
 Adobe Connect  کنفرانس دئویجلسات وب و یدستورالعمل برگزار

یباند ارتباط یکنفرانس، پهنا یها در طول برگزار برنامه ریسا کیاتومات تیو آپد روسیو یآنت روال،یفا ندوز،یو تیفعال کردن آپد ریبا غ -1

.دیخود را جهت حضور در کنفرانس حفظ نمائ

.دینمائ نصب Ftp://ftp.arakmu.ac.ir/vc  ریرا از مس Adobe Pluginافزار  نرم -2 

با توجه و  نیاکسپلورر و ... بسته باشند. همچن نترنتیفاکس، ا ریمرورگرها از جمله گوگل کروم، فا یتمام دیبا نینکته : هنگام نصب پالگ 

.دیاشکال آن مطمئن شو ننصب، از نصب بدو نیدر ح امهایپ ی مطالعه

استفاده نموده و با ورود به آدرس اعالم شده به جلسه ملحق اکسپلور نترنتیفقط و فقط از مرورگر ا ،ینظرات کارشناس ی همه رغمیعل-3

شوید. 

  نکته: مسیر تمام جلسات با آدرس   http://vc2.arakmu.ac.ir/edu شروع می شود. 
درخواست  (.…Valiasr-Dr)مانند  عومد نام-مرکز نام کردن وارد با Enter as Guest پس از باز شدن صفحه ورود به جلسه با انتخاب -4

ورود نخواهند داشت.  هیدیتائ ریدعوت نشده و نامشخص توسط مد یکه اسام دی. توجه کندیاتاق بمان ریمد دیو منتظر تائ دیخود را ارسال کن

 Audio Setupنهیگز Meeting یمنو از نکاریا یباشد، برا یمربوط به صدا م ماتیبه انجام تنظ ازیپس از هر بار ورود به جلسه ن -5

Wizard دیمرحله ادامه ده نیرا اجرا و تا آخر .



شما  یصدا گرانیکه د دیآن متوجه شو دنیخود و شن یفعال خود را انتخاب کرده و با ضبط صدا کروفنیم دیتوانیم ماتیانجام تنظ نیدر ح

و رفع مشکل  یپس از بررس دیتوانیم دیخود داشته باش کروفنیم ایبلندگو  یصدا افتیدر در یکه مشکل یو در صورت شنوندیم یفتیرا با چه ک

  . دیرا انجام ده شیآزما نیمجدداً ا

صوت  زاتیشما و تجه انهیرا ماتیآن، تنها و تنها به تنظ تیفیک نیتوسط شما و همپن ریصدا و تصو افتیارسال و در دینکته:  توجه داشته باش

 ارائه دهند.  شماجهت رفع مشکل به  یکمک ایو  ییراهنما چیه توانندیو برگزار کنندگان جلسه نم شودیوط ممتصل به آن مرب ریو تصو

  

 خواهد شد.  انیصفحه نما یدر باال کروفنیم کونیداده شود، آ کروفنیم یکه به شما دسترس یدر صورت -6

 

 تا رنگ آن سبز شود.  دیرا فعال نمائ کروفنیآن م یکردن بر رو کیصورت با کل نیا در

 

 .دیبمان یباق  Mute تیوضع نوبت صحبت به شما داده شود در کهیسبز با خط و تازمان کونیآ ی آن و مشاهده یمجدد بر رو کیبا کل و

 

 ریجلسه و تصو زبانیم ریصوت بجز ،یافتیدر ریتصاو هیکل دیتوانیباند خود م یاز پهنا نهیجهت استفاده به ،یریجلسات تصو یهنگام برگزار -7

بر  کیو با کل ǁشدن عالمت  انیرفته و با نما ریوچپ هر تصسمت  نییبه گوشه پا نکاریا ی. برادیکن Pauseرا  نیمدعو ریسا ریخود، تصاو

 . دییمذکور را متوقف نما ریآن تصو یرو

  

  

  

 




