وﻗﺘﯽ در ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ،دﮐﻤﻪ

ﻣﯽزﻧﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻄﺎی  Waiting for Hostﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم؟

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺎد وارد ﮐﻼس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ورود اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﮐﻼس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﮐﻼس ﺷﻮﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻟﭗﺗﺎب ،ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ
در ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺮماﻓﺰار  Adobe Connectرا ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎب ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
وارد ﮐﻼس ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی .Adobe Connect

آﯾﺎ در ﮐﻼس ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ از اﺳﺘﺎد درس ﭘﺮﺳﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﻋﻼﻣﺖ
ﺷﻤﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد درس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ،و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن

ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼس ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻼس در ﻗﺴﻤﺖ  CHATﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﮐﻼس داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺎﺿﺮی ﺧﻮرده و ﺑﺎ ﺧﺮوج
از ﮐﻼس ،زﻣﺎن ﺧﺮوج او و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﮐﻼس ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

۱

در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم؟!
This meeting requires users to be in a group in order to join

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد درس ﮐﻼس را ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻼس ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎد درس ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻼس را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ

اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن در ﺻﻮرت رﺧﺪاد ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎدﺛﻪای ،از اﺳﺘﺎد درس ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم؟!
Another meeting with this certificate is already in progress.

ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و دوﺑﺎره وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻧﺮماﻓﺰار  Adobe Connectاز ﻣﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺬرواژه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻧﺮماﻓﺰار  Adobe Connectﺷﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ lms.iust.ac.ir

وارد ﮐﻼس ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻤﻪ

وارد ﮐﻼس ﺷﻮﯾﺪ و  Adobe Connectاز اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر

و دﮐﻤﻪ

ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

آﯾﺎ ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ .اﺳﺘﺎد درس ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ﺿﺒﻂ را در اﺑﺘﺪای ﮐﻼس ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ اﺳﺘﺎد درس اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﺑﺘﺪای ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ .دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪن ﮐﻼس ،آرﺷﯿﻮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﺮا در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  Adobe Connectﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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