




Слухачі - це користувачі, які

можуть переглядати презентації,

відео, використовувати чат для

спілкування з іншими учасниками

відеоконференції.



Виступаючий (доповідач) - має всі

можливості слухача, додатково, може

завантажувати, керувати показом

презентацій, демонструвати іншим

учасникам роботу програм на

робочому столі свого комп'ютера.

Наприклад, викладач дистанційного

курсу (тьютор) - це виступаючий.



Модератор - має всі можливості

слухача і доповідача та додатково

може здійснювати управління

параметрами відеоконференції.

Наприклад, тьютор або системний

адміністратор відеоконференції

можуть бути модераторами.



Дізнатися, хто

бере участь у

конференції

Дивитися 

презентацію

Побачити в 

презентації

покажчик

виступаючого

Вікно «Учасники» показує список всіх користувачів, які 

приєдналися до цього програмного забезпечення. 

А вікно «Аудіоконференція учасників» показує список

активних учасників.

Вікно «Презентація» показує учасникам

презентацію, яку демонструє промовець.

Можна збільшити або зменшити масштаб перегляду

презентації.

У вікні «Презентація» можна спостерігати 

рух вказівника (червоний прапорець, яким 

керує виступаючий.



Якщо в учасника є веб-камера, то він може підключити

її до відеоконференції, і тоді інші учасники отримають

можливість дивитися відео від нього.

Підняти руку

(привернути

увагу)

Загальний та

особистий

чати

Побачити

обличчя

учасників

Вікно «Чат» дозволяє спілкуватися в

загальному або особистому чаті.

Будь-який учасник конференції може

привернути до себе увагу виступаючого або

модератора, «піднявши руку».



Додаткові можливості для виступаючого

Увімкнути або

вимкнути

мікрофон

Завантажити та

показати

презентацію

Показати свій

робочий стіл

Статус

виступаючого

Виступаючий може включати або відключати мікрофон у

слухачів, а також вилучати користувача зі списку активних

учасників конференції (вікно «Аудіоконференція учасників»).

Виступаючий може завантажити кілька презентацій і / або

документів та показувати їх, перемикаючи їх при необхідності.

Учасники конференції будуть бачити лише поточний слайд.

Виступаючий може показати робочий стіл свого комп'ютера

іншим учасникам конференції. Це говорить про можливість

демонстрації реальної роботи різних програм в ході презентації.

Користувачі можуть бачити, хто з учасників

конференції зараз виступає.



Підключення до відеоконференції

 Для підключення до відеоконференції потрібно будь -який

web-браузер, наприклад, Internet Explorer або Mozilla Firefox.

 Для кожної відеоконференції подається технічна інформація

для підключення:

 Адреса в Інтернет: http://distin.odessaedu.net

 Номер телефону та адресу електронної пошти для зв'язку з

модератором.

 Параметри та правила авторизації (якщо необхідно).

 При будь-якому підключенні необхідно ввести логін.


