
بررسی مشکل در ورود به کالس زنده و تست سرعت شبکه اینترنت در  

محیط کالس 

گرامی  کاربر

است ضروری  زنده  های  کالس  از  استفاده  منظور  از  flash player , Add-in افزارهای  نرم   به  را  مرورگر  و 

 .دانلود و نصب نمایید  /101https://utec.ut.ac.ir/web/utec صفحه

و مجدد از صفحه   uninstall افزارها از قبل بر روی سیستم شما نصب می باشند از کنترل پنلتوجه داشته باشید اگر این نرم  

 .ذکر شده نصب نمایید

:سی مشکل در ورود به کالس  برر

بر  عالوه  شوید  نمی   کالس  به   ورود   به  موفق   دلیلی   هر   به  اگر  کالس،   به  ورود   گزینه  روی   بر  کلیک   پس از نصب نرم افزارها و

 :نمایید بررسی را ورود  مشکل صفحه این به ورود با  که  شود می داده  نمایش زیر شکل  به ای پنجره کانکت  ادوبی صفحه

https://utec.ut.ac.ir/web/utec/101


 

، با ورود به صفحه  troubleshooting pageبا کلیک بر روی گزینه 

.ut.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm2http://vclas  ، 4 ام می شود که در  مرحله تست انج

 صورت ناموفق بودن تست در هر مرحله مطابق تصویر زیر، ضروری است مشکل را برطرف نمایید. 

 

 .اهده مشکل می بایست از صفحه نرم افزارها نصب شود: تست نصب نرم افزار فلش پلیر که در صورت مش1مرحله

که در صورت ناموفق بودن تست می بایست با پشتیبان شبکه اینترنت برای باز کردن  1935تست باز بودن پورت  :2مرحله 

 .این پورت تماس گرفته شود

حال حاضر برای ورود به کالس   در شما شبکه سرعت  دهد  می نشان مرحله این بودن ناموفق  : تست سرعت شبکه که3مرحله

 .مناسب نمی باشد

 .که در صورت مشاهده مشکل از قسمت نرم افزارها نسبت به نصب آن اقدام نمایید Add-in : تست نرم افزار4مرحله 

 : بررسی سرعت شبکه اینترنت در محیط کالس زنده
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http://vclas2.ut.ac.ir/common/help/en/support/meeting_test.htm


در صورتی که در محیط کالس در دریافت صدا و تصویر مشکلی مشاهده شد مطابق تصویر زیر سرعت شبکه خود را بررسی 

 نمایید. 

 

، داشتن  استاد توسط صفحه گذاری اشتراک به و دانشجو و استاد صوت همراه به فقط یک ویدیو در صورت فعال بودن

 مشخصات پهنای باند اینترنت زیر برای دریافت صدا و تصویر با کیفیت مناسب توصیه می شود. 

  

 500Kbps :آپلود  2Mbpsدانلود:  دانشجو:

 1Mbps :آپلود 2Mbps   :دانلود    استاد:

 

@
Koo

ye
sta

n




