آموزش استفاده از کالس های مجازی

شرکت آراد برای آموزش های خود بصورت آنالین ،از سیستم  LMSاستفاده می نماید که ورود به
کالس های آنالین فقط در ساعات مقرر امكان پذیر می باشد .لذا طبق جدول و برنامه های زمانبندی
شده ،در کالس حاضر شوید.
برای دریافت زمان کالس ها ،از منوی کالس مجازی در باالی سایت اقدام نمایید.

حال کافی است مطابق جدول کالس های مجازی ،توسط یكی از مرورگرها به آدرس زیر بروید:
http://185.4.29.79/lms1
پیشنهاد ما :مرورگر گوگل کروم و موزیال – چنانچه این مرورگر را ندارید ،می توانید از اینترنت دانلود
کنید.

در صورت فراموشی و یا عدم دریافت نام کاربری یا رمز عبور با ایمیل  Aradseo@gmail.comارتباط
حاصل نمایید.
پس از ورود به کالس مورد نظر کافی است در قسمت  Enter with your login and passwordدر
قسمت  ، Loginنام کاربری خود و در قسمت  ، Passwordرمز عبور خود را وارد و سپس بر روی گزینه
 Enter Roomکلیک نمایید.

پس از ورود  ،محیطی را مشابه شكل زیر مشاهده خواهید نمود :

فعالیت های کالس مجازی برای دانش پژوهان :
در ادامه به بیان فعالیت های معمول دانش پژوهان در کالس مجازی و نحوه انجام آنها با استفاده از
پنجره های کالس می پردازیم.
گفتگوی متنی یا : Text Chat
پرکاربردترین پنجره مورد استفاده پنجره
 Chatاست  .همانند سایر ابزارهای معمول
 ، Chatکافی است پیام خود را در بخش
مربوطه تایپ کرده و کلید  Enterرا فشار
دهید.
در حالت عادی کلیه پیام های موجود در این
پنجره برای کلیه افراد حاضر در کالس نمایش
داده می شود.

گفتگو صوتی (با میكروفون):
برای گفتگو صوتی باید اجازه بگیرید تا استاد حاضر در کالس به شما اجازه صحبت دهد .جهت اجازه
گرفتن ،باید بر روی شكل

که در تصویر زیر مشخص گردیده است کلیک کنید.

در این صورت عالمتی مقابل نام شما ظاهر می گردد که بدینوسیله استاد متوجه درخواست شما برای
صحبت می شود و برای شما امكان صحبت کردن را فراهم می نماید.

در صورتیكه استاد  ،اجازه صحبت کردن را به شما بدهد  ،شما با پیغام فعال کردن میكروفون مواجه
خواهید شد که می بایست بر روی عبارت  Speak Nowکلیک نمایید.

همانطور که در شكل باال مشاهده می کنید بعد از کلیک بر روی عالمت  Speak Nowمیكروفون شما
فعال خواهد شد و امكان صحبت کردن بصورت صوتی برایتان فراهم می گردد.
در صورتی که اجازه صحبت به شما داده شده ولی با این پیغام مواجه نشدید و یا ارتباط صوتی برقرار
نشدکافی است همانند تصویر زیر بصورت دستی میكروفون خود را فعال نمایید.

برای این امر کافی است بر روی عالمت فلش کنار میكروفون کلیک کرده و سپس گزینه Connect
 My Audioرا انتخاب نمایید.
توجه  :در اولین بار  ،پس از زدن دکمه میكروفون برای صحبت کردن  ،پیغامی مطابق شكل زیر بر
روی صفحه ظاهر می شود  ،توجه شود که حتما گزینه  Allowانتخاب گردد تا مرورگر شما اجازه ارتباط
صوتی را برایتان فراهم آورد.

در صورتی که بطور اتفاقی گزینه ی  Denyرا انتخاب نمودید ،این پنجره با راست کلیک کردن روی صفحه
کالس و انتخاب گزینه ی  Settingsمجددا در دسترس خواهد بود .در این پنجره  Allowرا انتخاب کنید
و گزینه  Rememberرا عالمت بزنید.
در صورتی که میكروفون به کامپیوتر شما متصل باشد  ،آیكن میكروفون به رنگ سبز درخواهد آمد و
این بدان معناست که شما می توانید صحبت کنید.

حال آیكن میكروفون به رنگ سبز تغییر یافته است ولی کنار آن هیچ خطی مبنی بر ارسال صدا مشاهده
نمی شود .اکنون اگر شما توسط میكروفون شروع به صحبت کردن نمایید  ،عالمت ارسال صدا برایتان
نمایان خواهد شد( .همانند تصویر زیر)

حاضرین در کالس:
پنجره دیگری در سمت چپ تصویر نمایش داده می شود که در این پنجره اسامی حاضرین در کالس
مشخص شده است و شما می توانید نام خود را در این لیست مشاهده کنید.
چندین دسته بندی در پنجره لیست حاضرین خواهیم داشت
که بر اساس تصویر زیر به صورت تكمیلی هر یک را توضیح
خواهیم داد.
 -1کادر های آبی رنگ که نشانگر اجازه برای صحبت
میباشند یعنی این افراد می خواهند صحبت کنند و
دست خود را به نشانه اجازه گرفتن باال گرفته و منتظر
تایید استاد کالس برای صحبت هستند.
 -2کادر نارنجی به معنی درحال صحبت کردن و به نحوی
نشانگر فعال بودن میكروفون آن فرد برای صحبت می
باشد.
 -3کادر سبز به معنی قطع کردن میكروفون توسط کاربر می
باشد و زمانی این اتفاق می افتد که کاربر سوال خود را
مطرح کرده و سپس میكروفون خود را قطع می کند تا مخاطبین دیگر و یا استاد به سوال آن فرد
پاسخ بدهند .پس باید بعد از صحبت کردن میكروفون خود را قطع نماییم تا صدای ما بصورت
ناخواسته و یا صدا بصورت اکو در کالس پخش نشود.

لذا برای جلوگیری از ایجاد تداخل صدا با صدای استاد ،در پایان صحبت خود میكروفون را قطع
نمایید .برای قطع کردن میكروفون کافی است مجدد همانند تصویر زیر بر روی آیكن میكروفون
کلیک نمایید تا خطی بر روی میكروفون ظاهر گردد.

استفاده از پنجره اشتراک فایل ()File Share
استاد با استفاده از پنجره  File Shareمی تواند فایل های مربوط به درس را برای بارگذاری در کالس
قرار دهد.
برای دانلود هر یک از این فایل ها کافیست آنها را در پنجره  Filesانتخاب کرده و دکمه Download
) File(sرا بزنید.

با اینكار پنجره ای باز می شود که حاوی پیوند فایل مربوطه است و شما می توانید با انتخاب گزینه ی
 Click to Downloadفایل مربوطه را ذخیره نمایید.

مشاهده صفحه کامپیوتر استاد ،وایت بورد و اسالید
استاد بوسیله پنجره  Shareمی تواند اسالیدها و یا صفحه کامپیوترش را به اشتراک گذاشته و مورد
مشاهده حاضرین قرار دهد .همچنین استاد می تواند بر روی وایت بورد نوشته تا حاضرین بطور همزمان
مطالب نوشته شده را مشاهده نمایند.

نكته :هنگامی که استاد صفحه کامپیوتر خود را به نمایش می گذارد جهت مشاهده تصویر بصورت تمام
صفحه ،بر روی دکمه  Full Screenکلیک نمائید .الزم به ذکر است که این دکمه هنگامی ظاهر می شود
که استاد امكان آن را فراهم کرده باشد.

حتی می توانید با انتخاب آیكن

تصویر را بصورت  Zoomدر آورید .

تنظیمات فنی الزم جهت استفاده از کالس مجازی
لطفا قبل از شرکت در کالس مجازی حتما موارد زیر را مطالعه بفرمائید.
 )1حداقل سرعت الزم جهت شرکت در کالسهای مجازی آنالین  128 Kbpsمی باشد .هر چه سرعت
دسترسی به اینترنت شما باالتر باشد ،با کیفیت مطلوب تری از امكانات کالس استفاده خواهید نمود.
 )2تنظیم سرعت اتصال به اینترنت
لطفا قبل از شروع کالس به منوی  Connection Statusمراجعه کرده و مطابق مسیر نمایش داده شده
در شكل زیر ،نوع اتصال اینترنت خود را بررسی نمائید .برای مشاهده این منو کافی است به نوار رنگی
در باال سمت راست برنامه کلیک نمایید تا اطالعات خواسته شده نمایش داده شود.

 )3برای اجرا و نمایش کالس مجازی نصب  Flash Playerبر روی سیستم ضروری می باشد .در
صورتیكه این برنامه بر روی سیستم شما نصب نمی باشد می توانید با مراجعه به سایت گوگل آنرا
جستجو و پس از دانلود نرم افزار آن را نصب نمائید.

 )4در صورتیكه پس از ورود به کالس
قسمتهایی از امكانات کالس مثل پنجره  Chatو
غیره بطور کامل نمایش داده نمی شود ،از طریق
تنظیمات ریزولوشن در ویندوز  ،صفحه نمایش
خود را افزایش دهید.

 )5کنترل تنظیمات مربوط به میكروفون و
بلندگو
قبل از شرکت در کالس مجازی شما می بایست
از صحت کارکرد بلندگوها و میكروفون خود
مطمئن گردید.
ساده ترین راه استفاده از Sound Recorder
ویندوز می باشد.
برای اینكار از منوی شروع ( ) Startگزینه ی

Accessories > Entertainment > Sound

 Recorderرا انتخاب نمایید.

و یا از طریق ویندوز  7به باال می توانید با جستجو در نوار شروع این برنامه را فراخوانی نمایید :

با اینكار برنامه  Sound Recorderنمایش داده می شود .برای آزمون میكروفون و بلندگوها کافی
است سه مرحله نشان داده شده در شكل زیر را طی نمائید.

در صورتی که صدای ضبط شده خود را می شنوید سیستم شما آماده ی ورود به کالس است .در غیر
اینصورت باید ضبط صدا از طریق میكروفون را در سیستم خود فعال نمایید و یا در صورت فعال بودن
 volume ،میكروفون خود را افزایش دهید.

مشكالت رایج شرکت در کالس های مجازی
برای ورود به محیط کالس های مجازی نكاتی وجود دارد که باید به آن ها عمل شود تا کاربر بدون مشكل
بتواند به کالس وارد شده و در کالس حضور یابد.
 مشاهده پیغام عدم نصب نرم افزار  Adobe Flash Player8یا باالتر .
قدم اول برای شرکت در کالس های حضوری نصب برنامه  Adobe Flash Playerاست .این برنامه را
از لینک زیر دانلود کنید (حروف بزرگ و کوچک مهم است – کلیک کنید تا دانلود شود):
http://www.aradrobo.com/LMS/adobe%20connect.zip
عدم نصب این نرم افزار باعث می شود تا هنگام ورود به کالس با پیغام عدم نصب Flash Player
مواجه شوید.

تذکر  :ممكن است شما این نرم افزار را نصب کرده باشید ولی هنگام ورود با این پیغام مواجه شوید.
قبل از هر کاری برای ورود به کالس از مرورگر موزیال فایرفاکس( )Mozila Firefoxاستفاده نمایید.
اگر باز هم همین پیغام را داد صحت سالم بودن ویندوزتان را بررسی نمایید.
 مشكالت مرتبط با پنجره Chat
قدم دوم برای شرکت در کالسها نصب نرم افزار  Add-In Designed Adobe Connectاست که به
شما امكان(  ) Chatگفتگو در محیط کالس و همچنین اشتراک گذاری (  ) Shareفایل را می دهد.
عدم نصب این نرم افزار باعث می شود تا شما نوشته های داخل صفحه گفتگو را نبینید و نتوانید چیزی
برای سایر مخاطبین یا استاد بنویسید .عدم نمایش نوشته های روی دکمه ها نیز همین علت را می تواند
داشته باشد.
 مشكالت مربوط به صدا
برای رفع مشكل صدا در کالس باید نكات زیر را رعایت فرمایید :
الف) حتما از  Headsetبا کیفیت مناسب استفاده کنید و از  Speakerیا میكروفن برای گوش کردن
و صحبت کردن در کالس اجتناب کنید.
ب) اگر صدا را نمی شنوید یا صدایتان پخش نمی شود قبل از هر کاری جای فیش ها را چک کنید تا در
محل دقیق خود وصل شده باشند.
در قدم دوم حالت  Volumeخود را چک کنید تا در حالت  Muteنباشد.
در قدم سوم با اجرای یک فایل صوتی از نصب بودن کارت صدای خود اطمینان حاصل کنید.
پ) اگر صدا را بصورت منقطع می شنوید یا اصال نمی شنوید از سایر حاضرین در کالس سوال کنید و
مطمئن شوید که اشكال از سمت سیستم استاد است یا شما.
اگر مشكل تنها برای شما وجود دارد  ،می تواند از سرعت پایین اینترنت شما باشد یا کارت صدایتان به
خوبی نصب نشده باشد .در گام اول یكبار از کالس خارج شده و دوباره ورود کنید ،اگر باز هم مشكل
داشتید یک بار سیستم خود را  Restartکنید و دوباره وارد کالس شوید.
 عدم امكان ورود به کالس

ممكن است هنگام ورود به کالس ها  Adobe Connectتا انتها  Loadشود و همانجا بماند و گیر کند.
در این حالت سه امكان وجود دارد:
 -1شما از سازمان یا شرکتی به کالس متصل شده اید که در شبكه خود از  Firewallاستفاده می
کند و برای ورود به کالس ها باید از مسئول آن بخواهید تا پورت  1935را برایتان باز کند تا
مشكل برطرف شود.
 -2شما از آنتی ویروسی استفاده می کنید که  Firewallدارد و باید هنگام ورود به کالس آن را غیر
فعال کنید.
 -3سرعت اینترنت شما به طور کلی یا در آن زمان بسیار کند شده است.
مشاهده پیغام در هنگام ورود به کالس
 -1اگر استاد هنوز وارد کالس نشده باشد و یا ورود شما را به کالس تایید نكرده باشد  ،با پیغام زیر
روبرو خواهید شد و باید منتظر بمانید که شما را تایید کرده تا در سر کالس حاضر شوید .در واقع
شما برای ورود به کالس نیاز به اجازه ی استاد خواهید داشت و تنها با اجازه ایشان قادر خواهید بود
که به کالس وارد شوید.
اگر بعد از چند دقیقه موفق به ورود در کالس نشدید دوباره امتحان کنید تا در صورت مراجعه استاد
وارد کالس شوید.

 -2اگر هنوز کالس تشكیل نشده باشد با پیغام زیر مواجه خواهید شد و همانطور که گفته شد این پیغام
بدان معناست که کالس هنوز تشكیل نشده لذا پس از اطمینان از لینک کالس و برنامه زمانبندی
شده کالس ها می توانید دقایقی دیگر امتحان نمایید.

در صورت وجود هر گونه سوال یا مشكل هنگام ورود به کالسهای مجازی با ایمیل زیر مكاتبه
فرمائید:
Aradseo@gmail.com

