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برای کار با این سامانه احتیاج به نصب هیچ گونه نرم افزار خاصی برروی کامپیوتر و یا گوشی موبایل خود ندارید .

محیط استفاده از این سامانه نرم افزار مرورگر کامپیوتر و یا گوشی میباشد  .پیشنهاد میگردد از مرورگرهای Google Chrome
ویا  Firefoxاستفاده نمایید  .بنابر حفظ امنیت و محرمانه بودن اطالعات رد و بدل شده  ،بایستی این مرورگرها به روز باشند .
(در زمان نگارش این راهنما آخرین نگارش کروم برای کامپیوتر  85و برای فایرفاکس  80میباشد)
از طرف دانشگاه شما یک آدرس  URLدر اختیار شما قرار داده خواهد شد که با نوشتن آن در نوار آدرس مرورگر و زدن کلید
 Enterو یا کلیک برروی آن  ،که برایتان توسط نرم افزارهای پیام رسان فرستاده شده  ،میتوانید به کالس درس خود وارد شوید.
پس از ظاهر شدن صفحه ورود به کالس بایستی نام کاربری و رمز خود را که از دانشگاه دریافت کرده اید در قسمت شرکت کننده
وارد نمایید .

دقت نمایید قبل از اینکار نرم افزار فیلتر شکن برروی کامپیوتر و یا گوشی شما اجرا نباشد  ،در غیر اینصورت اجازه ورود به کالس
نخواهید داشت  .این موضوع جهت حفظ اطالعات شما و بهبود سرعت در استفاده از کالس  ،بسیار موثر میباشد .

همانطور که در تصویر زیر مشاهده مینمایید بیانگر اجرای فیلترشکن قبل از ورود به سامانه میباشد

صفحه زیر زمانی به شما نمایش داده میشود که استاد هنوز کالس را شروع ننموده است .

پس از عبور از مرحله ورود نام کاربری و رمز  ،با صفحه ای به شکل زیر مواجه میشوید
چنانچه میخواهید در کالس به صحبت و بحث بپردازید  ،گزینه (میکروفون) را انتخاب کنید و اگر میخواهید فقط صحبتهای استاد
و سایر دانشجوان را گوش دهید  ،گزینه (تنها شنونده) را انتخاب کنید .

در این مرحله شما بایستی زدن دکمه  Allowبه نرم افزار مرورگر خود  ،اجازه دسترسی به میکرفون کامپیوتر را بدهید

با مشاهده این صفحه بایستی چند کلمه صحبت کنید  .اگر صدای خودتان را با تاخیر یک الی دو ثانیه میشنوید یعنی آنکه کامپیوتر

شما برای استفاده از سامانه آموزش آنالین  ،از لحاظ صوتی مشکلی ندارد  .سپس گزینه بله را بزنید (دقت نمایید ولوم صدای اسپیکر
کامپیوتر شما باز باشد) چنانچه برگشت صدای خودتان را نمیشنوید  ،ممکن است دستگاه شما ابزار دیگری را بعنوان میکرفون
شناسایی نموده  ،برای رفع مشکل  ،گزینه (خیر) را بزنید .

با ظاهر شدن این صفحه شما میتوانید ورودی سخت افزاری میکرفون و یا خروجی صدای خود را تغییر دهید.

(معموال احتیاج به اینکار نیست  ،مگر اینگه کارت صدای خارجی و یا وبکم دارای میکرفون داشته باشید)

صفحه اولیه ورود به کالس به این شکل میباشد

با زدن فلش آبی رنگ در سمت راست صفحه منوی گفتگو و کاربران باز میگردد و بازدن همان فلش بسته میگردد
برای مشاهده لیست کاربران کالس و رفتن به محیط گفتگوی نوشتاری از گزینه های سمت راست صفحه استفاده نمایید .

صفحه لیست کاربران
شما در این صفحه باید نام خود را مشاهد نمایید  .نام دانشجوان بهمراه شکل دایره ای و نام استاد بهمراه شکل مربعی در لیست
ظاهر میگردد  .چنانچه شما میکروفون خود را فعال کرده باشید و استاد هم اجازه صحبت به شما داده باشد باید در کنار اسم خود ،
عالمت میکرفون سبز ب بینید  .عالمت گوشی سبز کنار نام شما بمعنای آنست که شما فقط شنونده هستید و چنانچه هیچگونه شکلی
کنار اسم شما نبود  ،به معنای آنست که شما شنونده هم نبوده و مشکلی در سیستم صوتی شما وجود دارد که باید آن را رفع نمایید

برای خروج از نرم افزار عالمت سه نقطه سمت چپ باالی صفحه را بزنید و گزینه خروج را انتخاب کنید

چند نکته :
• چنانچه تمایل به صحبت در کالس ندارید و یا نمیخواهید صدای منزل و یا محل کار شما در کالس پخش گردد  ،شکلک
میکروفون آبی پایین صفحه را کلیک کنید  .با اینکار میکرفون شما قطع میگردد  ،برای صحبت دوباره همین کار را انجام
دهید تا میکروفون شما وصل گردد .
اگر دقت کنید متوجه میشوید شما و یا کاربران دیگر در موقع صحبت  ،نامشان در باالی صفحه روشن میشود  .این به این معنا است
که این فرد در حال صحبت در کالس میباشد .
• چنانچه به هر دلیلی تمایل به صحبت و شنیدن صدای کالس را ندارید  ،میتوانید عالمت بلندگوی پایین صفحه را بزنید .
در این حالت شما نه صدای کالس را میشنوید و کسی هم صدای شما را ندارد .
چنانچه دوباره برروی شکلک بلندگو در پایین صفحه کلیک نمایید  ،مراحل تایید میکرفون و تست صدا دوباره انجام خواهد شد .
• با زدن شکلک آدمک در پایین صفحه  ،وضعیت خودتان را در کالس مشخص میکنید  .با این کار یک شکل خاص کنار
اسم شما در لیست کاربران ظاهر خواهد شد .
• اگر استاد در کالس همزمان یک فایل پی دی اف را تدریس مینماید و همچنین وبکم خود را روشن نموده اند برای بزرگ
و کوچک نمودن تصویر وبکم از عالمت چهار فلش کنار تصویر استفاده نمایید.
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