راهنمای استفاده از پنل آموزش آنالین
طریقه ورود به پنل :
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
شود) سپس پنجره زیر باز خواهد شد .اگر رمز ورود دارید در قسمتهای مورد نظر تایپ کنید و دکمه ورود را بزنید در غیر اینصورت با
زدن دکمه میهمان وارد شوید .اگر پیغام اپراتور هنوز وارد نشده است .به محض ورود اپراتور ،به صورت خودکار به اتاق هدایت خواهید
شد .لطفا منتظر بمانید ...را دیدید .صبر کنید تا مدرس وارد اتاق شود.
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راهنمای استفاده در محیط برنامه :
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 دسترسی داشته باشید.
آموزش آنالین



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

 -2مدت زمان شروع رویداد در این قسمت به شرکت کنندگان نمایش داده شده است.
 -3منوی برنامه که امکاناتی مانند اطالعات کاربر ،وضعیت اتصال ،تنظیمات ،چیدمان ،خروج و بستن اتاق در اختیار شما قرار گرفته
است .از قسمت تنظیمات می توانید میکروفن و وبکم و اعالنات را تنظیم کنید .و از قسمت چیدمان پنجره های بسته شده را بیاورید.

تهیه و تنظیم  :امیر افتخاری www.harekatesefid.ir

 -4نوار ابزار که در آن ابزارهای ارتباطی در اختیار کاربران قرار گرفته است.

مهمان یا کاربر عادی
مدیر/اپراتور/ارائه کننده
مهمان و کاربر عادی فقط می توانند ببینند و گوش کنند و فایل گذاشته شده را از قسمت فایل دانلود نمایند .مهمان با زدن آیکن
دست می تواند اعالم کند که سوال دارد .یا سوال خود را در قسمت پیام وارد کند.
 -5در این قسمت تصویر وبکم کاربران و مدیای در حال پخش (صوتی یا تصویری) نمایش داده می شود.
 -6در پنجره کاربران ،لیست کاربران حاضر در اتاق همراه با نقش آن ها نمایش داده شده است .عالوه بر این مدیریت کاربران توسط
اپراتور نیز از همین پنجره صورت می گیرد.
 با کلیک کردن بر روی نام کاربری خود می توان نام خود را تغییر داد.

 با بردن موس بر روی نام کاربر و زدن فلش رو به پایین پنجره ای باز می شود که می توانید کاربر را مدیریت 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
میکروفن کلیک کنید که به رنگ قرمز در میاد حاال برای کاربر پیغام { "کاربر  "....درخواست فعال کردن میکروفن شما را
دارد ،آیا موافقت می کنید؟ } باز می شود که باید بگویید کاربر بله را انتخاب کنید.
 با زدن  3نقطه عمودی کنار هر پنجره به امکاناتی برای مدیریت آن پنجره دسترسی خواهید داشت.
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کاربر عادی یا مهمان
کاربران عادی به رنگ سففید و کفاربر مهمفان بفه رنفگ زرد در پنجفره کفاربران نمفایش داده مفی شفوند و تنهفا شفنونده و بیننفده
بوده و صرفا می توانند از محتفوای در حفال ارایفه در رویفداد اسفتفاده کننفد .ایفن محتفوا مفی توانفد شفامل صفدا ،تصفویر ،کلیفپ
های صوتی و ویدیویی ،اسالید و ...باشد .البتفه امکفان اسفتفاده از بخفش گفتگفو (چفت) بفرای کفاربران عفادی ففراهم شفده و مفی
توان از این طریق با سایر کفاربران از مملفه ارایفه دهنفده و اپراتفور در ارتبفا بفود .در صفورت نیفاز اپراتفور مفی توانفد دسترسفی
کاربر عادی را بفه طفور موقفت بفه ارایفه دهنفده ارتقفا دهفد و یفا مسفتقیما ابزارهفای ارتبفاطی کفاربران عفادی را فعفال نمایفد تفا
کففاربران عففادی نیففز بتواننففد از ابزارهففای صففوتی  ،تصففویری بففرای طففرظ سففواالت و بیففان نظففرات خففود اسففتفاده کننففد.
هنگام برگزاری رویفداد کفاربران عفادی بفا کلیفک بفر روی دگمفه دسفت بفه ارایفه دهنفده و اپراتفور اعفالم مفی نماینفد کفه قصفد
پرسیدن سوال و یا برقفراری ارتبفا را دارنفد کفه در لیسفت شفرکت کننفدگان عالمفت "دسفت" ملفوی نفام ایشفان نمفایش داده
شده و به اول لیست بعد از اپراتور و ارایه دهنده منتقل می شوند.
ارایه دهنده
کاربرانی که نقش "ارایه دهنده" دارند با رنگ سبز در پنجره کاربران نمایش داده می شوند .این کاربران می توانند از ابزارهای پخش
مدیا ،نمایش اسالید ،ارتبا صوتی و تصویری ،اشتراک دسکتاپ ،وایت برد مهت برقراری ارتبا با سایر کاربران و ارایه محتوا استفاده
نمایند .

اپراتور
کاربران دارای نقش اپراتور در پنجره کاربران به رنگ "آبی" نمایش داده می شوند .اپراتورها عالوه بر دسترسی کامل به ابزارهای
ارتباطی برنامه ،می توانند دسترسی های سایر کاربران را نیز مدیریت نمایند.اپراتور با دوبارکلیک بر روی اسم کاربران عادی و یا ارایه
دهنده می تواند اطالعات آن کاربر از ممله نسخه مرورگر و سیستم عامل آن شخص را مشاهده نماید.این امکان برای کاربران عادی
فقط برای نام کاربری خودشان ومود دارد.
اختیففارات اپراتففور عبففارت اسففت از  :وضففعیت اتصففال کففاربر  -تغییففر نقففش کففاربر  -اخففراج کففاربر  -مسففدود کففردن کففاربر  -تغییففر
چیدمان (فعال و یا غیرفعال کردن پنجره ها)  -مدیریت پنجره گفتگو (حذف پیام کاربر  ،مسدود کردن پیام کاربر)
به منظور اعطای دسترسی برای استف اده از ابزارهای ارتباطی ( صوتی  ،تصویری  ،و اشتراک دسکتاپ ) به سایر کاربران می بایست با
کلیک کردن برروی سه دگمه روبروی هر کاربر در پنجره کاربران  ،این ابزارها را به طور مستقیم برای کاربر فعال

کرد.

مدیرسیستم  :مدیران سیستم با رنگ قرمز در پنجره کاربران مشخص می گردند و باالترین سطح دسترسی و مدیریت را در محیط
برنامه دارا می باشند.
 -7در پنجره گفتگو (چت) ،پیام های ارسال شده توسط کاربران نمایش داده می شود.
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 -8خرومی ابزارهای ارایه محتوا از قبیل نمایش اسالید ،اشتراک دسکتاپ و وایت برد در این بخش نمایش داده می شوند.
 -9با زدن دکمه ابزار اشتراک دسکتاپ

می توانید هر پنجره ای در رایانه خود را به اشتراک بگذارید و آموزش دهید.

مثال در مرورگر کروم پنجره زیر باز شففده که با انتخاب قسففمت  your Entire Screenو انتخاب پنجره اتاق و زدن دکمه Share
می توانید تمام رایانه خود را به اشتراک بگذارید و هر پنجره ای که باز کنید و هر ما بروید شاگرد می تواند رایانه شما را ببینید.
اگر می خواهید کاربر فقط یک پنجره خاص که شما انتخاب می کنید را ببیند و اگر شما به مای دیگر می روید آن را مشاهده نکند و
فقط روی پنجره مورد نظر زوم کند از گزینه  Application Windowاستفاده کنید .یعنی ابتدا برنامه و پنجره مورد نظر خود را
مثال نرم افزار شطرنج را باز کنید تا در این قسمت بیاد و بعد انتخابش کنید .حاال شما روی صفحه شطرنج خودتان بروید و هر حرکتی
انجام دهید روی سایت آنالین نمایش داده می شود.
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 برای بزرگنمایی پنجره به اشتراک گذاشته شده به شاگردان خود بگویید که موس را به پنجره خرومی وسط که دارد نمایش
می دهد برده و با فعال شدن دکمه بزرگنمایی

بر روی آن کلیک نمایند.

 سرعت آپلود اینترنت شما برای به اشتراکگذاری صفحه میبایست بیش از  kb/s300باشد.
 برای به اشتراکگذاری بعضی برنامه ها مثل سوییس منیجر از حالت ( Entire Screenتمام صفحه) باید استفاده کنید.
اشتراک صفحه بر روی گوشی موبایل و تبلت قابل استفاده نیست.
 برای ضبط کالس می توانید از برنامه های ضبط دسکتاپ مثل  Bandicamیا  Snagitاستفاده کنید.
یا از افزونه های کروم مثل  RecordRTCیا  skyroomeاستفاده کنید .یا برنامه اندروید du recorder
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ابزار مورد نیاز برای استفاده از تمام امکانات کالس آنالین -1 :داشتن رایانه یا گوشی و تبلت (مدرس باید حتما با کامپیوتر وارد
شود و برنامه مورد نظر را در کامپیوتر خود برای آموزش داشته باشد -2 ) .داشتن وبکم برای رایانه رومیزی(برای دوره هایی که امتحان
دارد الزم است)  -3داشتن میکروفن ( یا هدست یا هندزفری) برای رایانه رومیزی  -4اینترنت با سرعت حداقل  -5 512kمرورگر
کروم یا فایرفاکس به روز شده برای ویندوز – مرورگر سافاری برای  – iosمرورگر فایرفاکس یا کروم برای اندروید
نکات قابل توجه -1 :با فیلترشکن وارد نشوید -2 .دو مرورگر کروم و فایرفاکس را داشته باشید و ترمیحا با مرورگر کروم وارد شوید -3 .مرورگر
خود را به آخرین نسخه آپدیت کنید برای این کار در مرورگر کروم  3نقطه عمودی گوشه سمت راست پنجره را زده سپس از قسمت  Helpبر
روی گزینه  About Google Chromeکلیک کنید -4 .بعد از ورود به پنل برای فعالسازی میکروفن و وبکم ابتدا در قسمت آدرس سایت
یه قفل هست اونو بزنید و همه را  Allowکنید -5 .بعد از ورود به پنل برای تنظیم میکروفن و وبکم از قسمت باال سمت راست زیر لوگوی
سایت آن قسمتی که  3خط دارد را زده و وارد تنظیمات شوید سپس از زبانه صدا و تصویر قسمت میکروفن و وبکم خود را انتخاب کنید .کیفیت
صدا و تصویر را نیز می توانید انتخاب کنید -6 .اگر همه 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 آیکن میکروفن در اتاق آنالین زده و آن را غیر فعال و مجدد فعال کنید یا اگر درست نشد از اتاق خارج
و مجدد وارد شوید -7 .در صورتی که باز هم مشک ل در دریافت یا ارسال صدا و تصویر دارید از نظر سخت افزاری و نرم افزاری سیستم خود را
چک کنید که درست کار کند( .بدون در نظر گرفتن اتاق آنالین)  -8اینترنت شما هم باید سرعت الزم در انتقال اطالعات را داشته باشد-9 .
سیستم عامل رایانه شما مشکل نداشته باشد(ویروسی و خراب) و خیلی قدیمی نباشد .باید حداقل ویندوز شما سون باشد -10 .قبل از شروع
کالس میکروفن شاگردان خود را امتحان کنید.
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