راهنماي مشكﻼت احتمالي سامانه مجازي برخط )(Online
 -١توجه كنيد كه در يك سيستم كﻼس برخط ) ،(Onlineاگر مشكلي در برگزاري كﻼس وجود داشته باشد ،تمامي شركت كنندگان بايد دچار
مشكل شوند و ممكن نيست حتي يك نفر كﻼس را به درستي دريافت كند .بنابراين اگر تعدادي از دانشجويان كﻼس را به درستي دريافت مي
كنند ،ساير دانشجوياني كه مشكل دارند بايد سيستم يا اينترنت خود را چك كنند.
 -٢اگر همه دانشجويان مشكل دارند ،بايد كﻼس توسط كارشناسان حوزه فناوري اطﻼعات و ارتباطات بررسي شود .گاهي مشكل از اينترنت استاد
است .در اين مواقع استاد محترم مي بايست نسبت به بررسي وضعيت اينترنت خود و يا تغيير آن اقدام نمايد .اما اگر همچنان مشكل پابرجا باشد،
بايد حتما توسط كارشناسان فني مورد بررسي قرار گيرد.
 -٣مشكل ديگر استفاده برخي اساتيد از امكان  Screen Shareاست .توجه كنيد كه در اين حالت كل صفحه مانيتور استاد به صورت يك فيلم زنده
براي دانشجويان پخش مي شود .در اين حالت نه تنها پهناي باند )حجم( زيادي از اينترنت افراد اشغال ميشود ،بلكه به احتمال زياد تعدادي از
دانشجويان در دريافت صدا و تصوير دچار مشكل خواهند شد .چراكه براي ديدن يك فيلم زنده بر روي اينترنت نياز به يك اينترنت بسيار پرسرعت
داريم.
 -٤مشكل ديگر پايين بودن كيفيت خطوط اينترنت  ADSLاست .در اين شرايط معموﻻ خطوط اينترنت تلفن همراه يا مودمهاي  TD‐LTEكيفيت
بسيار باﻻتري دارند و معموﻻ اساتيد و دانشجوياني كه مرتب قطع و وصل صدا داشته اند ،مشكلشان با تغيير خط اينترنت به اين خطوط حل شده است.
 -٥در خصوص استفاده از گوشي تلفن همراه ،لب تاپ و يا سيستم خانگي جهت مشاهده كﻼسها آنﻼين توصيه مي گردد از گوشي تلفن همراه با سخت
افزار قوي و بروز ،لب تاپ با حداقل سيستم عامل  ٧و يا سيستم خانگي مجهز به هدفون استفاده گردد.
 -٦اگر صداي دانشجو بعد از وصل كردن ميكرفن به صورت واضح شنيده نميشود ) به صورت ربات صدا ميآيد( در بيشتر موارد مشكل به خاطر برخي
از مدلهاي گوشي است ،ترجيحا دانشجو از يك گوشي ديگر وارد كﻼس شود.
-٧كم شدن صداي استاد بعد از وصل كردن ميكروفن دانشجو )براي دانشجوياني كه استاد دسترسي ميكروفن را به آنها داده است( به دانشجويان
توصيه مي گردد قبل از ورود به برنامه هدفون را وصل كنند و بعد وارد شوند تا كم شدن صدا به وجود نيايد .اگر همچنان صداي استاد براي آنها كم
مي باشد يك مرتبه از برنامه خارج و دوباره وارد شوند.
-٨حتما هدفون را بايد قبل از ورود به برنامه به سيستم خود وصل نماييد ،وصل كردن هدفون در ميانه كﻼس تاثير گذار نمي باشد.

-٩اگر بلندي صداي دانشجو كم است ،بايد صداي ميكرفن را از طريق برنامه بلندتر كنند

) صداي ميكرفن با صداي اسپيكر

گوشي متفاوت است(
-١٠در مورد اكو شدن صدا در اغلب موارد دليل آن استفاده نكردن از هدفون مي باشد.

-١١براي روشن كردن وب كم ،بعد از زدن بر روي گزينه مربوط به وب كم در لپتاپ بايد گزينه Start Sharing
و در موبايل گزينه  BroadCastزده شود تا تصوير آنها منتشر شود ،در غير اين صورت تصوير تنها براي خود دانشجو به نمايش در خواهد آمد.

