راهنمای استفاده از پنل آموزش آنالین حرکت سفید
ابتدا وارد لینک مربوطه شوید  .مثال لینک آزمایشی زیر:
https://d.harekatesefid.ir/b/har-bha-mkj-jph
در کادری که به صورت زیر باز می شود اگر مدرس یا مدیر اتاق هستید ابتدا کد مدیر را وارد کنید و دکمه ورود آن را بزنید
اگر کد مدیر ندارید فقط اسم و فامیل خود را وارد کنید و دکمه آغاز را بزنید .دقت کنید که همه حروف کوچک باشد.
توجه  :فقط با مرورگر به روز فایرفاکس ،کروم یا مایکروسافت اج وارد شوید.
امیر افتخاری

ابتدا کد مدیر را تایپ کنید Lleawu

بعد از ورود به پنل :

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

احتماال از شما مجوز فعالسازی میکروفون با پیامی شبیه فوق ظاهر شود که با انتخاب  allowتایید کنید.
توجه  :در صورتی که میکروفن فعال نمی شود مخصوصا کاربرانی که با گوشی وارد می شوید .از مرورگر به روز فایرفاکس استفاده کنید.
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راهنمای استفاده در محیط برنامه :
محیط برنامه از ابزارها و پنجره های مختلفی تشکیل شده است .شما متناسب با نوع کاربری خود ممکن است به تمام یا برخی از این ابزارها دسترسی
داشته باشید.

آیکن آدمک  :در گوشی با زدن
آپلودسنتر
سایت

کاربران سایت را نشان می
دهد .کاربری که دایره هست
کاربر عادی میباشد .و کاربر
مربع مدرس یا مدیر است.

این آیکن می توانید کاربران و
قسمت چت را ببینید.

برای ضبط کالس شروع ضبط را بزنید.
بعد از اتمام کالس ضبط را متوقف نموده و از منوی
گزینه ها ( 3نقطه گوشه چپ) اتمام جلسه را بزنید.

ابزار تخته
سفید

لینک دعوت به کالس
دقت کنید که بعد از ورود به
اتاق لینک نمایش داده شده
در مرورگر تغییر کرده است.

مدیریت کاربران :
برای مدیریت کاربران مثل قفل کردن میکروفن یا وبکم
سپس تصویر زیر باز شده و می توانید دسترسی مورد نظر را قفل کنید

از قسمت سیاست مهمان می توانید
ورود کاربران را مدیریت کنید و مانع
ورود کاربران ناشناس شوید.

قسمت فعالیت کاربران یا
Learning Dashboard
از طریق این قسمت حضور و غیاب
و فعالیت کاربران را می توانید
مشاهده کنید .که بعد از اتمام جلسه
نیز نمایش داده می شود.
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نمایش کیفیت
اینترنت کاربر

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.
به کاربر نقش مدرس دهید .یا نقش او را مدیر کنید .یا کاربر را از اتاق اخراج کنید

برای فعالسازی دوربین گوشی یا وبکم که
دارای انتخاب زمینه پیش فرض هم می باشد.

برای جابجایی و تغییراتصال به میکروفن

آیکن فعالیت

-1برای آپلود  pdfو فرمت های آفیس استفاده

برای اجازه گرفتن از مدرس
عالمت دست را بزنید.

کنید.
-2برای ایجاد نظرسنجی وگرفتن آزمون
-3برای نمایش لینک فایل های صوتی
وتصویری که از قبل از طریق آپلود سنتر سایت
آپلود کرده اید .
-4برای قرعه کشی و انتخاب کاربر عادی

برای اشتراک صفحه نمایش فقط در کامپیوتر
برای حالت تمام صفحه از Entire Screen
و برای نمایش فقط یک پنجره خاص از گزینه
 Windowاستفاده کنید.
برای پخش صددای فایل صدوتی یا تصدویری در
را یا نه می توان ید میکروفن را بب ند ید و ت یک
 Share System audioرا بزنید.

برای تست رایگان پنل کلیک کنید.
برای تست صدا و دوربین کلیک کنید.
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روش منتشر نمودن ویدئوها در سایت :
از طریق لینک آپلودسنتر حرکت سفید می توانید ویدئوها یا فایل های صوتی را آپلود و با کپی کردن لینک دانلود آن را در سایت پخش کنید :
https://u.harekatesefid.com

لینک فایل آپلود شده را با کلیک راست نمودن در این
قسمت بدست آورید.

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.
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