سواالت متداول فنی

 .1چرا صدا وتصوير كلاسهاي ضبط شده به صورت آنلاين هماهنگ نيست؟
اين مشكل مربوط به سرعت اينترنت مي باشد اگر سرعت اينترنت شما پايين باشد صدا وتصوير همزمان نخواهد بود .در
حالت ديگرممكن است به دليل بالا بودن تعداد درخواستها براي مشاهده آرشيوها بخصوص در ايام نزديك به امتحانات
اين مشكل بوجود آيد كه توصيه مي شود درساعاتي كه كلاس كمتربرگزارمي شود يا اصلا برگزار نمي شود به مشاهده
كلاسهاي ضبط شده بپردازيد

 .2چراكلاسهاي ضبط شده در سيستم مديريت يادگيري قابل دانلود نيست؟
براي دانلود كلاس هاي ضبط شده (به صورت فيلم) به سامانه خدمات الكترونيكي مراجعه نماييد.

 .3صداي استاد را به صورت قطع و وصل می شنوم اما بقيه دانشجويان بدون مشکل صدا را دريافت
ميکنند علت چيست؟
اگر مطمئن هستيد اين مشكل فقط براي شما وجود دارد قطعا مربوط به اينترنت شماست و مي بايست هر چه سريعتر
مشكل خودتان را با شركت سرويس دهنده اينترنت ) (ISPدر ميان بگذاريد.میتوانید از  vpnاستفاده نمایید تا موقتا
امکان استفاده از کالس فراهم شود.
نكته :لزوما پايين بودن سرعت اينترنت منجر به قطعي و وصلي صدا نمي شود ممكن است سرعت اينترنت شما خيلي بالا
باشد ولي به خاطر قطع و وصل شدن اينترنت شما به هر دليل  ،صداي استاد را همراه با قطعي و وصلي مي شنويد كه در
هر صورت بايد با  ispدر تماس باشيد.
 .4صداي استاد براي همه دانشجوها قطع و وصل ميشود مشکل از كجاست؟
اين مشكل مربوط به وضعيت نامناسب اينترنت استاد مي باشد براي حل اين مشكل از طريق پنجره چت استاد را مطلع
سازيد.

 .5دركلاس درس صداي من پخش نمی شود علت چيست؟
قبل از ورود به كلاس حتما فيلم هاي آموزشي را مشاهده و تنظيمات مربوط به صدا را انجام دهيد .
 .6چگونه می توانم فايلم را براي ارائه در كلاس آنالين  shareنمايم ؟
نحوه به اشتراك گذاري فايل در فيلم هاي آموزشي بر روي سايت قرار داده شده و به طوركامل توضيح داده شده است.

 .7چرا صداي من در موقع ارائه درس قطع و وصل ميشود؟
اين مشكل مربوط به اينترنت شما مي باشد ،لزوما پايين بودن سرعت اينترنت منجر به قطعي و وصلي صدا نمي شود
بلكه ممكن است سرعت اينترنت شما خيلي بالا باشد ولي به دليل قطع و وصل شدن اينترنت شما ،اين مشكل بوجود آيد
و يا حتي مشكل اينترنت  wifiو ا اينكه در لحظه ارائه پهناي باند اينترنت شما پر باشد كه در هر صورت بايد در اين
زمينه با  ispخود تماس بگيريد.

 .8چرا استاد ارتباط شون قطع ميشود و بيرون ميافتند؟
مشكل مربوط به اينترنت استاد مي باشد.

 .9چرا نمی تونم كلاسهاي ضبط شده رو ببينم با  windowsو android؟
براي مشاهده كلاسهاي ضبط شده در ويندوز كافيست نرم افزار  Flash Playerو جاوا را بر روي سيستم عامل خود
نصب كنيد.
در سيستم عامل اندرويد براي مشاهده كلاسهاي ضبط شده در حال حاضر ميتوانيد از مرورگر  flash foxاستفاده
كنيد.

 .11چرا كلاسهاي كه برگزار شده ضبط نشده است؟
كلاسهاي ضبط شده حداكثر سه ساعت بعد از اتمام كلاس در سامانه مديريت يادگيري ) (LMSقابل مشاهده است .

 .11چرا با وجود اينکه تمامی نرم افزارها را نيز حذف ودوباره دانلود ونصب كرده ام ولی نمی توانم وارد
كلاس آنلاين بشوم؟
لطفا ابتدا نرم افزار  teamviewerرا نصب نموده و سپس از طريق تلفن  00036444و داخلي  1تماس بگيريد .

 .11كلاس استاد تشکيل شده ولی هنوز عدم حضور استاد خورده است؟ 

اگر در سامانه مديريت يادگيري وضعيت كلاس در حالت عدم حضور استاد بود مي بايست صفحه خود را دوباره بارگذاري
) (Refreshكنيد تا در صورت ورود استاد وضعيت كلاس تغيير يابد .بديهي است كه اگر صفحه خود را مجددا بارگذاري
نكنيد از وضعيت كلاس آگاه نخواهيد شد  .

 .33آيا با دستگاه هاي كه از سيستم عامل  appleاستفاده ميکنند امکان ورود به كلاس وجود دارد؟
خير

 .44نرم افزارهايی كه فايلهاي ورديا پاورپوينت را به pdfتبديل ميکند چيست؟
لازم است نرم افزار  Adobe readerرا روي سيستم نصب نماييد سپس با استفاده از خود نرم افزار آفيس از طريق
 File=>Save as =>File Type=>PDFفايلتان را به  PDFتبديل نماييد.
نكته :در صورتي كه نتوانستيد از اين طريق فايل خود را تبديل كنيد از نرم افزار  dopdfكه در سايت اتوماسيون قابل
دانلود است استفاده نماييد .
 .31به چه دليل بايد برنامه كيبورد فارسی نيکان نصب كنم ؟
براي تايپ فارسي به صورت صحيح در محيط كلاس آنلاين مي بايست كيبورد فارسي موجود در سايت كه با محيط
كلاس همخواني دارد را دانلود و نصب نماييد در غير اين صورت نوشته هاي فارسي شما نا خوانا خواهد بود.
 .46نرم افزار team viewerچه كمکی به ما می كند؟
اين نرم افزار صرفا براي اين است كه پشتيبان فني بتواند از راه دور و از طريق اينترنت به سيستم شما دسترسي داشته
باشد تا تنظيمات مربوط به كلاس آنلاين  ،تنظيمات صدا و از اين قبيل را بر روي كامپيوتر شما انجام دهد.

 .47كلاس امروز تشکيل می شود يا نه؟
براي اطلاع از اين موضوع لطفا با كارشناس گروه و يا نماينده كلاس ارتباط برقرار نماييد.

