راىنمای استفاده از سامانو وب کنفرانس
جّت استفادُ از ساهاًِ ٍب کٌفراًس  ،در اتتذا هی تایست تا ًام کارتری کِ د ر اختیار دارد ٍارد ساهاًِ شَیذ.

دقت ًواییذ تْتریي هرٍرگر ترای استفادُ از ساهاًِ ،هرٍرگر فایرفاکس ٍ کرٍم است .لیٌک هرتَط تِ داًلَد در صفحِ
ٍرٍد قرار گرفتِ استً .ام ًوایشی در ایي صفحِ ،عٌَاًی است کِ در صفحِ ٍب کٌفراًس تِ سایر کارتراى ًوایش دادُ
هی شَد .حتوا ترای ًام ًوایشی از حرٍف التیي استفادُ ًواییذ  .در صَرتی کِ از حرٍف فارسی در تخش ًام ًواشی
استفادُ شَد ،اهکاى اتصال تِ ساهاًِ ٍجَد ًخَاّذ داشت .
تعذ از ٍارد کردى ًام ًوایشی ،کلوِ عثَری کِ هذیر سیستن در اختیارتاى قراردادُ است را ٍارد ًواییذ  .دقت ًواییذ
حتوا تایذ تر رٍی سیستن شوا آخریي ًسخِ فلش پلیر ًصة تاشذ
 flashplayer.irهراجعِ ًواییذ.
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 .ترای ًصة آخریي ًسخِ هی تَاًیذ تِ سایت

تعذ از ایٌکِ اطالعات ٍرٍد را ٍارد کردیذ ،تر رٍی گسیٌِ ٍرٍد تِ کٌفراًس کلیک کٌیذ  .در اتتذا پٌجرُ ای هاًٌذ تصَیر
زیر ًوایش دادُ هیشَد .در صَرتی کِ هی خَاّیذ فقط شًٌَذُ تاشیذ تر رٍی گسیٌِ  Listen Onlyکلیک کٌیذ.

در صَرتی کِ توایل داشتِ تاشیذ در طَل کٌفراًس سَاالت خَد را تصَرت صَتی هطرح کٌیذ ،هی تایست تر رٍی
گسیٌِ  Microphoneکلیک کٌیذ.
تا کلیک تر رٍی ایي گسیٌِ پٌجرُ کَچکی ترای اًتخاب هی کرٍفَى تِ شوا ًوایش دادُ هی شَد .تعذ از اًتخاب گسیٌِ
هٌاسة تر رٍی دکوِ  Share Selected Deviceکلیک کٌیذ.

تعذ از اًجام هراحل قثل پٌجرُ ای ترای اًجام هراحل تست تاز هی شَد ،هی تَاًیذ تا زدى گسیٌِ  Yesهراحل تست را
دًثال کٌیذ ٍ یا تا زدى گسیٌِ  Noاز هرحل تست صرف ًظر کٌیذ.
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تعذ از اًجام هراحل تست ٍ یا صرف ًظر کردى ،پٌجرُ کَچکی هثٌی تر تأ ییذ استفادُ از ٍب کن ٍ هیکرٍفَى ًوایش
دادُ هی شَد .در ایي هرحل تر رٍی گسیٌِ  Allowکلیک کٌیذ  .در صَرتی کِ تا کلیک تر رٍی گسیٌِ  Allowتأییذ
اًجام ًشذ ،از کلیذ  Enter ٍ Tabتر رٍی کیثَرد استفادُ ًناییذ .

ترای تأ ییذ گسیٌِ  Allowاز طریق کیثَرد ،دٍ تار دکوِ  Tabرا رٍی کیثَر تسًیذ ،زهاًی کِ ًَار زرد رًگ رٍی گسیٌِ
 Allowقرار گرفت دکوِ  Enterرا رٍی کیثَرد تسًیذ.
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در اداهِ پٌجرُ ای هاًٌذ تصَیر زیر ًوایش دادُ هیشَد ،در ایي صفحِ تر رٍی گسیٌِ  Yesکلیک کٌیذ.

تعذ از اًتخاب ایي گسیٌِ ،پٌجرُ هرتَط تِ کٌفراًس فعال هی شَد .
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ترای فعال کردى ٍب کن ،تر رٍی آیکَى ٍب کن در تاالی صفحِ کلیک کٌیذ .

تا کلیک تر رٍی ایي گسیٌِ  ،پٌجرُ ای ترای اًجام تٌظیوات تاز هی شَدّ ،واًٌذ تصَیر زیر تر رٍی گسیٌِ Start Sharing
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در صَ رتی کِ طی ترگساری دٍرُ درخَاست سؤ ال پرسیذى داشتِ تاشیذ هی تَاًیذ تر رٍی آیکَى دست در سوت
راست صفحِ کلیک کٌیذ  .در صَرتی کِ هذرس درخَاست شوا را تأ ییذ ًوایذ شوا هی تَاًیذ تصَرت صَتی ٍ
تصَیری سؤال خَد را هطرح ًواییذ.
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