نیازمندی های استفاده بهتر از سیستم کالس مجازی

جهت استفاده مناسب از دوره های ارائه شده در سامانه آموزش مجازی (به عنوان شركت كننده)  ،نیاز به یک سیستم كامپیوتر
دسکتاپ یا لپ تاپ با پردازنده حداقل دو هسته ای و حافظه رم حد اقل  2GBو یک مرورگر اینترنت ( ترجیحا  ) Firefoxكه
نسخه به روز نرم افزار  Adobe flash playerمربوط به همان مرورگر بر روی آن نصب شده باشد و نیز اتصال اینترنت با سرعت
آپلود حداقل  512Kb/sو سرعت دانلود حداقل  1Mb/sخواهید داشت  .توجه داشته باشید جهت استفاده بهینه از امکانات
كالس آنالین اتصال اینترنت با سرعت آپلود در حدود  1Mb/sو سرعت دانلود در حدود  4Mb/sپیشنهاد مي شود .از آنجا كه
معموال جزئیات اتصال اعالم شده توسط ارائه دهندگان سرویس اینترنت با آنچه نهایتا در سیستم كاربران قابل استفاده مي باشد ،
متفاوت است  ،كاربران مي توانند این مشخصه ها در مورد اتصال اینترنت خود را با مراجعه به سایت اینترنتي
 www.speedtest.netاز طریق همان اتصال مالحظه نمایند .
به هنگام ورود به جلسه كالس آنالین  ،به طور معمول از شما در خواست مي شود سیستم صوتي خود را فعال نمایید  .در این
مرحله دو گزینه ( Listen Onlyآیکون هدفون) و ( Microphoneآیکون میکروفن) به شما نمایش داده مي شود  .در حالت اول
تنها قادر به دریافت صدای جلسه بوده و امکان صحبت نخواهید داشت  .در حالت دوم عالوه بر دریافت صدای جلسه  ،در صورت
نیاز قادر به صحبت از طریق میکروفن نیز خواهید بود  .در صورتي كه میکروفن نداشته و یا نیازی به استفاده از آن ندارید گزینه
اول و در صورت تمایل به صحبت در جلسه كالس آنالین گزینه دوم را انتخاب نمایید .

در این حالت و پس از انجام تستهای مربوطه ،سیستم صوتي كالس آنالین برای شما فعال شده و آیکون گوشي تلفن (باال  ،وسط
صفحه) به صورت مورب  ،فعال خواهد بود .
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جهت جلوگیری از پاره ای مشکالت نظیر ایجاد اثر  echoدر صوت  ،استفاده از هدست و یا هدفون به جای اسپیکر در سیستمهای
كامپیوتری توصیه مي شود .استفاده از هندزفری موبایل در سیستمهای كامپیوتری ،معموال فقط در حالت  Listen Onlyكارآیي
داشته و در كل توصیه نمي شود.
هر چند استفاده كامل از امکانات دوره ها به وسیله موبایل یا تبلت با رعایت شرایط مورد نیاز ،امکانپذیر است ،اما به دلیل تنوع
سخت افزاری و مشکالتي كه در نصب نرم افزارهای الزم بر روی انواع مختلف این دستگاه ها و نیز تفاوت سیستمهای عامل و
همینطور سرعت پردازش در آنها ،با آن مواجه خواهید شد  ،پیشنهاد مي شود حتي االمکان از سیستم های كامپیوتری استفاده
شود .
جهت دانلود نرم افزار  Adobe flash playerمربوط به مرورگر های مختلف تحت ویندوز  ،روی لینک زیر كلیک نمایید :

لینک دانلود نرم افزار
در صورت عدم امکان استفاده از سیستم های كامپیوتری و بروز هر گونه مشکل در نصب  Adobe Flash Playerبر روی گوش
های موبایل  ،به عنوان روش جایگزین اول  ،استفاده از مرورگر اینترنت  Puffinپیشنهاد مي شود .این مرورگر به صورت Built-in
از  Adobe Flash Playerاستفاده مي كند  .ولي به دلیل فیلتر بودن  Adobeمي بایست حتما به همراه استفاده از این مرورگر
از یک اپلیکیشن فیلتر شکن یا  VPNنیز استفاده نمایید .در این صورت مشکلي در استفاده از امکانات جلسه آنالین بر روی گوشي
یا تبلت نخواهید داشت  .بدیهي است سرعت پردازش مناسب دستگاه مورد استفاده نیز حائز اهمیت خواهد بود .
جهت دانلود مرورگر  Puffinو فیلتر شکن  Psiphonو مرورگر  Firefoxبرای سیستمهای اندروید ،روی لینک زیر كلیک نمایید :

لینک دانلود نرم افزار
در صورتیکه به هیچ وجه امکان نصب  Adobe flash Playerبر روی سیستم خود اع م از كامپیوتر و یا موبایل و تبلت را نداشته
باشید  ،به عنوان روش جایگزین دوم  ،مي توانید از گزینه  HTML5كه به هنگام ورود به محیط جلسه آنالین در كنار گزینه نصب
فلش به شما ارائه مي شود استفاده نمایید  .توجه داشته باشید  ،در این حالت امکان دریافت یا ارسال تصویر وبکم را نخواهید
داشت  .توصیه مي شود حتي االمکان از این مورد استفاده نکرده و یا در صورت اجبار  ،تنها از حالت اسپیکر آن استفاده نمایید  .هر
چند استفاده از حالت میکروفن نیز در صورت بهره مندی از مرورگر و سرعت پردازش مناسب  ،امکانپذیر خواهد بود  .همچنین در
صورت استفاده از حالت  ، HTML5مکان برخي از آیکون ها و تنظیمات ذكر شده در حالت استفاد ه از  Flashمتفاوت خواهد بود
 .این موارد در هر دو حالت استفاده از كامپیوتر و یا گوشي های هوشمند صدق مي كند .
در صورت ضبط ) (Recordجلسات آنالین توسط ارائه دهندگان  ،و در حالتي كه اجازه دسترسي مربوطه به شما داده شده باشد ،
معموال به فاصله كمي پس از اتمام جلسه  ،لینک مشاهده  ،در همان صفحه ورود به جلسه آنالین ) (Join sessionقابل دسترس
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خواهد بود  .الزم به ذكر است  ،جلسات ضبط شده  ،توسط مرورگر  FireFoxیا  Chromeبه صورت عادی قابل مشاهده بوده و
نیازی به نصب نرم افزار اضافي یا استفاده از فیلترشکن و مانند آن نیست( .به دلیل امکان عدم پشتیباني مرورگرهای دیگر از پخش
برخي از فایل ها  ،استفاده از آن مرورگرها جهت پخش جلسات توصیه نمي شود) همچنین توجه داشته باشید  ،مدت زمان در
دسترس بودن این فایلها معموال محدود (حدود یک تا دو هفته بنا بر درخواست ارائه دهنده) بوده و پس از گذشت این زمان  ،قادر
به مشاهده لینک ها نخواهید بود .

الزم است بدانیم :
 .1در صورت بروز هر گونه اشکال در داخل فضای كالس آنالین  ،الزم است آرامش خود را حفظ كرده و پس از اطمینان از
برقراری اتصال اینترنت خود و رعایت مواردی كه در فایل راهنما ذكر شده  ،مشکل را با  Moderatorیا Admin
حاضر در جلسه مطرح نمایید  .پیشنهاد مي شود جهت جلوگیری از ورود مطالب نامربوط با موضوع جلسه در بخش
گفتگوی كالس آنالین  ،مشکل خود را در گروه تلگرامي مربوطه (در صورتیکه چنین گروهي توسط ارائه دهنده جلسه
آنالین شما تشکیل شده) طرح كنید  .غالبا  ،مسئولین پاسخگویي در گروه ها نیز وجود داشته و مشکل شما را پیگیری
خواهند كرد  .در صورتیکه چنین گروهي توسط ارائه دهنده جلسه آنالین تشکیل و به شما اعالم نشده است همواره مي
توانید از گروه تلگرامي پشتیباني جلسات آنالین شركت ماژان با نام  ، Mazhan Online Sessions Supportاز
طریق لینک  https://t.me/joinchat/HQwPyA5OahdFNnVDK73KZgجهت طرح مشکالت خود (مدتي
قبل از شروع و همچنین در طول اجرای جلسه آنالین)استفاده نمایید.
 .2جهت تسریع در امر رسیدگي به موارد فوق  ،به هنگام طرح مشکل  ،نوع دستگاهي كه با آن به كالس مجازی متصل
شده اید (مثال لپ تاپ  ،موبایل  ، ) ... ،سیستم عامل دستگاه  ،مرورگری كه استفاده مي كنید و همچنین نصب یا عدم
نصب نرم افزار  Adobe flash Playerمتناسب با مرورگر مورد استفاده را در متن سوال خود ذكر نمایید  .همچنین در
صورت دریافت پیغام خطا  ،متن پیغام یا تصویری ) (Screenshotاز صفحه خطا نیز ارسال گردد.
 .3بهتر است پس از ورود به محیط كالس آنالین میکروفن خود را در حالت  Muteقرار دهید  .این كار عالوه بر جلوگیری
از پخش ناخواسته صدای شما و نیز كمک به حفظ نظم در روند اجرای جلسات  ،مانع از تشدید مشکالت ناشي از
محدودیت پهنای باند احتمالي خواهد شد  .این موضوع در مورد استفاده از وبکم نیز صادق بوده و پیشنهاد مي شود در
صورتي كه نیازی به استفاده از وبکم در جلسه نیست  ،آن را غیر فعال نمایید .
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 .4زمان انتظار جهت ظاهر شدن لینک های جلسات ضبط شده  ،بر اساس عوامل موثر بر زمان مورد نیاز جهت انجام
پردازش های مربوطه ،نظیر حجم فایل ایجاد شده  ،بار پردازشي و  ...متفاوت خواهد بود .همچنین تنها در صورتي قادر
به مشاهده این لینک ها هستید كه اجازه دسترسي به آن از سوی ارائه كنندگان جلسه را داشته باشید  .لذا تنها در
صورت اطمینان از دارا بودن این مجوز و نیز طوالني شدن غیر متعارف این زمان  ،موارد را به مسئولین مربوطه اطالع
دهید .
 .5چنانچه به هر دلیل آیکون گوشي تلفن (باال ،وسط صفحه) در حالت فعال نبوده و یا آیکون هدفون یا میکروفن روبروی
نام خود در لیست كاربران جلسه آنالین (معموال سمت چپ صفحه) مشاهده نمي كنید  ،قادر به شنیدن صدای جلسه
نخواهید بود و در این صورت مي توانید با كلیک روی آیکون گوشي تلفن اقدام به فعال سازی و تنظیم مجدد سیستم
صوتي خود نمایید .

موارد زیر به راه حل برخي از مشکالتي اشاره دارد كه غالبا به دلیل عدم پایداری ارتباط اینترنتي كاربران  ،استفاده از
گوشي های هوشمند و یا تبلت  ،عدم به روز بودن و یا هماهنگي نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستمها و نیز در برخي موارد ،
مشکالت سخت افزاری مختلف دستگاه های مورد استفاده توسط ایشان و همچنین عدم برخورداری از دانش فني كافي برخي
كاربران  ،به وجود مي آید.
 .6قطع شدن كامل ارتباط و خروج اجباری از كالس مجازی  :در این صورت كافي است دوباره وارد كالس شده و تنظیمات
مربوط به صدا را انجام دهید .
 .7قطع شدن موقتي ارتباط با كالس مجازی ( .گاهي همراه با نمایش پیام …  Reconnectingروی صفحه)  :در این
حالت شما از كالس خارج نشده و ارتباط شما مجددا به صورت خودكار برقرار خواهد شد  .در صورت طوالني شدن زمان
عدم دریافت صدا  ،كافي است مجددا بر روی آیکون مربوط به تنظیمات صدا (آیکون گوشي تلفن) كلیک كرده و صدای
جلسه را فعال نمایید .
 .8موارد مذكور در حالت قبل ممکن است برای شخص اجرا كننده نیز اتفاق بیفتد كه در این حالت نیز با حفظ آرامش و
صبوری منتظر برقراری مجدد ارتباط ایشان بمانید  .در صورت طوالني شدن این زمان  ،مورد را با فرد مسئول حاضر در
جلسه و یا گروه تلگرامي مربوطه مطرح نمایید .
.9

در بسیاری از موارد  ،مشکالت جزئي به وجود آمده در قسمت های مختلف كالس آنالین از قبیل عدم نمایش اسالید ها
 ،قطع و وصل مداوم صدا  ،قطع تصویر دریافتي وبکم و مانند آن  ،با  Refreshیا  Reloadكردن صفحه در مرورگر
مورد استفاده  ،قابل حل مي باشد .
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 .11دریافت صدای جلسه به صورت مقطع در حالتیکه از كیفیت اتصال اینترنتي خود مطمئن هستید ،ممکن است به دلیل
عدم استفاده از نسخه به روز نرم افزارهای مورد نیاز از جمله  Adobe Flash Playerبوده و الزم است قبل از هر چیز
اقدام به به روز رساني این نرم افزار ها نمایید .
 .11بروز قطع مکرر ارتباط و بیرون افتادن از كالس آنالین و یا قطع و وصل غیر متعارف صدای جلسه  ،مي تواند به دلیل
ناپایداری اتصال اینترنت شما باشد  .ارتباط اینترنتي از نوع  ADSLیا كابلي از بهترین گزینه های پیشنهادی هستند .
ارتباط بي سیم و استفاده از اینترنت گوشي همراه به دلیل عدم پایداری  ،پیشنهاد نمي شود ( .این مورد دارای انواع
بسیار بوده و در صورت تست و دریافت پاسخ مناسب قابل استفاده خواهد بود  ).همچنانکه در بسیاری از موارد استفاده از
سیستم  4Gدر گوشي های همراه و یا مودم های قابل حمل به خوبي پاسخگوی نیازهای جلسات آنالین (حتي در زمان
استفاده از وبکم) بوده است.
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