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نحوه محاسبه حضور و غیاب در کالسهای آنالین به چه صورت است؟



صدای دانشجو قطع و وصل میشود اما بقیه دانشجوها مشکل ندارند؟



چرا وقتی روی عالمت میکروفن کلیک میکنم فعال نمیشود؟



چگونه میتوانم در کالس آنالین با سایر دانشجویان چت خصوصی داشته باشم؟



چگونه میتوانم به دانشجویانی که سؤال دارند امکان صحبت بدهم؟



چگونه میتوانم به دانشجو دسترسی به میکروفون بدهم؟



چگونه میتوانم به دانشجو دسترسی ارائه بدهم؟



پس از اتمام ارائه توسط دانشجو ،چگونه میتوانم دسترسی ارائه را از ایشان بگیرم؟



نوشتههای من در کالس برای سایرین ناخواناست ،برای رفع این مشکل چکار کنم؟



چگونه میتوانم سایز نوشتهها را در پنجره چت تغییر دهم؟



چگونه میتوانم فایلم را برای ارائه در کالس آنالین نمایش دهم؟



فایل من در کالس آنالین در مرحله  convertمیماند و نمیتوانم آن را نمایش دهم ،آیا راهحل دیگری هست؟



چگونه میتوانم پس از اتمام درس ،کالس را ببندم؟



آیا امکان ذخیره کردن کالس بهصورت فیلم وجود دارد؟
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نحوه محاسبه حضور و غیاب در کالسهای آنالین به چه صورت است؟

نام و نام خانوادگی دانشجویان با ورود به کالس آنالین در سمت راست در قسمت  Participantsقابل رؤیت میباشد و زمان حضور
ایشان در کالس و تعداد ورود به کالس و خروجشان نیز بهصورت خودکار محاسبه میگردد.


صدای دانشجو قطع و وصل میشود اما بقیه دانشجوها مشکل ندارند؟

اگر مطمئن هستید این مشکل فقط برای شما وجود دارد قطعاً دلیل سرعت اینترنت شماست.


چرا وقتی روی عالمت میکروفن کلیک میکنم فعال نمیشود؟

لطفاً از متصل بودن میکروفون و داشتن اکوالیزر در قسمت  soundدر پنجره  control panelاطمینان حاصل نموده و از یک مرورگر
دیگر استفاده نمایید.

جهت دانلود فایل راهنمای ویدئویی اینجا را کلیک کنید.


چگونه میتوانم در کالس آنالین با سایر دانشجویان چت خصوصی داشته باشم؟

برای این منظور نمایشگر موشواره را روی اسم فرد مورد نظر برده و از پنجرهای که نمایش داده میشود گزینه  start private chatرا
انتخاب نمایید تا  Tabجدید برای چت با ایشان در پنجره چت عمومی باز شود.
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چگونه میتوانم به دانشجویانی که سؤال دارند امکان صحبت بدهم؟

اگر در زمان برگزاری کالس برای دانشجو سؤالی پیش بیاید و یا به دلیل نیاز به برقراری ارتباط کالمی با شما و یا سایر دانشجویان داشته
باشد میتواند با کلیک بر روی آیکون  raise handشما را متوجه درخواست برای صحبت کردن نماید ،در این لحظه در باالی صفحه
کالس برای شما پنجره کوچکی نمایش داده میشود که در آن نوشته شده دانشجو با نام  Xدست خود را باال برده است .شما میتوانید در
صورت صالحدید بر روی عالمت تیک کلیک کنید تا دسترسی میکروفون به دانشجو داده شده و بتواند میکروفون خود را فعال نموده و
صحبت کند که در این صورت کلیه حاضرین صدای ایشان را خواهند شنید.
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چگونه میتوانم به دانشجو دسترسی به میکروفون بدهم؟

همانطور که اطالع دارید بهصورت پیشفرض دانشجو در محیط کالس دسترسی به میکروفون ندارد اگر در زمان برگزاری کالس نیاز بود
دانشجویی صحبت کند شما میتوانید نمایشگر موشواره را روی نام ایشان برده و در پنجرهای که باز میشود برروی گزینه Enable
 Microphoneکلیک کنید تا دسترسی ایشان به میکروفون فعال شود.



چگونه میتوانم به دانشجو دسترسی ارائه بدهم؟

در صورتی که نیاز باشد دانشجویی در کالس فایلی را بارگذاری کند و از روی فایل موضوعی را برای شما و سایر دانشجویان توضیح بدهد
میتوانید نمایشگر موشواره را روی نام ایشان برده و در پنجرهای که باز میشود بر روی گزینه  Make Presenterکلیک کنید تا
دسترسی ارائه به ایشان داده شود.



پس از اتمام ارائه توسط دانشجو ،چگونه میتوانم دسترسی ارائه را از ایشان بگیرم؟

لطفاً نمایشگر موشواره را روی نام دانشجو مورد نظر نگه داشته و در پنجرهای که باز میشود بر روی گزینه  Make Participantکلیک
کنید تا دسترسی ارائه از دانشجو گرفته شود.

5



نوشتههای من در کالس برای سایرین ناخواناست ،برای رفع این مشکل چکار کنم؟

جهت دانلود کیبورد فارسی اینجا را کلیک کنید .سپس فایل  setupرا اجرا نمایید و هنگامی که با پیغام Installation
 Completeروبهرو شدید میتوانید زبان سیستم را فارسی کرده و بر روی  nikannetworkکلیک کرده تا این فونت به صورت
پیشفرض بر روی سیستم شما فعال گردد.
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چگونه میتوانم سایز نوشتهها را در پنجره چت تغییر دهم؟

با کلیک بر روی گزینه  Pod Optionدر سمت راست پنجره چت و انتخاب گزینه  Text Sizeمیتوانید سایز نوشتهها را تغییر
دهید.



چگونه میتوانم فایلم را برای ارائه در کالس آنالین نمایش دهم؟

از طریق منوی  Shareمیتوانید فایل را بارگذاری کنید ،برای این منظور فایل شما باید  3شرط داشته باشد:
 Pdf .1باشد.
 .2حجم آن حداکثر  1مگابایت باشد.
 .3نام آن به زبان التین ذخیره شده باشد.
اگر فایل شما دارای هر سه شرط مذکور بود از منوی وسط صفحه گزینه  Share Documentرا انتخاب کرده و در پنجره جدید بر
روی دکمه  Browse My Computerکلیک کنید و مسیر فایل مورد نظر را انتخاب کنید و تأمل بفرمایید تا فایل آپلود شود.
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فایل من در کالس آنالین در مرحله  convertمیماند و نمیتوانم آن را نمایش دهم ،آیا راهحل دیگری هست؟

باید با مرورگر  Chromeوارد کالس آنالین شوید از گزینه  Share My Screenاستفاده کنید و  Desktopخود را نمایش
دهید.
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چگونه میتوانم پس از اتمام درس ،کالس را ببندم؟

الزم است پس از اتمام جلسه حتماً کالس توسط استاد بسته شود تا عملیات آمادهسازی فایل ضبط شده انجام شده و برای استفاده
دانشجویان آماده شده و بر روی میزگرد بارگذاری گردد ،برای این کار وارد منوی  Meetingشده و گزینه … End Meetingرا انتخاب
نموده و بر روی دکمه  Okکلیک نمایید.
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آیا امکان ذخیره کردن کالس بهصورت فیلم وجود دارد؟

امکان ذخیره کالس بهصورت فیلم وجود دارد ،لذا با انتخاب گزینه رکود  Record Meetingاز منوی  Meetingو با وارد کردن نام و
توضیحات ،میتوانید شروع به ضبط نمایید.
در باال و سمت راست صفحه میبایست آیکون ذخیرهسازی فعال باشد .به همین طریق هم امکان اتمام ذخیرهسازی وجود دارد.



نصب افزونه Add-in

مرورگر  Google Chromeرا باز نموده و مراحل زیر را انجام دهید:
Settings >>> Prvacy and security >>> Site Settings >>> Unsandboxed plugin access
آدرس سرور خود را اضافه نموده و گزینه  Allowرا انتخاب نمایید.
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