نیازهای ارتباطی ونرم افساری وسخت افساری جهت شرکت در دوره آنالین موسسه شکوه
 - 1نیازهای سخت افساری :
 اسپیکز یا ّذست تزای ضٌیذى صذا
 هیکزٍفَى تزای صحثت کزدى ( در صَرت ًیاس)
ٍ تکن تزای تِ اضتزاک گذاری تصَیز ( در صَرت ًیاس)
ٍ جَد پٌْای تاًذ حذاقل  kb 100تستِ تِ ًَع آهَسش  .در ٍیذئٍَ کٌفزاًس تِ صَرت صذا ٍ تصَیز ٍجَد ایٌتزًت تا سزػت
512کیلَتایت تصَرت هتقارى السم است .

 - 2نیازهای نرم افساری :
ً صة تَدى فلص پلیز ( ًسخِ ای اس ایي ًزم افشار تزای هزٍرگز ّای هختلف در فایل پیَست ٍجَد دارد )
ً صة ادیي (  ) ADD-INهزتَط تِ سیستن ػاهل کارتز (ًسخِ ای اس ایي ًزم افشار تزای سیستن ػاهل ّای هختلف (
 ) Android ٍ IOS ، windowsدر فایل پیَست ٍجَد دارد )
درصَرت استفادُ اسهزٍرگز  Google Chromeهزاحل سیزاًجام ضَد
اسهٌَی تٌظیوات گَگل کزم (سوت راست ) Customize
Show advanced settings ….. >>> Privacy >>> Content settings …..
ٍدرقسوت Unsandboxed Plug-in access
گشیٌِ سیز را اًتخاب کٌیذ
Allow all sites ….
ٍسپس  Doneرا تشًیذ.

>>> Settings

دستورالعمل ورود به کالس مجازی
 - 1در صَرتی کِ اس طزیق لج تاج ٍ یا  PCاقذام تِ ضزکت در کالس را ًوَدیذ کافی است ًزم افشار ّای هَرد ًیاس را ًصة ًوَدُ ٍ اس
طزیق هزٍرگز خَد لیٌک ٍرٍد تِ کالس را ٍارد ًواییذ ٍ تِ صَرت  ٍ Guestتا یک ًام ٍارد کالس کِ ضثیِ تصَیز سیز هی تاضذ
ضَیذ.

 - 2در صَرتی کِ اس طزیق تثلت ٍ یا گَضی تلفي ّوزاُ اًذرٍیذی اقذام تِ ضزکت در کالس را ًوَدیذ کافی است ًزم افشار ّای هَرد
ًیاس را ًصة ًوَدُ ٍ اس طزیق  browserخَد لیٌک ٍرٍد تِ کالس را ٍارد ًواییذ .در ایي حالت ضوا ٍارد صفحِ ای تِ صَرت سیز
هی ضَیذ:

در ایي لحظِ هوکي است قثل اس ٍارد کزدى ًام خَد تِ طَر خَدکار ٍارد صفحِ سیز ضَیذ:

در ایي حالت اگز ًزم افشار  Adobe connectرٍ دریافت ٍ ًصة کزدیذ تز رٍی گشیٌِ دٍم ٍ اگز ًصة ًکردیذ تز رٍی گشیٌِ اٍل کلیک
کًیذ ٍ پس اس دریافت ًزم افشار ٍ ًصة آى هجذدا اقذام ًواییذ .
پس اس کلیک ًوَدى تز رٍی گشیٌِ دٍم ضوا ٍارد صفحِ ای اس ًزم افشار  Adobeهی ضَیذ کِ تا ٍارد ًوَدى لیٌک کالس ٍ اًتخاب گشیٌِ
ّ ٍ Guestوچٌیي ٍارد ًوَدى ًام خَد تِ راحتی ٍارد صفحِ سیز هی گزدیذ کِ در ٍاقغ هحیط کالس هی تاضذ.



تست چْارهزحلِ ای ارتثاط ٍدستزسی تِ کالس هجاسی:

تَصیِ هیطَد قثل اسضزٍع کالس ٍضؼیت ارتثاط خَد را تا سزٍر کالس هجاسی تزرسی ًواییذ.
تزای ایي کارکافیست تِ آدرس سیزهزاجؼِ ًواییذ :
http://92.50.2.186/common/help/en/support/meeting_test.htm

ضواتؼٌَاى داًطجَ هی تایست تایذسِ هزحلِ اٍل تذٍى دریافت خطا هطاّذُ ًواییذ.
گشیٌِ  : 1هزتَط تِ ًصة تزًاهِ فلص پلیزاست (پیطٌْاد هی ضَدّویطِ اسآخزیي ًسخِ تزٍس آى استفادُ ًواییذ).
گشیٌِ  : 2اتصال تِ سزٍر را چک هی کٌذ .درصَرت هطاّذُ خطا تا پطتثاًی ارائِ دٌّذُ ایٌتزًت خَدتواس گزفتِ ٍدرخَاست تاسًوَدى
پَرت  443ٍ 1935را تذّیذ.
گشیٌِ  :3سزػت ایٌتزًت ضوا را تزرسی کزدُ ٍ تا سِ گشیٌِ ( ) LAN ٍ DSL ، Modemکِ تِ تزتیة ( ضؼیف  ،هتَسط ،ػالی) را ًطاى
هی دّذ.
:4هزتَط تِ ًصة تزًاهِ  Add-inاست (پیطٌْاد هی ضَد ّویطِ اسآخزیي ًسخِ تزٍس آى استفادُ ًواییذ).
تزرسی ٍضؼیت ارتثاط تا سزٍر :
-1تِ هٌظَر تزرسی ارتثاط خَد تِ سزٍر هطاتق ضکل تا فطزدى آیکي آًتي ٍضؼیت ارتثاطی هطخص هی ضَد  .رًگ سثش ًوایص ارتثاط خَب
است ٍرًگ ًارًجی یا قزهش ُب تزتیة ًطاى دٌّذُ ٍضؼیت هتَسط یا ضؼیف اتصال است  .تجش در حالت رًگ سثش کاهل ،کیفیت داًلَد پاییي
تَدُ ٍ تا تاخیز ارسال صَرت هی گیزد ٍ یا دریافت صذا ًاهفَْم ٍ فطزدُ است .

