راهنمای استفاده موثر فراگیران از کالس مجازی (آنالین) و وبینارها
سامانه آموزش مدیریت مرکز آموزش
Web.thmporg.ir

فراگير گرامي
خواهشمند است قبل از اينکه براي اولين بار به صورت آنالين به کالس آنالين خود ملحق شويد ،يک بار براي هميشه ،اين راهنما را که مراحل سادهي استفاده از کالس آنالين را شامل
ميشود ،مطالعه فرماييد.

گام نخست :ملزومات سختافزاری ،نرمافزاری و شبکهای
ایفای نقش شما به عنوان دانشآموز در یک کالس آنالین ،مستلزم تأمین برخی ملزومات سختافزاری ،نرمافزاری و شبکهای است که در ادامه به معرفی آنها
میپردازیم.

ملزومات سختافزاری
 -1یک دستگاه کامپیوتر با پردازنده الاقل دوهستهای و  4گیگابایت حافظه  RAMمتصل به اینترنت با پهنای باند حداقل ( 1 Mbpsیک مگابیت در
ثانیه)
 -2یک دستگاه هدفون و میکروفن یا هدست (استفاده از هدست تلفن همراه نیز بالمانع است).
توجه :درصورتی که از میکروفن و بلندگوی کامپیوتر استفاده کنید ،زمانی که از معلم خود اجازه صحبت کردن میگیرید ،صدای پخش شده از
بلندگوی شما ،از طریق میکروفن شما به سمت سایر حاضرین در کالس آنالین مخابره شده و در نتیجه اصطالحا ً صدا  Loopمیشود و صدای
ناهنجاری پخش میشود .از این رو اگر ناچار به استفاده از میکروفن کامپیوتر شدید ،در زمان صحبت کردن دیگران ،باید میکروفن خود را
غیرفعال کنید .نحوه انجام این کار در ادامه تشریح خواهد شد.

ملزومات نرمافزاری
حداقل امکانات نرمافزاري الزم براي استفاده از کالس آنالين عبارتند از:
-1-1

براي اتصال به کالس از طريق کامپيوتر (توصيهي ما اين شيوه اتصال است ،مگر اينکه در مسير يا جاده باشيد و به کامپيوتر دسترسي نداشته باشيد):
.1-1-1

مرورگر اينترنتي ترجيحا  Google Chromeو يا FireFox

.2-1-1

براي اتصال از طريق کامپيوتر به کالس آنالين ،نصب اپليکيشن تحت ويندوز  Adobe Connectکه در نسخههاي جديد نرمافزار کالس مجازي
شرکت ادوبي ارائه شده است ،اکيدا توصيه ميشود .توجه کنيد که به راحتي ميتوانيد يک بار براي هميشه ،اپليکيشن تحت ويندوز را از طريق گزينه
«برنامههاي مورد نياز» در صفحه آغازين سامانه ( )web.thmporg.irدانلود و نصب کنيد تا از افزونههايي همچون  Flash Playerيا Adobe
 Connect add- inبي نياز شويد و به صورت بسيار بهينه از کالس استفاده کنيد.

.3-1-1

اگر اپليکيش ن تحت ويندوز ادوبي کانکت را به هر دليلي نصب نکرديد ،براي اتصال به کالس از طريق مرورگر اينترنتي خود ،الزم است افزونه Flash
( Playerمتناسب با مرورگرتان) را در مرورگر خود فعال کرده و نيز ،افزونه  Adobe Connect Add-inرا نصب کنيد .هر دو مورد در صفحه
«برنامههاي مورد نياز» ارائه شدهاند.

-2-1

براي اتصال به کالس از طريق تلفنهاي هوشمند يا تبلتهاي اندرويدي:
.1-2-1

نصب اپليکيشن تحت اندرويد  Connectبراي اتصال از طريق تلفنهاي هوشمند تحت اندرويد به کالسهاي مجازي ،که اين اپ نيز از طريق برنامههاي
مورد نياز قابل دريافت است.

سیستم عامل ویندوز (ترجیحا ً نسخه  )11به روز شده
برای شرکت در جلسه به صورت آنالین ابتدا باید نرم افزار  connect adobeو  player flashرا بر روی کامپیوتر یا موبایل خود نصب کنید.
دانلود ادوبی کانکت برای ویندوز
دانلود ادوبی کانکت برای مک
دانلود ادوبی کانکت برای اندروید
دانلود ادوبی کانکت برای ایفون(از ایتونز(

ملزومات شبکهای
 -1یک اتصال پایدار به اینترنت با پهنای باند حداقل  1 Mbpsموثر
 -2ترافیک قابل مصرف برای هر جلسه یک ساعته ،الاقل معادل با ( 011 MBمراقب باشید که در حین کالس ،ترافیک قابل مصرف شما تمام نشود).
توجه :اگر برای اتصال به اینترنت ،تلفن هوشمند خود را  Hot Spotمیکنید ،مراقب باشید که تماسهای تلفنی شما باعث قطع اتصال شما به اینترنت
نشوند.

گام دوم :ورود به سامانه
 -1مرورگر اینترنتی  Chromeیا  Firefoxرا باز کنید.
 -2نشانی اینترنتی که بصورت مکتوب به شما اعالم می گردد را در نوار آدرس مرورگر درج کنید .حاال داخل صفحه آغازین سامانه هستید.
تذکر : 1اگر در دوره های رایگان مرکز شرکت نموده اید در زمان ورود نیاز به داشتن نام کاربری و کلمه عبور نمی باشد و فقط با درج نام و نام
خانوادگی خود وارد شوید و استاد دوره یا مدیر سیستم شما را به کالس وارد می نمایند.
تذکر  : 2اگر در دوره های تخصصی شرکت نموده اید حتما می بایست با نام کاربری و کلمه عبور که به شما داده شده وارد شوید.

 -3ورود به سيستم و شروع کار
حاال اگر مدرس (ميزبان جلسه) وارد کالس شده باشد ،مطابق تصوير مي توانيد استاد دوره را ببينيد.

صفحه کالس آنالين
 -1امکانات کالس براي دانشپذير :اکنون در محيط کالس هستيد و ميتوانيد فيلم فضاي کالس ،اساليدهاي پاورپوينت استاد ،تخت سفيد مجازي استاد و صفحه نمايش
کامپيوتر استاد را بنا به تشخيص و صالحديد ايشان مالحظه کنيد .در فضاي کالس ،امکانات ذيل در اختيار شما خواهد بود:

 .1پايش سرعت اتصال شما به اينترنت در محیط کالس :اين امکان از طريق آيکن  Connection Statusدر گوشه باال -سمت راست پنجره در اختيار
شما قرار دارد .اگر اين آيکن سبز رنگ باشد ،به معناي وضعيت مناسب سرعت اينترنت شما بوده و اگر نارنجي يا قرمز باشد ،به معناي افت سرعت و عدم کفايت پهناي
باند شما ميباشد .اگر روي اين آيکن کليک کنيد ،اطالعات دقيقتري در رابطه با سرعت آپلود و دانلود شما ارائه ميشود:

شاخص پهناي باند
 .2دست بلند کردن براي طرح سوال يا اظهار نظر به صورت صوتي :البته اين امر به لحاظ فني مشروط به اين است که هدست در اختيار داشته باشيد .به
اين منظور کافي است روي دکمه ( Raise Hand

) در نوار باالي پنجره ،کليک کنيد .پس از اينکه اين دکمه را کليک ميکنيد ،استاد با يک پيام مبني

بر درخواست شما براي طرح پرسش صوتي مواجه خواهد شد .در صورتي که ايشان صالح بداند درخواست شما را خواهد پذيرفت و پيامي در گوشه صفحه نمايش شما
مطابق تصوير بعد ظاهر خواهد شد.

وقتي مدرس به دانشپذير اجازه طرح پرسش ميدهد.
اکنون براي اينکه صحبت کنيد ،کافي است روي دکمه( 0020fConnect my Audio

) که در نوار باالي صفحه قرار دارد ،کليک کنيد تا ميکروفن

شما فعال شود و شروع به صحبت کنيد .پس از اتمام صحبت خود ،دوباره دکمه همان دکمه  Connect my Audioرا کليک کنيد.

نکته مهم:
توجه داشته باشيد که اگر قصد داشته باشيد سوال صوتي را با فرآيندي که ذکر شد انجام دهيد ،الزم است از هدفون براي شنيدن صداي کالس استفاده کنيد .زيرا در
صورت استفاده شما از اسپيکر (بلندگو) ،کل اعضاي کالس با مشکل برگشت صدا از طريق ميکروفن شما مواجه خواهند شد و صداي ناهنجاري به گوش آنها و خود
شما خواهد رسيد.
 .3پاسخ دادن به سواالتي که مدرس در قالب رايگیري يا  Pollطرح ميکند :طبق استاندارد برگزاري دورههاي آنالين ،مدرسين در هر  11دقيقه تدريس،
يک بار سوالي چهار گزينهاي را در قالب  Pollيا رايگيري ارائه مي کنند .شما به عنوان فراگير بايد با حضور ذهن ،به درس گوش داده باشيد تا بتوانيد اين سواالت را
پاسخ دهيد .فراگيراني که به  3سوال پاسخ ندهند ،از نظر مقررات برگزاري ،غايب لحاظ ميشوند ،حتي اگر در کالس ظاهراً حضور داشته باشند.

روي دايرهي مجاور گزينهي مورد نظرتان کلیک کنید .پاسخگويي به اين نوع سواالت ،اهمیت زيادي پیرامون حضور و غیاب شما دارد.

 .4اعالم نظر کوتاه با استفاده از نمادهاي موسوم به  Emoticonsيا شکلک :کافي است روي فلش کوچک مجاور دکمه ( Raise Hand

) در نوار ابزار

باالي صفحه کليک کنيد و شکلک دلخواه خود را با هدف اعالم نظر ،انتخاب کنيد .برخي از اعالم نظرهاي ممکن از اين طريق عبارتند از :تصديق ( ،)Agreeمخالفت
( ،)Disagreeاعالم خروج موقت از کالس ( ،)Step Awayدرخواست براي بلندترصحبت کردن استاد ( ،)Speak Louderدرخواست براي آهستهتر صحبت
کردن استاد ( ،)Speak Softerدرخواست براي سريعتر درس دادن استاد ( ،)Speed Upدرخواست براي کندتر درس دادن استاد ( ،)Slow Downخنديدن به
شوخي انجام شده توسط استاد ( )Laughterو تشويق کردن استاد (.)Applause

 .5تايپ نظرات و سواالت از طريق قسمت  Chatو گپ زني :در قسمت پاييني کادر  Chatکليک کنيد و آنچه را مايليد با مدرس و دانش پذيران ديگر مطرح
کنيد ،تايپ نماييد و در پايان کليد  Enterرا فشار دهيد (تصوير بعد).

