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تست ارتباط و ر
دستیس به کالس مجازی
 -1توصیه میشود قبل از رشوع کالس ،وضعیت ارتباط خود را با شور کالس مجازی برریس نمایید.برای این
کار کافیست برروی آدرس تست سامانه کلیک فرمایید)http://vc.livemeet.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm(.
 -2شما به عنوان استاد یم بایست این دو مرحله را بدون دریافت خطا مشاهده نمایید.

گفتگو ()chat
برای گفتگوی خصویص یا عمویم از این پاد
استفاده یم شود.قابلیت تغیب سایز و رنگ ر
نب
ممکن است.

ر
اشتاک گذاری()Sharing
ر
 -1برای به اشباک گذاری  Share my screenرا
بفشارید

 -2در پنجره ظاهر شده شما قابلیت به ر
اشباک گذاری
ر
همچنی به
دسکتاپ و برنامه های اجرا شده و فعال و
ر
اشباک گذاری پنجره فعال را خواهید داشت.بعد از
انتخاب  shareرا بفشارید.
 -3در صورت مشاهده خطا با مدیر و یا پشتیبان سامانه تماس حاصل فرمایید.
به ر
اشتاک گذاری صدا
 -1توصیه میشود قبل از هر اقدایم بعد از وارد شدن به
کالس ،تست صحت میکروفون و اسپیکر را انجام دهید.
 -2بعد از اتمام مراحل فوق ،با ر
فشد آیکون فل رو به ر
پایی
در کنار آیکون میکروفون ،از فعال بودن میکروفون و تنظیم
قدرت صدای آن اطمینان حاصل نمایید(.رنگ ر
سب آیکون
باشد)
یم
بودن
فعال
نشانه

 -3برای به اشت ت ت ت رتباک گذاری فایل،فل کوچک ست ت ت تتمت
راست  Share my screenرا بفشارید.
در مرحله بعد مطابق تصویر فایل را از
سیستم خود انتخاب و در سیستم به
ر
اشباگ بگذارید.

تغیت حالت یا وضعیت
ر
به منظور تغیب حالت و یا نشان دادن وضعیت خایص به افراد
دیگر میتوانید وضعیت خود را تغیب دهید.

برای ر
کنبل و تنظیم صدای میکروفون از گزینه adjust
 microphone volumeاستفاده کنید.
 -3برای شنیدن صدای افراد ر
حاض در کالس یم بایست از فعال
بودن و تنظیم صدای اسپیکر اطمینان حاصل نمایید(..رنگ سبر
آیکون نشانه فعال بودن یم باشد)
به ر
اشتاک گذاری تصویر()video
 -1برای به ر
اشباک گذاری تصویر میبایست از فعال بودن
پاد تصویر( )videoاصمینان حاصل فرمایید.

 -2در این مرحله شما با انتخاب گزینه start my
 webcamرشوع به ر
اشباک گذاری نمایید و بعد از تنظیم
تصویر  start sharingرا انتخاب نمایید تا تصویر شما به
ر
اشباک گذاشته شود.

استفاده از pods
برای استفاد ه از تمایم قابلیت های مربوط به این سامانه،
آشنای با گزینه  podsرضوری است.شما میتوانید از این
ی
داشی چند صفحه ر
رر
اشباک گذاری،چند
توانای
قسمت
ی
صفحه گفتگو ،چند صفحه نظرسنج و آزمون ،دانلود فایل
و  ...را داشته باشید.
ر
معرف قسمتهای مختلف اشاره یم کنیم
در زیر به

لیست افراد()Attendees pod
 -1در این پاد قابلیت مشاهده تعداد دانشجویان ،امکان چت خصویص ،امکان ر
دسبیس صوت و تصویر به
افراد ،امکان ر
اشباک گذاری و تغیب کاربری وجود دارد.برای این منظور روی فرد مورد نظر ماوس را نگه
دارید.

Share pods -1
ر
اشباک
با توجه به شکل ،عالمت کنار
گذاری( )shareبدین معناست که این پاد فعال
است.شما میتوانید با انتخاب

قابل ذکر است که همانند ر
مابق پاد ها شما یم توانید از قسمت سمت راست هر پاد ،طبق
آیکون(

) یم توانید تنظیمات پاد را انجام دهید

 Add new shareیک پاد جدید ر
اشباک گذاری به
منظور ر
اشباک گذاری محتوا استفاده کنید و یا
ر
اشباک گذاری تخته سفید و ...

راهنمای سریع آموزش وب کنفرانس برای اساتید – Livemeet.ir

Notes Pod -2
این پاد به مظور یادداشت گذاشتن مطلبی برای حاظران در جلسه
است.قابلیت استفاده از چند یادداشت با انتخاب گزینه  addمقدور
است.

 -3لیست افراد و تصویر( & Attendees
)Video Pod
در صورتی که مطابق شکل تیک کنار
این دو آیتم مشخص باشند یعنی این
دو پاد فعال هستتتند.در صتتوری کلیک
روی هرکدام از این دو آیتم می توانید
آنها را غیر فعال و یا فعال نمایید.

( -5پاد
نظرسنجی)
Poll pod

این پاد به مظور ایجاد نظر سنجی و یا یک سوال چند جوابی طراحی شده است.شما تنها
کافیست سوال مورد نظر را تایپ کرده و گزینه های پاسخ را به ترتیب و زیر هم تایپ کرده
و  openرابفشارید.بعد از اتمام کار،شما میتواتید پاسخ ها و شخص پاسخ دهنده را با
انتخاب  view answerمشاهده نمایید.
Manage pods -6

Files pod -4

شما از این قسمت میتوانید پاد های باز شده که استفاده ای از آن ندارید را پاک
کنید.انجام این کار قبل از شروع جلسه ضروری است زیرا باز بودن پاد های زیاد در
کیفیت جلسه تاثیرگذار خواهد بود.
 -7دخیره کردن فیلم جلسه()record
با استتتفاده از این پاد شتتما میتوانید یک یا چند فایل را برای دانلود کردن در
اختیار باقی افراد قرار دهید.برای اینکا رالزم استتت با فعال کردن این پاد و یا
اضافه کردن پاد جدید و انتخاب گزینه  upload fileفایل خود را آپلود کنید.

امکان دخیره کردن کالس وجود دارد.با
انتخاب این گزینه و وارد کردن نام و خالصه
،میتوانید شروع به ذخیره نمایید.در سمت
راست صفحه میبایست آیکون دخیره
سازی فعال باشد.به همین طریق هم
امکان اتمام ذخیره سازی وجود دارد.

