
 

 

  ) Online( برخط راهنماي مشكالت احتمالي سامانه مجازي

شركت كنندگان بايد دچار    تمامي،  برگزاري كالس وجود داشته باشد، اگر مشكلي در  )Online(  توجه كنيد كه در يك سيستم كالس برخط - ١
  مشكل شوند و ممكن نيست حتي يك نفر كالس را به درستي دريافت كند. بنابراين اگر تعدادي از دانشجويان كالس را به درستي دريافت مي 

 كنند، ساير دانشجوياني كه مشكل دارند بايد سيستم يا اينترنت خود را چك كنند.  

بررسي شود. گاهي مشكل از اينترنت استاد    ان حوزه فناوري اطالعات و ارتباطاتكالس توسط كارشناس  اگر همه دانشجويان مشكل دارند، بايد - ٢
. اما اگر همچنان مشكل پابرجا باشد،  استاد محترم مي بايست نسبت به بررسي وضعيت اينترنت خود و يا تغيير آن اقدام نمايداست. در اين مواقع  

 ررسي قرار گيرد.   بايد حتما توسط كارشناسان فني مورد ب

است. توجه كنيد كه در اين حالت كل صفحه مانيتور استاد به صورت يك فيلم زنده   Screen Shareمشكل ديگر استفاده برخي اساتيد از امكان   - ٣
شود. در اين حالت نه تنها پهناي باند (حجم) زيادي از اينترنت افراد اشغال ميشود، بلكه به احتمال زياد تعدادي از    براي دانشجويان پخش مي

چراكه براي ديدن يك فيلم زنده بر روي اينترنت نياز به يك اينترنت بسيار پرسرعت    دانشجويان در دريافت صدا و تصوير دچار مشكل خواهند شد.
 داريم.  

كيفيت   TD‐LTEدر اين شرايط معموال خطوط اينترنت تلفن همراه يا مودمهاي . است ADSLمشكل ديگر پايين بودن كيفيت خطوط اينترنت  - ٤
 .مرتب قطع و وصل صدا داشته اند، مشكلشان با تغيير خط اينترنت به اين خطوط حل شده استاساتيد و دانشجوياني كه    معموالبسيار باالتري دارند و  

  
سخت  از گوشي تلفن همراه با  توصيه مي گردد    آنالين  جهت مشاهده كالسها  گوشي تلفن همراه، لب تاپ و يا سيستم خانگي تفاده از  در خصوص اس   -٥

 و يا سيستم خانگي مجهز به هدفون استفاده گردد.   ٧يستم عامل  با حداقل س   افزار قوي و بروز، لب تاپ
   
 يموارد مشكل به خاطر برخ   شتر ي) در بديآي( به صورت ربات صدا م  شودينم  دهيبه صورت واضح شن  كرفنيبعد از وصل كردن م  انشجود  ياگر صدا  -٦

   وارد كالس شود.   گريد  يگوش  كي  دانشجو از  حاياست، ترج  يگوش  يهااز مدل 

  دانشجويان به    )استرا به آنها داده    فنوكريم  استاد دسترسي  كهدانشجوياني    يبرا دانشجو (  فنوكر يبعد از وصل كردن م  استاد  يكم شدن صدا -٧
آنها كم  يبرا  استاد يهمچنان صدا اگر .دياين را وصل كنند و بعد وارد شوند تا كم شدن صدا به وجود نوفقبل از ورود به برنامه هد مي گردد هيتوص

  از برنامه خارج و دوباره وارد شوند.   مرتبه  كي  مي باشد

  . مي باشدگذار ن  ريكالس تاث  انهين در مو، وصل كردن هدفييد خود وصل نما  ستميقبل از ورود به برنامه به س  دين را باوحتما هدف-٨

  كر ياسپ  يبا صدا   كرفنيم  ي( صدا   برنامه بلندتر كنند  قيرا  از طر  كرفني م  يصدا  ديكم است، با  دانشجو  يصدا   بلندياگر  -٩
  متفاوت است)   يگوش

  . مي باشدآن استفاده نكردن از هدفون    ليدر مورد اكو شدن صدا در اغلب موارد دل-١٠

        Start Sharing  نهيگز  ديتاپ بامربوط به وب كم در لپ  نهيگز  يروشن كردن وب كم، بعد از زدن بر رو  يبرا -١١

  . خواهد آمددر    شيبه نما  دانشجوخود    يتنها برا   ريصورت تصو  نيا  ريآنها منتشر شود، در غ  ريزده شود تا تصو  BroadCast  نهيگز  ليو در موبا


