
  ی مجاز یاستفاده از شبکه ها  یآمده است مسئله   دی پد یآموزش یجامعه   نی کرونا در کشور ب  وع ی که بعد از ش  یاز مشکالت  یکی 

شاد   ی آموزش ی گرفته تا شبکه   دی نو ی روم و سامانه  یمانند اسکا ییها تی است. از سا نی آنال یکالس ها ی مختلف در جهت برگزار

از معلم ها، دانش   یاری در شاد اشاره کرد که بس لمی آپلود ف ی توان به مسئله  ی موارد م نی ا جملهمواجه بوده اند. از   یبا مشکالت 

 .را با پالش مواجه کرده است نی والد  یآموزان و حت 

با مدت   ییوی دی کند به طور مثال و یرا مصرف م نترنتی از ا  ییشود حجم باال ی تلفن همراه گرفته م نی که با دورب  ییها لمی ف ارسال 

  یکه از جانب معلم ها آماده م سی تدر یروزانه   ی وهای دی ارسال و نی حجم خواهد داشت بنابرا تی مگابا  200  یبه سادگ قه ی دق 5زمان 

سامانه و   نی ها در ا لمی در شاد ،رفع مشکل ارسال ف لمی آپلود ف یمطلب نحوه   نی دهد. در ا یاختصاص م ود را به خ ییشود حجم باال

 .قرار خواهد گرفت  یشاد مورد بررس  یارسال در برنامه    یها برا لی فا  یفشرده ساز 

 در شاد  لمی مشکل آپلود ف رفع

برنامه شاد به اشتراک گذاشته اند اما دانلود آن ها   یرا در گروه ها ی آموزش یبا محتوا  ییها لی آمده است که معلم ها فا  شی پ  اری بس

  تی ها در برنامه شاد الزم است محدود ل ی نبوده است. به جهت رفع مشکل ارسال و دانلود فا ری از دانش آموزان امکان پذ ی برخ یبرا

  ری دانلود غ یت ی لوبای ک 1000  تی برنامه مراجعه شود و محدود نی ا مات ی منظور الزم است به تنظ  نی شود. بد  شتهحجم دانلود ها بردا 

 .داده شده است حی عمل توض نی ا یو چگونگ ات ی فعال شود در ادامه جزئ 

 .دی برنامه شاد وارد شو ماتی به تنظ ابتدا

  .دی سوم شو نه ی در گز یساز  ره ی . وارد بخش داده ها و ذخدی کن  ی را مشاهده م  نه ی شاد چند گز مات ی بخش تنظ در

  دئوهای و یعن ی دوم  نه ی گز ی، بر رو دی در شاد را دار لمی . اگر مشکل ارسال فدی دانلود خودکار رسانه ها را فعال کن  دی بخش با نی ا در

  .دی کن  کی کل

، بخش   ت ی محدود نی دادن ا  ش ی افزا یاست. برا  تی لوبای ک 1000حجم دانلود خودکار برنامه  تی محدود دی کن  یکه مشاهده م همانطور

  .دی رنگ را تا انتها ببر یآب 

و    لم ی ف دی توان  یشما م یعن ی است  افتهی  شی افزا تی مگابا 50حجم دانلود خودکار برنامه تا   ت ی که محدو دی کن  یمشاهده م ری ز ر ی تصو در

  .دی را دانلود کن  تی مگابا 50با حجم  ییها لی فا

، وارد   دی ها مشکل دار یق ی . مثال اگر در دانلود موسدی ده شی حجم دانلود خودکار را افزا  تی محدو دی توان  یم زی بخش ها ن  ری سا در

 .دی ده  ش ی افزا تی مگابا 50تا  زی را ن  تی محدود  نی و ا دی شو ی ساز  رهی ها در قسمت داده ها و ذخ یقی بخش موس

 در شاد  لم ی ارسال نشدن ف علت

  شی پ  مات ی در نظر گرفته است و در تنظ ت ی محدود یارسال یها ل ی شاد در حجم فا  یاشاره شد برنامه   یکه در بخش قبل همانطور

ها با حجم   ل ی آپلود ودانلود فا یبرا  طی شرا نی دهدو در ا یرا نم تی لوبای ک 1000از   شی با حجم ب  ییها ل ی ارسال فا ی فرض اجازه 

 .قرار گرفته است عمل شود نی از ا شی که پ  یحات ی نموده و همانند توض مراجعه مات ی الزم است به قسمت تنظ شتری ب 

  ی بود، الزم است با استفاده از برنامه ها تی مگابا 50از  شی ب  یارسال یو ی دی و و  لی حجم فا ا ی نبود و  زی آم ت ی بازهم ارسال موفق اگر

 .دی کن  یشاد بارگزار   یدر برنامه   پ ی ز ل ی و به صورت فا  ها را کاهش داده وی دی حجم و  یفشرده ساز 

 

 در شاد  فی ارسال تکال نحوه

  ییوی دی و  لی فا  ای و   ری تصو فی صورت بود که دانش آموزان بعد از انجام تکال  نی ا به فی شاد روند ارسال تکال یمی قد  ینسخه   در

  ی را برا  فی تکال تی ری و مد یدانش آموزان، دسته بند ی برا یروش با وجود سادگ  نی کردند. ا ی شاد ارسال م  یمربوطه را در گروه ها

 ف ی تکال یها ل ی با عنوان بات شاد اضافه شد ه دانش آموزان فا یت ی برنامه قابل نی دوم ا یدر نسخه   نی رامعلمان دشوار کرده بود. بناب 



توسط معلم   ازی و ثبت امت   یبررس یمخصوص خود را برا  طی فرستند و هر دانش آموزان مح یمعلمان م ی شخص ی خود را به صفحه 

 .دی را نصب کن  دوم برنامه شاد ی الزم است در ابتدا نسخه  لی شروع آموزش ذ یبرا نی بنابرا .دارد

 .دیی نما کی اسم خود کل ی شاد بر رو  یاز ورود به برنامه   پس

به ورود به   یازی شاد ن  دی جد  ی منظور در نسخه  نی ا ی. برادیی را انتخاب نما ف ی ارسال تکل ی  نهی موجود گز ی بعد از نو ی صفحه  در

 .دیی من قرار دارد را انتخاب نما یگروه کالس ها نیی که در پا  ف ی ارسال تکل ی  نه ی است گز  یو تنها کاف ستی شاد ن   یبرنامه 

تواند با انتخاب   یشود و دانش آموز م  یدر نظر گرفته است نماسش داده م فی آن ها تکل یکه معلم برا یدروس   ستی ل فی بخش تکال در

 .دی خود را مشاهده نما  فی ورود تکال  ی نهی گز

مورد نظر   لی دانلود فا ی. برادی شده توسط معلم را مشاهده نما  یبارگزار  فی استارت، دانش آموز قادر است تکال ی  نهی انتخاب گز با

 .دی کرده و منتظر اتمام دانلود بمان  ک ی رنگ کل  یفلش آب   یاست رو  یاست کاف

  ی مناسب نوشته و در نور کاف یمرحله دانش آموز موظف است جواب سوال مطرح شده را به صورت خوانا در برگه   نی از ا پس

 .دی معلم ارسال نما ینموده و برا  ی عکس بردار

(  دیی مورد نظر را آپلود نما ل ی ) لطفا فا امی پ  ی ده ( در بات را انتخاب نموده و با مشاهف ی )ارسال تکل  ی  نهی گز ف، ی ارسال تکل یبرا

 .دیی مورد نظر خود را در قالب عکس ارسال نما فی تکل

  دی صورت طبق صالح د نی ا ری در غ ندی معلم ارسال نما یشده از سو  نیی را در مدت تع فی دانش آموزان موظف اند تکال نکهی آخر ا در

 .شود ی دانش آموز لحاظ م ی برا یمنف ی معلم نمره 

 در شاد  لمی در هنگام آپلود ف وی دی کاهش حجم و ی  نحوه

به طور   وهای دی شاد نسبت به کاهش حجم و ی ها با حجم باال در برنامه  لم ی تر ف عی توانند جهت آپلود سر یو دانش آموزان م معلمان

 .دی کن  ی را ط  ر ی منظور مراحل ز نی ا ی. براندی در خود برنامه شاد اقدام نما می مستق

 .دیی سنجاق را انتخاب نما  ی نهی گز

 .موردنظر را انتخاب کنبد لمی ف

باشند.همزمان با   ی م 720و    480،  360،  240ها شامل  تی فی ک  نی . ادی مورد نظر خود را انتخاب کن  تی فی حجم و ک لم ی از آپلود ف شی پ 

 .شود ی داده م  شی صفحه نما  یدر باال  و،ی دی و یبارگزار  ی مربوطه برا یمورد نظر حجم مصرف تی فی انتخاب ک

از   شی . پ دی نرم افزار استفاده کن  یبروز شده   یحتما از نسخه   دی با دی امکانات جد ری در شاد و سا لمی آپلود ف ی که برا دی داشته باش توجه 

 .دی را حذف نکن  یقبل  ی نسخه  د،ی جد ی نصب نسخه 

 اخبار برنامه شاد  نی آخر

 شاد  ی آموزشدر شبکه  نی کالس آنال یشی آزما ی اجرا

به طور   نی کالس آنال تی به شبکه شاد گفت: در حال حاضر قابل ن«ی »کالس آنال ت ی شبکه شاد با اشاره به افزوده شدن قابل یفن  ری مد

است و با رفع   یساز نهی در دست به ت،ی قابل نی . اکنندیدانش آموز از آن استفاده م ۵۰۰۰در شاد در حال استفاده است و  یشی آزما

در کشور و   ی آموزش شنی کیاپل نی افزود: شبکه شاد، به عنوان بزرگتر یتحت پوشش را باال برد. و  دارس تعداد م توانی مشکالت م

خواهد بود   داری همچنان پا زی در دوران پساکرونا ن   ،یسال جار ورماهی در شهر ی مجاز یفضا  یعال  ی بر اساس مصوبه شورا نی همچن 

 .دهدی م ت ی در کشور ادامه فعال ی آموزش مجاز  ی و به عنوان بازو

 

 



 است؟  عه ی شا ای دارد  قتی آموزش شاد حق ی هک شده شبکه 

که   ی فرد یعن ی است؛  ی کار کامالً تخصص ک ی . هک کردن می کن  ف ی تعر ی هک را به درست  دی تاکنون هک نشده است؛ ما با چگاهی ه شاد

 شنی کی . اپلشکندی شبکه را م یت ی امن  یهاه ی و ال کندی ما نفوذ م تاسنتری شاد است به د س ی برتر از برنامه نو یو تخصص ی به لحاظ علم

شاهد هک شاد   چگاهی از هک، ما ه فی تعر نی . با اکندیم دای پ   رمجاز ی غ یدسترس تاسنتری به د ای  دهدی مقرار  ری مخاطب را تحت تأث 

اغفال از کاربر   ای  عی تطم د،ی با تهد یاست. فرد  ی رتخصصی کار غ ک ی است.  یهبردارکال دهدی. آنچه که در شبکه شاد رخ ممی نبود

  ر ی خود کاربر است که مس نی . است ی اسمش هک ن  گر ی د نی ا شودیشاد م   شبکهاو وارد   یو به جا   افتی ورود به شبکه را در امکی شاد پ 

  ی. همه موارد ستی کند. فرد کالهبردار هم متخصص ن  یکه کالهبردار دهدی قرار م گری فرد د اری ورود به شبکه را در اخت  یو دسترس 

 .استبوده  های دست از کالهبردار نی تحت عنوان هک شاد مطرح شد از جنس ا نی از ا ش ی که پ 

 

  ی مادر و پدر گوش ای قرار داده بودند  ی گری فرد د اری خود را در اخت  ی که گزارش شده است؛ کاربران غالباً گوش یموارد  شتری ب  در

ما   ی وارد برنامه شاد شده بود. حت  دار ی فروخته بود و خر  یگری خود را به فرد د  یکاربر شاد گوش  ای خود را دست فرزند داده بودند؛ 

اند که امکان  خود کاربران بوده شه ی هم قتی . در حقمی مدارس و مناطق هم داشت  رانی مد یاکانت کاربر زاز سواستفاده ا ی موارد

  دی دادند. با یگر ی خود را به فرد د  کارتمی به س یدسترس ای  یبه گوش ی کردند و دسترس جادی از شبکه شاد را ا ی سواستفاده و کالهبردار

 .میی موارد هک نگو نی به ا می دقت کن 

 

 مطالب  خالصه 

 

  ی کشور، شبکه  ی آموزش یوارده به برنامه   ب ی کاهش آس  ی کرونا آموزش و پرورش برا یر ی همه گ عی به علت ش 98سال   از

نوپا   ل ی برگزارشد و به دل یدانش آموزان به صورت مجاز یاقدام کالس ها نی ا ی کرد. در پ  یتحت عنوان شاد را راه انداز یآموزش

در  نیی سرعت پا ،ییوی دی و یها ل ی عدم ارسال شدن فا ی از قبل یآن، مشکالت  ی ها یژگی با و رانی کار  یینرم افزار و عدم آشنا نی بودن ا

مشکل ارسال   در شاد، لی آپلود فا  لی از قب  یحل مشکالت  یبرا  ییمقاله به راه حل ها نی به وجود آمد. در ا رهی داده ها و غ یبارگزار

با   نه ی زم نی شد. در صورت وجود هرگونه مشکل و سوال در ا  ختهدانش آموزان پردا  فی ارسال تکل یدر برنامه شاد و نحوه   لی فا

 .دیی تماس حاصل فرما ل ی تحص رانی کارشناسان ا


