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یس به کالس مجازی  تست ارتباط و دستر

وع کالس، وضعیت ارتباط خود را با شور   -1 کالس مجازی برریس نمایید.برای این توصیه میشود قبل از شر

 (http://vc.livemeet.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm). فرمایید  کلیک  تست سامانه آدرس ررویکار کافیست ب

 مرحله را بدون دریافت خطا مشاهده نمایید.  دو  اینشما به عنوان استاد یم بایست   -2

 
 سامانه تماس حاصل فرمایید.  و یا پشتیبان در صورت مشاهده خطا با مدیر  -3

 
اک گذاری صدا  به اشتر

 
 
 
 

برای شنننننندیدن صنننننندای افراد حابا در کالس یم بایسننننننت از فعا   -2 
ا بودن و تنظیم صنننننننندای اسننننننننلینر ایمینان حاصننننننننل نمایید.   رنگ سنننننننن  

 )مشابه شکل باشد( . آینون نشانه فعا  بودن یم باشد 
 
 

 رسورارتباط با برریس وضعیت لیست افراد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (chat) گفتگو 

 
 

 تغی ر حالت یا وضعیت
 تغی ر حالت و یا نشان دادن وضعیت خایص به افراد به منظور 

و یا تقاضای  میتوانید وضعیت خود را تغی ر دهید  و یا به استاد 
 . خود را مطرح کنید 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سامانهنیازهای نرم افزاری و سخت افزاری 
 نیازهای سخت افزاری:  -1

 اسلینر و یا هندس فری برای شدیدن صدا
 مینروفون برای صحبت کردن

اک گذاری تصویر  وبکم برای به اش ر
به صورت تصویر و صدا  به نوع آموزش. در ویدئو کنفرانس بسته 512kbوجود پهنای باد حداقل 

نت الزم است 1وجود   مگابایت این ر

  سخت افزاری که برای ویندوز قابل شناسایی باشد در این سامانه الزم به ذکر است که هر
 قابلیت استفاده را دارد

 : نیاز های نرم افزاری -2
وری است.   نصب بودن فلش پل ر برای بروزر با

 اندروید(، آیفون و )ویندوز ، مک ف  مربوط به سیستم عامل کاربر  نرم افزار نصب 
 

 

صیه میشود قبل از هر اقدایم بعد از وارد شدن به تو  -1
اسلینر را انجام کالس، تست صحت مینروفون و 

در این اقدام شما قادر خواهید بود صدای دهید. 
 پخش و قابلیت ظبط صدا را برریس نمایید. 

ا  -2 د آینون فلش رو به پاییر بعد از اتمام مراحل ،با فشر
  در کنار آینون مینروفون )در صورت مشاهده آن( 

 
از فعا  بودن مینروفون و تنظیم قدرت صدای آن 

ا آینون نشانه فعا  .  . ایمینان حاصل نمایید  )رنگ س  
 بودن یم باشد(

 

 

، افراد فعا  در کالس )عدد کنار لیست افراد(در این پاد قابلیت مشاهده تعداد  

.برای این منظور روی فرد مورد نظر را خواهید داشت امکان چت خصویص

 ماوس را نگه دارید. 

 

بننننننرای گفتگننننننوی خصننننننویص یننننننا عمننننننویم از ایننننننن پنننننناد 

اسنننننننننتفاده یم شنننننننننود.قابلیت تغینننننننننن ر سنننننننننایز و رنننننننننننگ 

ا ینننننننننننور گفتگنننننننننننو بننننننننننننا اسنننننننننننتاد بنننننننننننا   انتخننننننننننننا و همنننننننننننیر

(start chat with- hosts)  ا ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر

 است. 

بدین منظور و به منظور برریس ارتباط خود به شور  

، وضعیت ارتبایط 
ی
دن آینن رنگ مطابق شکل با فشر

ا نمایش ارتباط خو  است  مشخص میشود.رنگ س  

نشان دهنده وضعیت ضعیف و رنگ سفید 

، کیفیت خدمات  ا است.بجز دز حالت رنگ س  

ون افتادن از کالس و یا نا  ضعیف بوده و امکان ب ر

 مفهوم بودن صدا و تصویر وجود دارد. 
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