اشکاالت متداول در سامانه مبین:

 -1صفحه ورود به سامانه مبین ( )mobin.uk.ac.irوکدشناسایی و کلمه عبور

در او ین بار استفاد کد شناسایی و
کلمه عبور شما کد استاد شما س .

 -2عدم فعال بودن ینک کالس:

ینک کالس در سامانه مبین در ساعات تعریف شد در سامانه آموزشی گلستان فعال اس .

 -3استفاد نکردن از آخرین ورژن نرم افزار ( Adobe connectدانلود فایل)
 -4بازکردن ینک کالس با استفاد از  Browserبه جا :Application

1

معموالً کیفی

کالس با استفاد از  Browserخیلی مناسب نیس

و ممکن اس

قطعی صدا داشته باشید در اتصال به میکروفن اشکال پیش بیاید و

از طرفی امکان به اشتراک گذاشتن تصویر ) (Screen Shareهم وجود ندارد.

استفاد از  Browserبه جا  Applicationگاهی
سبب قطعی صدا م کل در اتصال به میکروفن و به
اشتراک گذاشتن صفحه اس .

 -5ارسال ینک کلی کالس برا کسانی که به هر د یلی نمی توانند وارد کالس شوند.
طفاً کل ینک کالس را برا دان جویان نفرستید:

روش صحیح فرستادن ینک برا دان جویانی که به هر د یل قادر به حضور در کالس نیستند.

 -6ضبط نکردن کالس:
به صورت پیش فرض کالس ها در مبین ضبط نمی شوند برا ضبط می توانید از مسیر زیر اقدام کنید.

 -7فعال کردن میکروفن همه شرک

کنندگان در کالس:

 -8تنظیم نکردن صدا (حذف نکردن نویز محیط):
1
شرو تنظیم صدا
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3
تس

1

صدا بلندگو

انت ا

شرو فرآیند

بلندگو

5

4

5

بررسی صدا ضبط
شد

ضبط تستی صدا با
میکروفن

7

6

اتمام فرآیند

حذف نویز محیط با
تس سکوت

 -9افزایش ندادن صدا میکروفن:

.

انت ا

میکروفن

افزایش

 -10به هم ری تگی :Layout
به صورت پیش فرض  3نمونه نحو نمایش ( )Layoutدر پیش فرض  Adobe connectوجود دارد:
Sharing -1
Discussion -2
Collaboration -3
با توجه به ماهی

کالس و یا جلسه می توانید از یکی از این  Layoutها استفاد کنید .عناصر اصلی  Pod Layoutها هستند که مهمترین آنها

عبارتند از

در صورتی که هر کدام از این  Podها حذف شدند به راحتی از منو  Podمی توانید آن را اضافه و با کمک  Mouseآن را در جا د وا قرار
دهید.

