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 سایت حرکت سفید بستر برگزاری وبینارها و جلسات آموزش آنالین

 اختصاصی امکانات زیر را برای شما فراهم میکند : مدیریتسایت حرکت سفید با پنل 

 ید بسته آموزشی مورد نیاز با قیمت مناسبثبت نام و خر-1

 ات، ایجاد نظرسنجی و آپلود فایلنل آموزش حرفه ای و آسان با امکان : ارتباط صوتی و تصویری، اشتراک صفحه نمایش، ضبط جلسپ-2

، برای هر کالسهزینه آنالین دریافت  ون محدودیت، امکان تعیین شهریه وو کاربران بد الس هاکپنل کاربری با امکان : ایجاد و مدیریت -3

 حاضرینمشاهده جلسات در حال برگزاری، ثبت تاریخ جلسات برگزار شده و نمایش لیست 

 اه شماست تا امکانات آموزشی مورد نیاز شما را فراهم نماید. سایت حرکت سفید همیشه همر

 

 راهنمای خرید بسته حرکت سفید و استفاده از پنل کاربری وب کنفرانس حرکت سفید

 .شوید   https://bb.harekatesefid.irآدرس به پنل آموزش آنالین حرکت سفید وارد صفحه اصلی مدیریت  ابتدا

 

 سپس از منوی باالی سایت خرید بسته ها را انتخاب کنید. 

ی روم امکان ضبط جلسات و الزم است بدانید به غیر از پنل و بسته های اختصاصی حرکت سفید، بسته های اسکای روم نیز ارائه می شود. داخل پنل اسکا

 برگزاری نظرسنجی و پرسش و پاسخ وجود ندارد. 

زدن دکمه تمدید بسته خریداری شده در هر زمان بخواهید می توانید با   کاربران آنالین همزمان انتخاب کنید.سپس بسته مورد نظرتان را بر اساس تعداد 

و در بین بسته ها  دیخواه ینفره م 15مثال اگر بسته تعداد کاربران خود اضافه کنید.  یا با خرید بسته جدید به پنل کاربری مدت زمان را افزایش دهید.

 . دیرینفره بگ 5بسته  کینفره و  10بسته  کی نیست می توانید

 

 

 

 

 

 

ل و ایمیل و بعد از انتخاب بسته وارد قسمت ایجاد حساب کاربری می شوید. در این قسمت باید فیلدهای اجباری را پر کنید )اسم و فامیل و شماره موبای

 شوید. توجه داشته باشید که حتی در صورت عدم پرداخت و خطای درگاه پسورد( و با زدن دکمه انتقال به درگاه پرداخت و خرید بسته وارد درگاه بانکی

  

 ساعته می توانید یک یا چند 24یعنی به مدت یک ماه نامحدود و 

 10کنید که مجموع کاربران کالس ها حداکثر  کالس همزمان برگزار

 نفره  5کالس  2نفر باشد. مثال 

 مدرس هم جزو نفرات حساب می شود. اما اگر مدرس آخر وارد کالس

الس کنفر کاربر وارد شده باشند. مدرس می تواند وارد  10شود یعنی 

 نفر می شود. 11شود. که 
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کاربری نمی تواند به  )حتی بدون پرداخت می توانید پنل را تست کنید ولی هیچ بانکی اکانت کاربری شما ایجاد خواهد شد. و وارد پنل کاربری می شوید.

 غیر از شما وارد اتاق ساخته شده شود.(

  .وارد پنل خود شوید  می توانید لینک پنل کاربریاز طریق  

 

  

 

 

 از طریق آیکن های                             دایره مثبت می توانید کاربر را به اتاق وصل نمایید. دایره زرد کاربر را با  بعد از زدن افزودن کاربر به اتاق 

ه می کند نقش مهمان وصل می کند که در این صورت نمی تواند از ضبط های اتاق در پنل کاربری استفاده نماید. آیکن دایره سبز نقش کاربر عادی اضاف

 که دسترسی کاربران معموال باید این باشد اگر مدرس نیستند. و دایره آبی نقش برگزارکننده است که به مدرس اتاق داده می شود. 

منوع قرمز کاربر را از اتاق از وصل نمودن کاربر به اتاق می توانید از طریق آیکن های                               نقش کاربر را تغییر دهید.  با دایره ورود مبعد 

 حذف کنید . و با دایره های بعدی نقش کاربر را به ترتیب مهمان، کاربر عادی یا برگزارکننده کنید.

  

 خط گوشه باال سمت راست را بزنید تا منوها را ببنید. 3اگر با گوشی وارد شدین 

اگر ازید. ساخت اتاق جدید را بزنید تا اتاق با اسم دلخواه خود را بس ،بعد از ورود به پنل

 بسته شما اسکای روم هست تیک آن را قرار دهید. 

 (لینک باز می شود یکنآبا زدن این )لینک کالس          

د. از گزینه های باال برای اتاق ساخته شده نمایش داده می شو اتاق های من را بزنید تا سپس

 .اتاق ساخته شده شوید لینک طریق فلش سمت راست قرمز رنگ می توانید وارد 

سپس لینک را به شاگردان خود بدهید تا از طریق دکمه مهمان و تایپ اسم و فامیل وارد 

 کالس شوند.

د برای ویرایش اتاق ساخته شده هم آیکن مداد آبی رنگ را بزنید تا به تنظیمات اتاق وار

 برای غیر فعال نمودن اتاق آیکن چشم را بزنید.شوید.  

اص مثال یک مدرس به اتاق خود اختص خواهید کاربر جدید برای اتاق تعریف کنیداگر می 

مدیریت  با زدن آیکن آدمک می توانید کاربر را اضافه کنید. ولی ابتدا باید از طریق دهید

 را تعریف کنید.  کاربران کاربر جدید

 ید. شم را بزنبرای غیر فعال نمودن کاربر آیکن چ                                   

 با زدن آدمک کاربر را اضافه کنید. بعد از تعریف کاربر جدید 
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 اسم اتاق را به هر زبانی که می خواهید وارد کنید.                       

 

 چت کاربران نمایش داده میشود.  قسمتهر مطلبی که اینجا وارد کنید در داخل پنل آموزش در                         

 

 نفره دارد برای وبینار آزاد خود و  150می توانید با وارد نمودن تعداد نفرات ورود به کالس را محدود کنید. مثال فردی که بسته                     

 نفر محدود کند.  80جلوگیری از کم شدن کیفیت وبینار آن را به                   

 

 

 

 ی آنکه شاگردان در زمان های دیگر داخل کالس نشوند زمان شروع و پایان کالس را وارد نمایید.می توانید برا                                           

 دقت کنید که برای ورود به کالس زمان بیشتری از تایم اصلی کالس قرار دهید.                                             

 

 

 این قسمت برای دریافت شهریه از اتاق است. برای این کار باید در سایت زرین پال ثبت نام کنید تا کد مرچنت اختصاصی                                        

 پرداخت شهریه شاگرد می تواند از کالس        خود را دریافت نمایید .  در قسمت روز دوره خرید مدت زمانی که با                                               

 استفاده کند را وارد نمایید.                                                                    

 

 

 اگر بسته اسکای روم خریده باشید با تیک زدن این قسمت به پنل اسکای روم وصل می شوید.                                                  

 می توانید هر دو بسته را خریداری کنید تا هر دو پنل را داشته باشید.                                                         

                         اکر این تیک را بردارید دیگر دکمه مهمان برای ورود کاربران غیر عضو نمایش داده نمی شود. در اینصورت باید برای شاگردان اکانت                                   

 کاربری ایجاد کنید.                                

 در صورت برداشتن این گزینه دیگر ضبط ها در صفحه کاربران مهمان نمایش داده نمی شود.                                                                 

 این گزینه فعال باشد میکروفن کاربر بعد از ورود بسته می شود.                                                                                         

 با فعال نمودن تیک قفل دسترسی برای هر قسمت کاربر از امکان مورد نظر محروم می شود.                           

 

           لینکی که دوست دارید کاربران بعد از خروج از پنل به آنجا هدایت شوند . البته در صورتی که کاربران دکمه خروج از                                                

  اتاق را بزنند اعمال می شود.                                           
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 با ثبت نام در صفحه اصلی از طریق خرید بسته کاربر برگزارکننده می شوید.                                                                      

                                                                       

 با زدن این گزینه از اکانت خود خارج می شوید.                                                                              

                                                                    

                                                                                                                                               

 پنل آموزش و همچنین ارتباط با پشتیبانی سایت دیدن راهنمای پنل کاربری و برای                                                                      

  به کاربران و مدیریتبرای ارسال پیام                                                               

                                                                                                                                      

 می توانید اتاق بسازید و وارد پنل شوید  بعد از گرفتن پنل باید اتاق بسازید. دقت کنید که بدون خرید بسته هم                                                         

 ولی کاربران شما نمی توانند وارد شوند.                                                               

    ان( از این قسمت کاربر جدید بسازید. و آنها را به اتاق با دسترسی مورد برای اضافه نمودن کاربران )مدرس یا شاگرد                                                                           

 نظر وصل کنید.                                                                

 برای خرید یا تمدید بسته فعلی و دیدن مدت زمان اعتبار بسته ها                                                                            
 

 دیدن جلسات در حال برگزاری که می توانید تعداد و اسامی کاربران وارد شده به اتاق را ببینید.                                                                   

 ضبط تمامی کالس ها در این قسمت قرار می گیرد.                                                                 

 آمار کالس های برگزار شده خود را اینجا ببینید.                                                                     

 واریزی های شما را نشان می دهد.                                                            

 که از مدیریت کاربران انجام می شود.   برای قبول دعوت دیگران                                                              

                                                                  

 

 

 پنل کاربر عادی                                                                            
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 )ضبط دار( راهنمای استفاده از پنل آموزش آنالین حرکت سفید

 لینک آزمایشی زیر: ابتدا وارد لینک مربوطه شوید . مثال

https://bb.harekatesefid.ir/room/login.php?id=69 

ایرفاکس امکان برقراری صدا را فقط مرورگر ف یا تبلت ها در بعضی گوشی ها وارد شوید. اج کروسافتیما: فقط با مرورگر به روز فایرفاکس، کروم یا توجه 

 با زدن دکمه مهمان اسم خود را وارد کنید و دکمه ورود را بزنید. میدهد. 

  لینک ورود به پنل کاربری رید وارد پنل شوید. تا اتاق ها و دسترسی های خود را ببینید.  در صورتی که پنل کاربری دا

 می توانید ببینید.  "مشاهده جلسات ضبط شده از این کالس"ضبط های کالس را با زدن دکمه 

 

 :آموزشبعد از ورود به پنل 

 
 

 

را بزنید تا اجازه  Allowسپس بعد از ورود تصویر فوق بر اساس زبان برنامه )فارسی یا انگلیسی( ظاهر می شود که گزینه میکروفون را انتخاب کنید. 

 ی به میکروفن داده شود. دسترس
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 مدیریت کاربران :

 

  
قسمت فعالیت کاربران یا 

Learning Dashboard 

از طریق این قسمت حضور و غیاب 

و فعالیت کاربران را می توانید 

ه مشاهده کنید. که بعد از اتمام جلس

 نیز نمایش داده می شود. 

 برای مدیریت کاربران مثل قفل کردن میکروفن یا وبکم 

 قفل کنید دسترسی مورد نظر راسپس تصویر زیر باز شده و می توانید 

 برای ضبط کالس شروع ضبط را بزنید.

نوی مبعد از اتمام کالس ضبط را متوقف نموده و از 

 نید. نقطه گوشه چپ( اتمام جلسه را بز 3گزینه ها )

کاربران  سایت را نشان می 

ه هست دهد. کاربری که دایر

کاربر عادی میباشد. و کاربر 

  مربع مدرس یا مدیر است. 

 لینک دعوت به کالس

دقت کنید که بعد از ورود به 

اتاق  لینک نمایش داده شده 

 در مرورگر تغییر کرده است. 

آیکن آدمک : در گوشی با زدن 

این آیکن می توانید کاربران و 

 قسمت چت را ببینید. 

از قسمت سیاست مهمان  می توانید 

نع ورود کاربران را مدیریت کنید و ما

 ورود کاربران ناشناس شوید. 

 

نمایش کیفیت 

 اینترنت کاربر

ابزار تخته 

 سفید 

آپلودسنتر 

 سایت

http://www.harekatesefid.ir/
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 ل به میکروفنآیکن فعالیت                                                                  برای جابجایی و تغییراتصا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای تست رایگان پنل کلیک کنید.

  برای تست صدا و دوربین کلیک کنید.

 با کلیک بر روی کاربر مورد نظر می توانید : وارد چت خصوصی شوید. 

 دسترسی تخته سفید را بدهید. میکروفن کاربر را فعال یا غیر فعال کنید. 

 ج کنیدیا نقش او را مدیر کنید. یا کاربر را از اتاق اخرا به کاربر نقش مدرس دهید.

ده و فرمت های آفیس استفا pdfبرای آپلود -1

 کنید. 

 رای ایجاد نظرسنجی وگرفتن آزمون ب-2

ینک فایل های صوتی برای نمایش ل-3

ت وتصویری که از قبل از طریق آپلود سنتر سای

 آپلود کرده اید . 

 نتخاب کاربر عادیکشی و ا برای قرعه-4

برای اجازه گرفتن از مدرس 

 عالمت دست را بزنید. 

 برای اشتراک صفحه نمایش فقط در کامپیوتر

 Entire Screenبرای حالت تمام صفحه از 

 و برای نمایش فقط یک پنجره خاص از گزینه   

Window   .استفاده کنید 

برای پخش صددای فایل صدوتی یا تصدویری در 

یک  ید و ت ند ید میکروفن را بب نه می توان یا را

Share System audio  .را بزنید 

برای فعالسازی دوربین گوشی یا وبکم که 

 دارای انتخاب زمینه پیش فرض هم می باشد. 

http://www.harekatesefid.ir/
http://www.harekatesefid.ir/
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 در سایت :  نمودن ویدئوها روش منتشر

 حرکت سفید می توانید ویدئوها یا فایل های صوتی را آپلود و با کپی کردن لینک دانلود آن را در سایت پخش کنید : لینک آپلودسنتراز طریق 

ekatesefid.comhttps://u.har 

 

 سپس از قسمت فعالیت ها همانند تصویر زیر اقدام کنید :

 

 

 توجه : از سایت آپارات هم می توانید به همین شکل لینک های ویدئویی را از قسمت دانلود کپی کرده و در اینجا پخش کنید. 

  

 لینک فایل آپلود شده را با کلیک راست نمودن در این

 قسمت بدست آورید. 

http://www.harekatesefid.ir/
http://www.harekatesefid.ir/
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 اسکای رومراهنمای استفاده از پنل 

 طریقه ورود به پنل :

 شود(  ابتدا آدرس سایت را در مرورگر وارد کنید یا بر روی لینک اتاق که منتشر شده کلیک کنید)دقت کنید با مرورگرهای گفته شده باز

 دکمه ورود را بزنید. ووارد شوید. با زدن دکمه مهمان اسم خود را وارد کنید  اج کروسافتیما: فقط با مرورگر به روز فایرفاکس، کروم یا توجه 

  ثال لینک آزمایشی زیر:م

246https://bb.harekatesefid.ir/room/login.php?id=  

  لینک ورود به پنل کاربری رید وارد پنل شوید. تا اتاق ها و دسترسی های خود را ببینید.  در صورتی که پنل کاربری دا

 

 

 

 

 

 

 

 

  بعد از تایپ اسم و فامیل خود دکمه ورود را بزنید در پنجره باز شده هم دکمه ورود را بزنید تا وارد پنل شوید.  

http://www.harekatesefid.ir/
http://www.harekatesefid.ir/
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https://bb.harekatesefid.ir/admin/login.php
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 راهنمای استفاده در محیط برنامه :

دسترسی  محیط برنامه از ابزارها و پنجره های مختلفی تشکیل شده است. شما متناسب با نوع دسترسی خود ممکن است به تمام یا برخی از این ابزارها

  د.داشته باشی

 
 

 .نشان تجاری و نام تجاری برگزارکننده همراه با عنوان اتاق در این بخش نمایش داده می شود-1

 
 .شروع رویداد در این قسمت به شرکت کنندگان نمایش داده شده استمدت زمان  -2

از قسمت  .منوی برنامه که امکاناتی مانند اطالعات کاربر، وضعیت اتصال، تنظیمات، چیدمان، خروج و بستن اتاق در اختیار شما قرار گرفته است-3

  قسمت چیدمان پنجرهو اعالنات را تنظیم کنید. و از تنظیمات می توانید میکروفن و وبکم 

  آموزش آنالین

http://www.harekatesefid.ir/
http://www.harekatesefid.ir/
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 .نوار ابزار که در آن ابزارهای ارتباطی در اختیار کاربران قرار گرفته است -4

    

  مدیر/اپراتور/ارائه کننده                                                                                مهمان یا کاربر عادی                

از قسمت فایل دانلود نمایند. مهمان با زدن آیکن دست می تواند اعالم مهمان و کاربر عادی فقط می توانند ببینند و گوش کنند و فایل گذاشته شده را 

 کند که سوال دارد. یا سوال خود را در قسمت پیام وارد کند. 

 .تصویری( نمایش داده می شوددر این قسمت تصویر وبکم کاربران و مدیای در حال پخش )صوتی یا  -5

یز از همین در پنجره کاربران، لیست کاربران حاضر در اتاق همراه با نقش آن ها نمایش داده شده است. عالوه بر این مدیریت کاربران توسط اپراتور ن -6

 .پنجره صورت می گیرد

  .با کلیک کردن بر روی نام کاربری خود می توان نام خود را تغییر داد 

 

 موس بر روی نام کاربر و زدن فلش رو به پایین پنجره ای باز می شود که می توانید کاربر را مدیریت کنید.  بردن با 

 ن کلیک کنید با نگه داشتن موس بر روی کاربر امکانات نوار ابزار را می توانید برای کاربر فعال کنید. برای این منظور روی آیکن ابزار مثال میکروف

{ باز می شود که  د؟یکن یموافقت م ایشما را دارد، آ کروفنیدرخواست فعال کردن م "کاربر ...."در میاد حاال برای کاربر پیغام }  که به رنگ قرمز

 باید بگویید کاربر بله را انتخاب کنید. 

  نقطه عمودی کنار هر پنجره به امکاناتی برای مدیریت آن پنجره دسترسی خواهید داشت.  3با زدن 

 

http://www.harekatesefid.ir/
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 یا مهمان عادی کاربر

رفا می توانند از محتوای در صدر پنجره کاربران نمایش داده می شوند و تنها شنونده و بیننده بوده و  و کاربر مهمان به رنگ زرد کاربران عادی به رنگ سفید

ته امکان استفاده از بخش گفتگو حال ارایه در رویداد استفاده کنند. این محتوا می تواند شامل صدا، تصویر، کلیپ های صوتی و ویدیویی، اسالید و... باشد. الب

ر صورت نیاز اپراتور می تواند دان عادی فراهم شده و می توان از این طریق با سایر کاربران از جمله ارایه دهنده و اپراتور در ارتباط بود. )چت( برای کاربر

عادی نیز بتوانند از  ا کاربراندسترسی کاربر عادی را به طور موقت به ارایه دهنده ارتقا دهد و یا مستقیما ابزارهای ارتباطی کاربران عادی را فعال نماید ت

  .ابزارهای صوتی ، تصویری برای طرح سواالت و بیان نظرات خود استفاده کنند

ل و یا برقراری ارتباط را هنگام برگزاری رویداد کاربران عادی با کلیک بر روی دگمه دست به ارایه دهنده و اپراتور اعالم می نمایند که قصد پرسیدن سوا

 .نتقل می شوندجلوی نام ایشان نمایش داده شده و به اول لیست بعد از اپراتور و ارایه دهنده م "دست"نندگان عالمت دارند که در لیست شرکت ک

 ارایه دهنده

ید، بزارهای پخش مدیا، نمایش اسالدارند با رنگ سبز در پنجره کاربران نمایش داده می شوند. این کاربران می توانند از ا "ارایه دهنده"کاربرانی که نقش 

 .ارتباط صوتی و تصویری، اشتراک دسکتاپ، وایت برد جهت برقراری ارتباط با سایر کاربران و ارایه محتوا استفاده نمایند

 اپراتور

برنامه، می توانند بزارهای ارتباطی انمایش داده می شوند. اپراتورها عالوه بر دسترسی کامل به  "آبی"کاربران دارای نقش اپراتور در پنجره کاربران به رنگ 

واند اطالعات آن کاربر از جمله تدسترسی های سایر کاربران را نیز مدیریت نمایند.اپراتور با دوبارکلیک بر روی اسم کاربران عادی و یا ارایه دهنده می 

 .ردودشان وجود دانسخه مرورگر و سیستم عامل آن شخص را مشاهده نماید.این امکان برای کاربران عادی فقط برای نام کاربری خ

 

و یااا  یاادمان )فعااالتغییاار چ -مساادود کااردن کاااربر -اخااراج کاااربر -تغییاار نقااش کاااربر -وضااعیت اتصااال کاااربر : اختیااارات اپراتااور عبااارت اساات از

 مدیریت پنجره گفتگو )حذف پیام کاربر ، مسدود کردن پیام کاربر( -غیرفعال کردن پنجره ها(

ایست با کلیک کردن برروی سه باده از ابزارهای ارتباطی ) صوتی ، تصویری ، و اشتراک دسکتاپ ( به سایر کاربران می به منظور اعطای دسترسی برای استف

 .را به طور مستقیم برای کاربر فعال کرد دگمه روبروی هر کاربر در پنجره کاربران ، این ابزارها

 باشند. یرنامه دارا مب طیرا در مح تیریو مد یسطح دسترس نیگردند و باالتر یبا رنگ قرمز در پنجره کاربران مشخص م ستمیس رانیمد  : ستمیرسیمد

 .در پنجره گفتگو )چت(، پیام های ارسال شده توسط کاربران نمایش داده می شود -7

  

http://www.harekatesefid.ir/
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 .وایت برد در این بخش نمایش داده می شوندخروجی ابزارهای ارایه محتوا از قبیل نمایش اسالید، اشتراک دسکتاپ و  -8

 می توانید هر پنجره ای در رایانه خود را به اشتراک بگذارید و آموزش دهید.  با زدن دکمه ابزار  اشتراک دسکتاپ  -9

د تمام رایانه خود می توانی Shareو انتخاب پنجره اتاق و زدن دکمه  your Entire Screenمثال در مرورگر کروم پنجره زیر باز شده که با انتخاب قسمت 

 را به اشتراک بگذارید و هر پنجره ای که باز کنید و هر جا بروید شاگرد می تواند رایانه شما را ببینید. 

پنجره مورد  فقط روی واگر می خواهید کاربر فقط یک پنجره خاص که شما انتخاب می کنید را ببیند و اگر شما به جای دیگر می روید آن را مشاهده نکند 

ا باز کنید تا در این استفاده کنید. یعنی ابتدا برنامه و پنجره مورد نظر خود را مثال نرم افزار شطرنج ر Application Windowنظر زوم کند از گزینه 

 ی شود.  نمایش داده مقسمت بیاد و بعد انتخابش کنید. حاال شما روی صفحه شطرنج خودتان بروید و هر حرکتی انجام دهید روی سایت آنالین 

 

http://www.harekatesefid.ir/
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 عال برای بزرگنمایی پنجره به اشتراک گذاشته شده به شاگردان خود بگویید که موس را به پنجره خروجی وسط که دارد نمایش می دهد برده و با ف

 بر روی آن کلیک نمایند. شدن دکمه بزرگنمایی 

 300از  شیب ستیبایصفحه م یگذاربه اشتراک یشما برا نترنتیسرعت آپلود اkb/s باشد. 

  حالت  بعضی برنامه ها مثل سوییس منیجر از یگذاربه اشتراک یبراEntire Screen یتراک صفحه بر رو. اشدیاستفاده کن دی)تمام صفحه( با 

 .ستیو تبلت قابل استفاده ن لیموبا یگوش

  کالس می توانید از برنامه های ضبط دسکتاپ مثل برای ضبطBandicam  یاSnagit  .استفاده کنید 

  du recorderاده کنید. یا برنامه اندروید استف skyroomeیا  RecordRTCیا از افزونه های کروم مثل 

مدرس باید حتما با کامپیوتر وارد شود و برنامه مورد نظر )  داشتن رایانه یا گوشی و تبلت-1ابزار مورد نیاز برای استفاده از تمام امکانات کالس آنالین : 

برای رایانه  تن میکروفنداش -3 الزم است( وبکم)برای دوره هایی که بکم برای رایانه رومیزیداشتن و -2 را در کامپیوتر خود برای آموزش داشته باشد. (

مرورگر فایرفاکس یا  – iosمرورگر سافاری برای  – یا فایرفاکس به روز شده برای ویندوز مرورگر کروم -512k  5  اینترنت با سرعت حداقل -4رومیزی 

ال فایرفاکس با همه وشی مخصوصا اگر یک مرورگر جواب نداد و میکروفن شما فعال نشد از مرورگر دیگر استفاده کنید. معمو)برای گ کروم برای اندروید

 سیستم ها هماهنگ است(

ا به رمرورگر خود  -3مرورگر کروم وارد شوید.  و مرورگر کروم و فایرفاکس را داشته باشید و ترجیحا باد -2با فیلترشکن وارد نشوید.  -1نکات قابل توجه: 

 Googleنه بر روی گزی Helpنقطه عمودی گوشه سمت راست پنجره را زده سپس از قسمت  3برای این کار در مرورگر کروم  آخرین نسخه آپدیت کنید

 Chrome About  .قسمت آدرس سایت یه قفل هست اونو بزنید و همه را دربه پنل برای فعالسازی میکروفن و وبکم ابتدا بعد از ورود  -4 کلیک کنید 

 Allow.و وارد  زدهخط دارد را  3قسمتی که  آن سایتیر لوگوی برای تنظیم میکروفن و وبکم از قسمت باال سمت راست زبه پنل بعد از ورود  -5  کنید

اگر همه  -6خاب کنید. د. کیفیت صدا و تصویر را نیز می توانید انتتنظیمات شوید سپس از زبانه صدا و تصویر قسمت میکروفن و وبکم خود را انتخاب کنی

کن میکروفن در اتاق این کارها انجام شده و میکروفن شما فعال هست ولی صدای شما را نمی شنوند یا شما صدای دیگران را نمی شنوید یکبار بر روی آی

در صورتی  -7 عوض کنید( )گاهی باید مرورگر خود را د از اتاق خارج و مجدد وارد شوید.آنالین زده و آن را غیر فعال و مجدد فعال کنید یا اگر درست نش

ند. )بدون در نظر ککه باز هم مشکل در دریافت یا ارسال صدا و تصویر دارید از نظر سخت افزاری و نرم افزاری سیستم خود را چک کنید که درست کار 

یستم عامل رایانه شما مشکل نداشته باشد)ویروسی و خراب( س -9سرعت الزم در انتقال اطالعات را داشته باشد. اینترنت شما هم باید  -8 گرفتن اتاق آنالین(

 بل از شروع کالس میکروفن شاگردان خود را امتحان کنید.ق -10باید حداقل ویندوز شما سون باشد.  .و خیلی قدیمی نباشد
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