمایید

را کلیک کنید تا وارد کنفرانس شوید
 .3پس از تکمیل موارد فوق دکمه ورود به ویدئو کنفرانس یعنی
 .4اگر زودتر از زمان کنفرانس روی آن کلیک نمایید این پیام را مشاهده می نمایید یعنی کنفرانس فعال نیست و بسته
است بنابراین تنها در زمان اعالم شده برای ورود به کنفرانس به ایمیل خود مراجعه نمایید و روی لینک فوق کلیک
نمایید

 .5وقتی در زمانی که اعالم شده برای ورود به کنفرانس روی لینک فوق کلیک نمایید پیام ذیل را مشاهده می نمایید

 .6پس از مشاهده این پیام باید روی عبارت
 .7حاال گزینه ذیل را مشاهده می نمایید

کلیک نمایید

 .8روی گزینه
 .9حاال این گزینه را مشاهده می نمایید

کلیک نمایید

 .11برای اینکه بتوانید در کالس سوال خود را مطرح کنید الزم است میکروفن و اسپیکر را فعال نمایید بنابراین به ترتیب
را انتخاب و سپس روی آیکون
گزینه
باشد این صفحه را مشاهده مینمایید

که نشان می دهد سرعت اینترنت شما چه وضعیتی دارد در این حالت روی گزینه
شوید.
 .11اگر سیستم صوت شما مشکلی داشته باشد پیام ذیل را مشاهد می نمایید

کلیک نمایید .اگر سیستم شما مشکلی نداشته

کلیک نمایید تا وارد کنفرانس

 .12در این حالت کلید

را بزنید تا شکل ذیل را مشاهده نمایید

کلیک نمایید و سپس شروع کنید به

 .13برای تنظیم سیستم صوت خود روی گزینه

کلیک نمایید و سپس
صحبت کردن و روی گزینه
با فشار دکمه که شکل مثلث است سخت افزار میکروفن را انتخاب نمایید .اگر سخت افزار درست انتخاب شده باشد
نوار سبز رنگی مشاهده می نمایید که نشان میدهد میکروفن درست می باشد و دیگر عبارت قرمز رنگ
را مشاهده نمی نمایید
را کلیک می نماییم اگر
 .14برای تست اسپیکر دکمه
اسپیکر روشن باشد و مشکلی نباشد شما صدا را خواهید شنید .در این حالت که از صوت خود مطمئن شدید این صفحه
را ببندید

را کلیک نمایید تا بسته شود

در اتاق کنفرانس امکانات ذیل برای شما مهیا می باشد.
 .15برای نوشتن پیام به مدرس قسمت ذیل در نظر گرفته شده است

پیام خود را برای سخنران تایپ نمایید
 .16در قسمت
 .17برای اجازه گرفتن برای صحبت کردن  .یا رای گیری قسمت ذیل در نظر گرفته شده است که در باالی اتاق کنفرانس
مشاهده می شود

 .18روی گزینه

کلیک نمایید عبارت ذیل را مشاهده می نمایید

 .19اگر سخنران خواست رای بدهید برای پاسخ مثبت دادن به جای تایپ کردن میتوانید گزینه
نمایید تا این شکل

در کنار اسم خودتان در اتاق سخنران ظاهر شود

 .21اگر سخنران خواست رای بدهید به جای تایپ کردن برای پاسخ منفی روی گزینه
این شکل

را کلیک

کلیک نمایید تا

در کنار اسم خودتان در اتاق سخنران ظاهر شود

کلیک نمایید تا سخنران شما را در لیست انتظار

 .21و برای اجازه گرفتن برای صحبت کردن روی گزینه

در کنار اسم خودتان در اتاق سخنران ظاهر

قرار دهد .و این شکل
شود
 .22اگر نوبت به سوال شما شد و استاد به شما اجازه صحبت داد می توانید در میکروفن خود صحبت نمایید صدای شما را
همه خواهند شنید.

 .23برای اطمینان از درستی سیستم صوت می توانید موس را روی گزینه
مشاهده نمایید یعنی گزینه های زیر

بگیرید تا تنظیمات صوت را

میزان صدا و تنظیمات صدا با کلیک روی هر گزینه از اینجا قابل انجام می باشد

 .24اگر سیستم صوت شما مشکل داشته باشد این شکل

را مشاهده می نمایید

نگه دارید تا این شکل

 .25در صورتیکه می خواهید دوربین را روشن نمایید موس را روی گزینه دوربین یعنی
را ببینید

 .26با کلییک کردن روی آن شکل ذیل را می بینید

 .27اگر دوربین درست باشد و تصویر را مشاهده کردید روی گزینه

نمایید و اگر از نمایش دوربین خود منصرف شدید روی گزینه

کلیک

کلیک نمایید

