راهنمای دفاع اینترنتی
دفاع ایٌتزًتی اس طزیك ًزم افشار  Adobe Connectاًجام هیضَد.
هشاحل دفاع ایٌسشزی تِ غَسذ صیش اسر:

سخٌاى
پایاًی

تحث ٍ
ارسیاتی

پزسص ٍ
پاسخ

ارایِ ی
داًطجَ

آهادگی
دفاع

آغاص جلسِی دفاع تا ّواٌّگی ٍ زاییذ ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی اًجام هیخزیشد .هذذ صهاى ّش تخص تش اساس ضَاتظ ٍ
آییيًاهِّای هشتَط تِ دفاع ٍ ّواًٌذ دفاع حضَسی خَاّذ تَد.
آدرس اتالْای هجاسی داًطکذُی هٌْذسی ضیوی داًطگاُ تْزاى در ًزمافشار :Adobe Connect
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ًزم افشارّا ٍ افشًٍِ ّای هَرد ًیاس


ًشم افضاس Adobe Connect



هشٍسگش Mozilla FireFox



افضًٍِی Adobe Flash Player

ولیِی ًشمافضاسّای هَسد ًیاص تشای سیسسنػاهلْای هخسلف اص عشیك لیٌه صیش لاتل دسسشسی اسر:
https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101

ضزایط ٍ اهکاًات السم تزای دفاع ایٌتزًتی
 لح زاج یا واهدیَزش هجْض تِ هیىشٍفَى ٍ ٍتىن (هخػَظ داًطجَ ٍ ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی)
سایش ضشوروٌٌذگاى دس جلسِی دفاع هیزَاًٌذ اص گَضی یا زثلر َّضوٌذ خَد تشای ضشور دس جلسِی
دفاع ایٌسشًسی اسسفادُ ًواییذ.
 ایٌسشًر تا خٌْای تاًذ وافی )دسر ون  215ویلَ تیر تش ثاًیِ تشای اسسال ٍ  033ویلَ تیر تش ثاًیِ تِ اصای ّش
ضخع حاضش تشای دسیافر)
 اسسفادُ اص ّذفَى تشای جلَگیشی اص تشگطر غذا خیطٌْاد هیضَد.

سطَح دستزسی در ًزم افشار Adobe Connect
هیضتاى ( :)Hostػثاسذ اسر اص هذیش یه والس هجاصی وِ تِ زواهی اهىاًاذ هَجَد اػن اص اهىاى ضثظ ،غذٍس هجَص ٍسٍد ٍ
اخشاج ،زغییش ًمص سایش واستشاى ٍ  ...دسسشسی داسد
اسایِدٌّذُ ( :)Presenterضاهل هجوَػِ دسسشسیّای الصم تشای اسایِی والس هجاصی هاًٌذ اهىاى تِ اضسشان گزاضسي اًَاع
فایل ٍ اسسفادُ اص زخسِ سیاُ ،اهىاى فؼال ٍ غیش فؼال وشدى دٍستیي ٍ هیىشٍفي خَد ٍ  ...اسر.
ضشور وٌٌذُ ( :)Participantافشادی ّسسٌذ وِ ٍاسد والس ضذُ ٍ اص آهَصش ٍ یا هحسَایی وِ اسایِ هیضَد اسسفادُ هیوٌٌذ.
اهىاًازی وِ تشای ایي گشٍُ فؼال ّسر ػثاسزٌذ اص چر ،هطاّذُ ٍ دسیافر فایلْایی وِ تِ اضسشان گزاضسِ ضذُ اسر ،اهىاى
دسیافر اجاصُ تشای سٍضي وشدى ٍب ون ٍ هیىشٍفي ٍ غحثر دس والس ٍ ...

ٍرٍد تِ اتاق هجاسی ٍ جلسِی دفاع ایٌتزًتی
آدرس اتالْای هجاسی داًطکذُی هٌْذسی ضیوی داًطگاُ تْزاى در ًزمافشار :Adobe Connect
سِ سٍش تشای ٍسٍد تِ ازاق هجاصی ٍجَد داسد:
استفادُ هستمین اس ًزم افشار :Adobe Connect
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دس ایي سٍش تِ عَس هسسمین ٍاسد ًشمافضاس  Adobe Connectهیضَیذ.
دس غفحِی ًخسر ،آدسس ازاق هجاصی وِ تؼذ اص زاییذ فشهْای دفاع دس اخسیاس داًطجَ لشاس گشفسِ اسر سا ٍاسد وٌیذ ٍ ولیذ
 continueسا تضًیذ.
دس غفحِی تؼذ گضیٌِی  enter as a guestسا اًسخاب وشدُ ٍ ًام واستشی سا ٍاسد وٌیذً .ام واستشی تِ غَسذ اًسخاتی ٍاسد
ضذُ ٍ زشجیحا ًام خَد واستش اسر .خس اص آى ولیذ  enter roomسا تضًیذ ٍ ٍاسد ازاق هجاصی ضَیذ.
استفادُ اس هزٍرگز :Mozilla Firefox
دس ایي سٍش آدسس ازاق هجاصی سا دس لسور  address barهشٍسگش ٍاسد ًوَدُ ٍ دس غفحِی تاص ضذُ تِ ػٌَاى واستش
هیْواى تا ًام واستشی خَد ٍاسد ازاق هجاصی ضَیذ.
استفادُ اس گَضی یا تثلت دارای سیستن عاهل :Android
دس ایي سٍش ًیض تا اسسفادُ اص هشٍسگش خیص فشؼ گَضی خَد ٍ تا داضسي آدسس ازاق هجاصی ٍاسد ازاق هجاصی هیضَیذ .دسایي
حالر آدسس ازاق هجاصی سا دس ًَاس آدسس هشٍگش ٍاسد وشدُ ٍ تِ ػٌَاى هیْواى ٍ تا ًام واستشی اًسخاتی خَد ٍاسد ازاق هجاصی
هیضَیذ.
ّش سِ سٍش ٍسٍد ضوا سا تِ یه غفحِ ّذایر هیوٌٌذ .خیطٌْاد هیضَد تشای تْشُهٌذی اص اهىاًاذ واهل ًشمافضاس Adobe
 Connectتا اسسفادُ اص سایاًِ اص خَد ًشمافضاس  Adobe Connectتِ غَسذ هسسمین اسسفادُ ًواییذ.
دس اتسذای ٍسٍد تِ ازاق هجاصی تا چٌیي غفحِای هَاجِ خَاّیذ ضذ:

راٌّوای استفادُ اس ًزمافشار  Adobe Connectتزای داًطجَ
خیطٌْاد هیضَد یه ّفسِ لثل اص جلسِی دفاع ،داًطجَ ًشمافضاسّای الصم سا تش سٍی سیسسن خَد ًػة وشدُ ٍ اص غحر
هیىشٍفَىٍ ،بون ٍ تلٌذگَی خَد اعویٌاى حاغل ًوایذ.
خس اص زاییذ فشهْای دفاع زَسظ واسضٌاس آهَصش ،آدسس ازاق هجاصی دس اخسیاس داًطجَ لشاس خَاّذ گشفر .تا داضسي ایي
آدسس هیزَاًیذ دس ساػر همشس ٍاسد ازاق هجاص ضذُ ٍ جلسِی دفاع خَد سا تِ غَسذ ایٌسشًسی تشگضاس ًواییذ .الصم تِ روش اسر وِ
داًطجَ هیتایسر آدسس ازاق هجاصی سا تِ اسازیذ حاضش دس جلسًِ ،وایٌذُی زحػیالذ زىویلی ٍ سایش هیْواًاى ٍ داًطجَیاى
اسسال ًوایذ .سایش ضشوروٌٌذگاى ًیض تا داضسي آدسس ازاق هجاصی هی زَاًٌذ تِ ػٌَاى هیْواى دس جلسِی دفاع ضشور ًوایٌذ.
داًطجَ هَظف اسر حذالل سِ سٍص لثل اص صهاى دفاع ،آدسس ازاق هجاصی سا دس اخسیاس ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی ٍ سایش
اسسادّای حاضش دس جلسِی دفاع لشاس دّذ.
دٍستیي (ٍبون) سا تِ گًَِ ای ًػة وٌیذ وِ ازاق هحل اسائِ سا تِ عَس واهل خَضص دّذ.
هیىشٍفَى داًطجَ تایذ اص ویفیر وافی تشای اسسال غذای اٍ تشخَسداس تاضذ .تشای ایي هٌظَس اص عشیك هٌَی زٌظیواذ
واهدیَزش حساسیر هیىشٍفَى سا زٌظین ًواییذ.
داًطجَ هیتایسر ًین ساػر لثل اص آغاص دفاع آًالیي ضذُ ٍ ٍاسد ازاق هجاصی ضَد زا دس غَسذ تشٍص هطىل احسوالی دس ازػال
ٍ ٍسٍد تِ ازاق هجاصی تا ووه واسضٌاس آهَصش هطىل تشعشف گشدد.
اویذا زَغیِ هیضَد تشای تْشُهٌذی واهل اص اهىاًاذ ًشم افضاس  Adobe Connectاص لح زاج یا سایاًِی ضخػی جْر ٍسٍد
تِ ازاق هجاصی اسسفادُ وٌیذ.

خس اص ٍسٍد تِ ازاق هجاصی تِ ػٌَاى هیْواى ًام ضوا دس لیسر ضشوروٌٌذگاى (ً )participantوایص دادُ هیضَد .هیضتاى
( )hostجلسِ ضوا ٍ سایش اسسادّای حاضش دس جلسِ سا اسایِدٌّذُ ( )Presenterخَاّذ وشد.
تؼذ اص اسزمای سغح تِ اسایِدٌّذُ ،تایذ دس هٌَی اهىاًاذ اسایِ تا ولیه تش سٍی آیىَى هیىشٍفَى ،تلٌذگَ ٍ ٍبون ،ایي سِ
هَسد سا فؼال وٌیذ.تشای ًوایص زػَیش خَد دس ٍبون تِ سایش ضشوروٌٌذگاى دس جلسِ تش سٍی  start my webcamدس
لسور ًوایص ٍبونّا ولیه وٌیذ .دس ایي لسور ،سایش ضشوروٌٌذگاى وِ زػَیش خَد سا تِ اضسشان گزاضسِاًذ ًیض ًوایص
دادُ هیضًَذ.

تشای آغاص اسایِ ٍ تِ اضسشانگزاسی فایل اسایِ اص دٍ سٍش هی زَاى ػول وشد:
تِ اضسشانگزاسی غفحِی ًوایص اسایِدٌّذُ :ایي واس تا ولیه تش سٍی share my
 screenدس ٍسظ فضای اضسشان اسایِ ٍ اًسخاب گضیٌِی  share my screenاًجام
هیخزیشد.

تاسگزاسی فایل اسایِ :تشای ایي واس تایذ تش سٍی  share my screenولیه وشدُ ٍ
گضیٌِی  share documentسا صدُ ٍ فایل اسایِ سا اًسخاب ٍ تاسگزاسی ًواییذ .خیطٌْاد
هیضَد فایل اسایِی خَد سا تِ غَسذ  PDFدس آٍسدُ زا تا هطىل تِّنسیخسگی هسي فاسسی
هَاجِ ًطَیذ.
خس اص آهادگی تشای اسایِ ٍ وٌسشل غذا ٍ زػَیش سایش اسسادّای حاضش دس جلسِی دفاع ٍ تا هَافمر ًوایٌذُی زحػیالذ
زىویلی هیزَاًیذ اسایِی خَد سا دس صهاى همشس آغاص ًواییذ .لثل اص اسایِ اص ضثظ ضذى جلسِی دفاع اعویٌاى حاغل فشهاییذ.
ضثظ جلسِی دفاع سا ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی یا واسضٌاس آهَصش تِ ػٌَاى هیضتاى جلسِ فؼال خَاٌّذ ًوَد.
خس اص خایاى اسایِ ،هشحلِی خشسص ٍ خاسخ آغاص هیضَد .دس ایي هشحلِ ّش یه اص اسازیذ سَال خَد سا عشح ًوَدُ ٍ ضوا
هیزَاًیذ خاسخ دّیذ .خس اص ازوام خشسص ٍ خاسخ ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی سغح ضوا تِ حالر ضشوروٌٌذُ دسآٍسدُ ٍ اص
جلسِی دفاع خاسج هیضَیذّ .وچٌیي ضثظ جلسِ دس ایي هشحلِ زَسظ ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی هسَلف هی ضَد .دس
هشحلِی تحث ٍ اسصیاتی اسازیذ حاضش دس جلسِ هیزَاًٌذ دس هَسد اسصیاتی دفاع تا ّن تحث ٍ زثادل ًظش ًوایٌذ .خس اص ازوام تحث
اسازیذ تا اجاصُی ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی دٍتاسُ ٍاسد جلسِی دفاع ضذُ ٍ هیزَاًیذ سخي خایاًی سا تا اسازیذ ٍ سایش
ضشوروٌٌذگاى داضسِ تاضیذ.

راٌّوای ًزم افشار  Adobe Connectتزای ًوایٌذُی تحصیالت تکویلی
ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی تِ ػٌَاى هیضتاى جلسِی دفاع ضٌاخسِ هیضَد وِ تؼذ اص ٍسٍد تِ ازاق هجاصی زَسظ واسضٌاس
آهَصش تِ سغح هیضتاى ( )hostاسزما هی یاتذ .خس اص آى ساّثشی ٍ وٌسشل جلسِی دفاع تش ػْذُی ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی
خَاّذ تَد.
خیطٌْاد هیضَد یه ّفسِ لثل اص جلسِی دفاعً ،شمافضاسّای الصم سا تش سٍی سیسسن خَد ًػة وشدُ ٍ اص غحر هیىشٍفَى،
ٍبون ٍ تلٌذگَی خَد اعویٌاى حاغل ًواییذ.

اویذا زَغِ هیضَد تشای تْشُهٌذی واهل اص اهىاًاذ ًشم افضاس  Adobe Connectاص لح زاج یا سایاًِی ضخػی جْر ٍسٍد
تِ ازاق هجاصی اسسفادُ وٌیذ.
ادسس ازاق هجاصی زَسظ واسضٌاس آهَصش دس اخسیاس داًطجَ لشاس گشفسِ ٍ داًطجَ هَظف اسر حذالل سِ سٍص لثل اص دفاع
آى سا دس اخسیاس ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی لشاس دّذ.
زَغیِ هیضَد خٌج دلیمِ لثل اص آغاص دفاع ٍاسد ازاق هجاصی ضذُ زا هطىالذ احسوالی دس هیىشٍفَىٍ ،بون ٍ سایش هَاسد تا
ووه واسضٌاس آهَصش تشعشف گشدد .خس اص ٍسٍد تِ ازاق هجاصی اسزمای سغح ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی تِ ػٌَاى هیضتاى
جلسِ غَسذ هیخزیشد .خس اص آى ٍظیفِی ّذایر ٍ ساّثشی جلسِی دفاع تش ػْذُی ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی خَاّذ تَد.
الصم تِ روش اسر زؼییي سغَح دسسشسی ضشوروٌٌذگاى دس جلسِی دفاع تش ػْذُی ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی اسر .تشای
اسزما یا ًضٍل سغح دسسشسی ّش واستش تا ولیه تش سٍی ًام واستش دس لسور حاضشیي دس جلسِ هیزَاى سغح دسسشسی ّش واستش سا
زغییش داد .دس آغاص جلسِ ٍ دس ٌّگام اسایِی دفاع ،داًطجَ ٍ اسازیذ حاضش دس جلسِ تِ غَسذ اسایِدٌّذُ ( )presenterتَدُ ٍ
سایشضشوروٌٌذگاى تِ غَسذ  participantدس جلسِ حضَس خَاٌّذ داضر.

آغاص جلسِ ی دفاع خس اص تشسسی غذا ٍ زػَیش داًطجَ ٍ اسسادّای حاضش دس جلسِی دفاع ٍ تا زاییذ ًوایٌذُی زحػیالذ
زىویلی غَسذ هیخزیشد .لثل اص آغاص اسایًِ ،وایٌذُی زحػیالذ زىویلی فشآیٌذ ضثظ جلسِ سا آغاص هیًوایذ .تشای ایي واس اص
عشیك هٌَی  meetingگضیٌِی  record meetingسا صدُ ٍ دس غفحِی تاص ضذُ دس لسور ً nameام ٍ ضواسُی داًطجَیی
داًطجَ ٍ دس لسور  summaryاعالػازی اص جلسِی دفاع ضاهل ًام داًطجَ ٍ اسساد ساٌّوا ٍ زاسیخ ٍ ساػر دفاع ٍاسد هیضَد.

تؼذ اص صدى دووِی  OKفشایٌذ ضثظ آغاص هیضَد .تشای اعویٌاى اص ضثظ
جلسِ دس تاال سور ساسر ػالهر ضثظ تِ غَسذ دایشُای لشهض سًگ ًوایاى
هیضَد.

دس ایي هشحلِ اسایِی داًطجَ آغاص هیضَدٍ .ظیفِی وٌسشل صهاى اسایِ ًیض تش ػْذُی ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی اسر.
ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی خٌج دلیمِ هاًذُ تِ خایاى هْلر اسایِ هذذ صهاى تالیواًذُ سا تِ داًطجَ اػالم هیوٌذ.

خیطٌْاد هیضَد دس ٌّگام اسایِی داًطجَ ،تشای جلَگیشی اص تاصگطر غذا ٍ ایجاد ًَیض ،غشفا هیىشٍفَى داًطجَ فؼال تَدُ ٍ
هیىشٍفَى سایش ضشوروٌٌذگاى غیشفؼال تاضذ.
دس هشحلِی خشسص ٍ خاسخ اسازیذ هحسشم خشسص خَد سا هغشح وشدُ ٍ داًطجَ خاسخ هیدّذ.دس ایي هشحلِ ًوایٌذُی
زحػیالذ زىویلی تا ولیه تش سٍی گضیٌِی place participant
 ٍ on holdفؼال وشدى زیه آى ضشوروٌٌذگاى دس جلسِ سا هغاتك
ضىل تِ عَس هَلر اص جلسِ تیشٍى وشدُ ٍ هشحلِی خشسص ٍ خاسخ سا
آغاص هیًوایذ.

خس اص هشحلِی خشسص ٍ خاسخً ،وایٌذُی زحػیالذ زىویلی
سغح دسسشسی داًطجَ سا تِ حالر  participantزغییش دادُ ٍ تا
زَجِ تِ فؼال تَدى گضیٌِی place participant on hold
داًطجَ اص جلسِ خاسج هیضَدّ .وچٌیي دس ایي هشحلِ تا
ولیه تش سٍی ػالهر ضثظ (دایشُی لشهض سًگ دس لسور تاال
سور اسر) فشآیٌذ ضثظ جلسِ هسَلف ( )stopهیضَد .دس
ایي هشحلِ تحث تیي اسازیذ هحسشم حاضش دس جلسِ دس هَسد
اسصیاتی دفاع ٍ خایاىًاهِی داًطجَ غَسذ هیخزیشد.

خس اص خایاى هشحلِی اسصیاتیً ،وایٌذُی زجػیالذ زىویلی هیزَاًذ تا ولیه تش سٍی گضیٌِی place participant on
 holdزیه هشتَط تِ ایي گضیٌِ سا تشداضسِ ٍ تِ ضشوروٌٌذگاى اجاصُی ٍسٍد تِ جلسِ سا تذّذ .دس ایي هشحلِ داًطجَ ٍ سایش
اسازیذ حاضش دس جلسِ هیزَاًٌذ سخٌاى خایاًی خَد سا داضسِ تاضٌذ.

راٌّوای استفادُ اس ًزمافشار  Adobe Connectتزای هیْواًاى
حضَس هیواًاى ٍ داًطجَیاى تش اساس ًظش ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی وِ هیضتاى جلسِ هحسَب هیضَد ،اهىاىخزیش اسر.
هیْواًاى ٍ ٍ داًطجَیاى ػاللِهٌذ تا داضسي آدسس ازاق هجاصی هیزَاًٌذ دس جلسِ ضشور وشدُ ٍ تِ غَسذ ضشوروٌٌذُ
( )presenterجلسِی دفاع سا هطاّذُ ًوایٌذ .دس هشحلِی خشسص ٍ خاسخ ٍ تحث ٍ اسصیاتی ،ضشوروٌٌذگاى تِ عَس هَلر اص
جلسِ خاسج ضذُ ٍ خس اص ایي هشاحل تشای ضٌیذى سخٌاى خایاًی داًطجَ ٍ اسسادّای حاضش دس جلسِ هجذد ٍاسد جلسِ
هیضًَذ .سغح دسسشسی هیْواًاى ٍ سایش داًطجَیاى تِ حالر  participantتَدُ وِ زَسظ ًوایٌذُی زحػیالذ زىویلی
وٌسشل هیگشدد.

حل هطکالت احتوالی
تشای جلَگیشی اص تشٍص هطىالذ احسوالی دس ٍسٍد تِ ازاق هجاصی ٍ اسایِ ،زَغیِ هیگشدد اص آخشیي ًسخِ ی ًشمافضاسّای هَسد
ًیاص تشای ازػال تِ  Adobe Connectاسسفادُ ًواییذّ .وچٌیي ویفیر ازػال تِ ایٌسشًر خَد سا چه وشدُ ٍ ولیِی غفحاذ
هشٍسگش خَد دس سیسسن سا تسسِ ٍ غشفا فایل اسایِ ٍ ًشمافضاس  Adobe Connectسا دس سیسسن خَد فؼال داضسِ تاضیذ .تسیاسی
اص هطىالذ اسسفادُ اص ًشمافضاس تا یه تاس خشٍج ٍ ٍسٍد هجذد تِ ازاق هجاصی ٍ ًشمافضاس هشزفغ هیگشدد .دس غَسذ حل ًطذى
هطىل هی زَاًیذ ول سیسسن خَد سا  restartوشدُ ٍ هجذدا ٍاسد ًشمافضاس ٍ ازاق هجاصی ضَیذ.

دس اداهِ زؼذادی اص ضایؼسشیي هطىالذ اسسفادُ اص ًشمافضاس  Adobe Connectتشسسی گشدیذُ اسر.
عذم اهکاى ٍرٍد تِ اتاق هجاسی
اتسذا اص تِ سٍص تَدى ّوِی ًشم افضاسّای هَسد ًیاص اعویٌاى حاغل وٌیذ .دس غَسذ ػذم حل هطىل تا یه واهدیَزش دیگش سؼی
وٌیذ ٍاسد ازاق هجاصی ضَیذ ٍ یا تا واسضٌاس آهَصش زواس تگیشیذ.
خزٍج ًاخَاستِ اس اتاق هجاسی
اتسذا ازػال ایٌسشًر خَد سا تشسسی وشدُ ٍ اص خایذاسی ازػال ایٌسشًر اعویٌاى حاغل
فشهاییذ .دس غَسذ ػذم سفغ هطىل ،خس اص ٍسٍد تِ ازاق هجاصی دس لسور فضای
اضسشان اسایِ ولیه ساسر وشدُ ،دس لسور  settingولیه وٌیذ .دس خٌجشُی تاصضذُ
زیه گضیٌِی  enable hardware accelerationسا فؼال ًواییذ.
دس غَسذ ػذم سفغ هطىل ولیِی ًشمافضاسّای فؼال دس سیسسن سا وِ هوىي اسر دس
ًشمافضاس  Adobe Connectایجاد اخالل ًوایٌذ سا تا اسسفادُ اص خٌجشُی  Task Managerغیش فؼال ًواییذ.
ًصة کیثَرد فارسی تزای ًزمافشار Adobe Connect
اتسذا تا اسسفادُ اص لیٌه صیش ویثَسد فاسسی ساصگاس تا ًشمافضاس  Adobe Connectسا دسیافر وشدُ ٍ تا اسسفادُ اص فایل
 setupآى سا ًػة وٌیذ.
غفحِ ولیذ
تشای فؼال وشدى ویثَسد ساصگاس تا هحیظ ًشم افضاس اص عشیك ٍ Control Panelاسد زٌظیواذ صتاى ٍ غفحِ ولیذ ضذُ ٍ دس
زة  Keyboard and Languageتش سٍی  change keyboardsولیه وٌیذ .حال تا افضٍدى ویثَسد ٍ nikannetwork
فؼال وشدى آى دس ًشمافضاس  Adobe Connectتِ ساحسی هیزَاًیذ فاسسی تٌَیسیذ ٍ تخَاًیذ.
لطعی هیکزٍفَى ٍ عذم ارسال صذا
دس غَسزی وِ اص هیىشٍفَى داخلی لح زاج اسسفادُ هیوٌیذ ،دس لسور هٌَی اهىاًاذ اسایِ تش سٍی آیىي هیىشٍفَى ولیه
وشدُ ٍ دس لسور  select microphoneهیىشٍفَى فؼال خَد سا زغییش دّیذ.

دسایَس هشتَط تِ هیىشٍفَى ٍ واسذ غذای خَد سا چه وشدُ ٍ دس غَسذ ًیاص تِ سٍص ًواییذ.
لطعی ٍبکن ٍ عذم ًوایص تصَیز ارایِ دٌّذُ
دس ایي حالر اتسذا اص تِ سٍص تَدى دسایَس هشتَط تِ ٍبون خَد اعویٌاى حاغل ًواییذ .دس غَسزی وِ سغح دسسشسی ضوا
 presenterتاضذ هی زَاًیذ اص ٍبون تشای تِ اضسشان گزاضسي زػَیش خَد اسسفادُ وٌیذّ .وچٌیي ػالٍُ تش فؼال تَدى آیىي
ٍبون دس هٌَی اهىاًاذ اسایِ ،هیتایسر گضیٌِی  start my webcamیا  share my webcamسا دس لسور ًوایص
ٍبووْا فؼال وشدُ تاضیذ.

هطکل تِّنریختگی هتي فارسی در فایلْای ارایِ
دس غَسذ ٍجَد هسي فاسسی دس فایل اسایِ تِ احسوال صیاد ًَضسِّای فاسسی حالر تِّنخَسدگی خَاٌّذ داضر .تشای حل ایي
هطىل خیطٌْاد هیضَد حسوا فایلْای اسایِی خَد سا تِ غَسذ  PDFرخیشُ ًوَدُ ٍ دس غَسذ اسسفادُ اص ًشم افضاس Microsoft
 PowerPointدس لسور  optionدس خٌجشُی رخیشُساصی زیه  ISOسا فؼال ًواییذ.

عذم اهکاى تارگذاری فایل ارایِ
خیطٌْاد هیضَد تشای جلَگیشی اص تِ ّنسیخسي هسٌْای فاسسی دس
فایلْای اسایِ ،آًْا سا تِ غَسذ  PDFتاسگزاسی ًواییذ .تشای ایي هٌظَس
ٌّگام رخیشُی فایل اسایِی خَد دس ًشمافضاس Microsoft
 PowerPointخس اص اًسخاب فشهر  PDFگضیٌِی Minimum
) Size (publishing onlineسا اًسخاب ًواییذ.
فایل اسایِ تْسش اص ووسش اص  Mb133حجن داضسِ تاضذ .تشای ایي
هٌظَس تا اسسفادُ اص ًشم افضاس  PDF Compressorحجن فایل اسایِی خَد سا واّص دادُ ٍ هجذدا تاسگزاسی ًواییذ.
دس غَسذ تشعشف ًطذى هطىل اص عشیك گضیٌِی  share my screenغفحِ ًوایص خَد سا تِ اضسشان گزاضسِ ٍ اص ایي
عشیك فایل اسایِی خَد سا تِ ًوایص تگزاسیذ.
آدرس اتالْای هجاسی داًطکذُی هٌْذسی ضیوی داًطگاُ تْزاى در ًزمافشار :Adobe Connect
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