به نام خدا
کاربر گرامی خواهشمند است برای جلوگیری از مشکالت احتمالی راهنمای استفاده از سامانه وبینار را بصورت
کامل مطالعه نمایید.
برای وارد شدن به سامانه دمو وبینار از آدرس  http://demo.webynar.irاستفاده نمایید .بهترین مرورگر
برای استفاده شما از کنفرانس ،آخرین نسخه های مرورگرهای کروم و فایرفاکس است.
در صورتی که از محصوالت اپل مانند آیفون و آیپد استفاده می کنید ،برای حضور از مرورگر سافاری استفاده کنید.
نکات مهم :
 در صورتی که می خواهید در حین برگزاری جلسه آنالین بصورت صوتی صحبت کنید ،می بایست درایورکارت صدای کامپیوتر و یا نوت بوک شما به درستی نصب شده باشد.
 در صورت تمایل به اشتراک گذاری تصویر خود ،می بایست وب کم به سیستم شما متصل باشد. محدودیتی برای استفاده از کامپیوتر ،نوت بوک ،موبایل و تبلت برای حضور در جلسه آنالین ندارید. با استفاده از هدست می توانید هم به راحتی صدا را دریافت کنید و هم خودتان در صورت اجازه مدرسصحبت کنید.
-

از فیلترشکن و وی پی ان هنگام حضور در جلسه آنالین استفاده نکنید.

با وارد کردن آدرس  demo.webynar.irصفحه الگین به شما نمایش داده میشود .در فیلد نام نمایشی ،نام خود را وارد نمایید و
سپس کلمه عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است را وارد کنید.

در صورتی که اطالعات را به درستی وارد کنید ،صفحه وب کنفرانس برای شما باز میشود.
در صورتی که قرار است در وبینار بصورت صوتی صحبت کنید ،در صفحه ای که باز میشود بر روی گزینه  microphoneکلیک
کنید .در غیر این صورت گزینه  Listen onlyرا بزنید که شنونده صحبتها باشید.

در صورتی که گزینه  Microphoneرا انتخاب کنید ،بعد از چند ثانیه پنجره جدیدی نمایش داده میشود که از شما می خواهد
برای تست صدا صحبت کنید ،در صورتی که صدای شما برگشت داشته باشد ،به این معنی است که میکروفون شما متصل است و
تنظیمات آن هم درست انجام شده ،پس شما می توانید برای عبور از این مرحله بر روی گزینه  yesکلیک کنید .در صورتی که
صدای شما برگشت ندارد ،می بایست تنظیمات مربوط به میکروفون را انجام دهید ،برای این منظور ،گزینه  Noرا بزنید.

در صورتی که می خواهید تصویر خود را به اشتراک بگذارید ،بر روی آیکون ویدیو همانند تصویر زیر کلیک کنید.

در پنجره ای که باز میشود بر روی گزینه  start sharingکلیک کنید.

شما می توانید با کلیک بر روی نام خودتان در کنار صفحه و سپس  set statusاز مدرس کالس اجازه بگیرید که دسترسی خاصی
مانند صحبت کردن و یا به اشتراک گذاری صفحه نمایش را در اختیار شما قرار دهد .برای این کار مانند تصویر زیر گزینه  Raiseرا
انتخاب کنید.

در صورتی که دسترسی الزم برای به اشتراک گذاری صفحه نمایش را داشته باشید ،آیکون مربوط به  Share your screenبه
شما نمایش داده میشود .برای به اشتراک گذاری صفحه نمایش و یا یک نرم افزار خاص ،بر روی این گزینه مانند تصویر زیر کلیک
کنید.

با کلیک بر روی این آیکون ،پنجره جدیدی برای شما باز میشود ،در این پنجره می توانید نوع به اشتراک گذاری صفحه نمایش را
انتخاب کنید.

