راهنمای سریع آموزش وب کنفرانس برای دانشجویان – سامانه آموزش الکترونيکی دانشگاه کاشان
تست ارتباط و دسترسی به کﻼس مجازی
 -١توصــيه ميشــود قبــل از شــروع کــﻼس ،وضــعيت ارتبــاط خــود را بــا ســرور
کﻼس مجازی بررسی نمایيد.برای این کار کافيست به آدرس
adobe1.kashanu.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm
 -٢شما به عنوان دانشجو می بایست سه مرﺣله اول را بدون دریافت خﻄا
مشاهده نمایيد.

گﻔتﮕﻮ )(chat
بــــرای گفتگــــوی خصوصــــی یــــا
عمــومی از ایــن پــاد اســتفاده مــی
شــود.قابليت تغييــر ســایز و رنــگ
و همــين طــور گفتگــو بــا اســتاد بــا
انتخاب )(start chat with- hosts
نيز ممکن است.

 -٣در صورت مشاهده خﻄا در گزینه  ١و  ٢و  ٣با مدیر سامانه تماس ﺣاصل
فرمایيد.
به اشتراک گذاری صدا
 -١تو صيه ميشود قبل از هر اقدامی
بعد از وارد شدن به کﻼس ،تست
صحت ميکروفون و اسپيکر را انجام
دهيد.در این اقدام شما قادر خواهيد
بود صدای پخش و قابليت ظبط صدا
را بررسی نمایيد.
 -٢بعد از اتمام مراﺣل ،با فشرد آیکون
فلش رو به پایين در کنار آیکون
ميکروفون )در صورت مشاهده آن(

از فعال بودن ميکروفون و تنظيم قدرت
صدای آن اطمينان ﺣاصل نمایيد.
 -٢بــرای شــنيدن صــدای افــراد ﺣاضــر در
کﻼس می بایست از فعـال بـودن و تنظـيم
صـــــدای اســـــپيکر اطمينـــــان ﺣاصـــــل
نمایيد).مشابه شکل باشد(

تغيير حالت یا وضعيت
به منظور تغيير ﺣالت و یا نشان دادن
وضعيت خاصی به افراد و یا به استاد
ميتوانيد وضعيت خود را تغيير دهيد و یا
تقاضای خود را مﻄرح کنيد.

نيازهای نرم افزاری و سخت افزاری سامانه
 -١نيازهای سخت افزاری:
اسپيکر و یا هندس فری برای شنيدن صدا
ميکروفون برای صحبت کردن
وبکم برای به اشتراک گذاری تصویر
وجود پهنای باد ﺣداقل  120kbبسته به نوع آموزش .در ویدئو کنفرانس به
صورت تصویر و صدا وجود  ١مگابایت اینترنت ﻻزم است
 ﻻزم به ذکر است که هر سخت افزاری که برای ویندوز قابل
شناسایی باشد در این سامانه قابليت استفاده را دارد
 -٢نياز های نرم افزاری:
نصﺐ اپليکيشن ادوب کانکت مربوط به سيستم عامل کاربر
نصﺐ بودن فلش پلير
تماس با ما
http://oeec.kashanu.ac.ir
وب سایت :
oeec@kashanu.ac.ir
ایميل:
شماره تماس 55913255

ليست افراد
 -١در این پاد قابليت مشاهده تعداد افراد فعال در کﻼس )عدد کنار ليست
افراد( ،امکان چت خصوصی را خواهيد داشت.برای این منظور روی فرد
مورد نظر ماوس را نگه دارید.

بررسی وضعيت ارتباط با سرور

 -١بدین منظور و به منظور بررسی
ارتباط خود به سرور مﻄابق شکل با
فشردن آیکن رنگی ،وضعيت ارتباطی
مشخص ميشود.رنگ سبز نمایش
ارتباط خوب است و رنگ سفيد نشان
دهنده وضعيت ضعيف است.بجز در
ﺣالت رنگ سبز ،کيفيت خدمات
ضعيف بوده و امکان بيرون افتادن از
کﻼس و یا نا مفهوم بودن صدا و تصویر
وجود دارد.

