پیش نیاز ها :
 .1براي شركت در جلسه به هيچ نرم افزاري براي نصب نياز نيست .شما از طريق يك لينك وارد جلسه
خواهيد شد.
 .2قبل از ورود به جلسه مصاحبه از اتصال و صحت عملکرد ميکروفن ،هدفون و دوربين دستگاه خود مطمئن
گرديد.
 .3از سرعت اينترنت بسيار خوبی برخوردار شويد (حداقل سرعت  1مگابيت بر ثانيه) .
 .4براي اتصال به سامانه  BigBlueButtonمی توانيد از لپ تاپ و يا دستگاه تلفن همراه هوشمند استفاده
كنيد.
 .5حتماً هر دو مرورگر  Mozilla Firefoxو  Chromeرا بر روي دستگاه تلفن همراه يا لپ تاپ خود
نصب كنيد تا در صورت برخورد با مشکل در يکی از مرورگرها از مرورگر ديگر استفاده كنيد .اين سامانه
با مرورگرهاي  Internet Explorerو همچنين  Microsoft Edgeكار نمی كند.
 .6دوربين را فقط در صورت نياز روشن كنيد.
 .7در صورتی كه نياز بود صحبت كنيد ،ميکروفون خود را باز كنيد.
 .8قبل از شروع جلسه مصاحبه از خاموش بودن فيلترشکن مطمئن گرديد.
 .9قبل از شروع جلسه مصاحبه راهنماي كاربري سامانه را با دقت مطالعه كنيد.

ورود به سامانه:
وارد آدرس  https://vclass3.modares.ac.ir/b/lad-st9-tfz-z7kشوید ( دقت کنید حتماً باید از
مروگرهای موزیال فایرفاکس (ترجیحاً) یا گوگل کروم استفاده کنید) .در شکل زیر ( )1نام و نام خانوادگی
خود را به زبان فارسی تایپ کرده و روی گزینه  )2( Joinکلیک کنید.
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در صفحه بعدی گزینه  Microphoneرا انتخاب کنید.

سامانه ،میکروفون پیش فرض دستگاه شما را شناخته و اجازه دسترسی می خواهد .هر پیامی که مشاهده
کردید گزینه  Allowرا انتخاب کنبد.
2

دقت کنید در حالت پیش فرض میکروفون شما پس از ورود به سامانه در حالت  Muteقرار دارد .هر وقت
که نیاز بود صحبت کنید روی آیکون میکروفون روی صفحه کلیک کنید تا میکروفون شما باز شود.

3

در صورتیکه نیاز بود صحبت کنید و میکروفون را باز کردید ،هنگام صحبت کردن باید آیکون میکروفون روی صفحه ارتعاش
داشته باشد ( )1و اسم شما روی صفحه بیاید( .)2در غیر این صورت به قسمت بعدی راهنما ( مشکل صدای میکروفون،صفحه
 )6مراجعه کنید.
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در صورت نیاز به روشن کردن دوربین ،روی آیکون وبکم بر روی صفحه کلیک کرده و اجازه دسترسی سامانه به دوربین را
بدهید ( .)1سپس گزینه  )2(start sharingرا بزنید.
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مشکل صدای میکروفون :
به تنظیمات صدا در کنترل پنل بروید .برای این کار وارد کنترل پنل شوید .نمای نمایش آن را در حالت  small Iconقرار
دهید .روی گزینه soundکلیک کنید تا پنجره  soundباز شود.

در پنجره  soundوارد تب  Recordingشوید .شروع به صحبت کنید .میکروفونی که به هنگام صحبت کردن شما ارتعاش و
حرکت دارد (*) ،میکروفونی است که از عملکرد درست برخوردار است .بنابر این  ،این میکروفون باید میکروفون پیش فرض
سیستم شما باشد؛ یعنی کنار آن باید تیک سبز رنگ خورده باشد .در غیر این صورت ،میکروفون دارای ارتعاش را انتخاب کرده
و گزینه  set defaultرا بزنید.

*
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حال باید تنظیمات ولوم میکروفون پیش فرض را هم چک کنید .برای این کار روی آیکون میکروفون پیش فرض کلیک کنید و
سپس گزینه  propertiesرا انتخاب کنید.

در این پنجره به تب  Levelsبروید .در این پنجره دقت کنید که ولوم میکروفون روی حداقل روی  50باشد و احیاناً mute
نباشد .در برخی از مواقع با زیاد کردن  Microphone Boostکیفیت صدا بهتر می شود .ولی در حالت عادی بهتر است مقدار
این گزینه در همان حالت پیش فرض باقی بماند.
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