نحوه ورود به كالسها:
هر یک از رویدادهایی (كالسها) كه در بستر سامانه كالسهاي مجازي برگزار می شوند داراي یک پیوند اینترنتی
(لینک) براي ورود به آن رویداد می باشند .كه این پیوندها در سامانه دانشگاه با آدرس زیر در دسترس میباشد.
https://iaun.ac.ir/e-learning
این پیوند توسط برگزار كننده رویداد در اختیار شما قرار می گیرد و با كلیک روي آن فرم ورود به شما نمایش
داده می شود .در صورتی كه برگزار كننده همراه با پیوند ورود ،اطالعات حساب كاربري مشخصی را در اختیار
شما قرار داده است ،می بایست شناسه كاربري و گذرواژه را در بخش هاي مربوطه وارد نموده و روي دكمه
"ورود" كلیک كنید تا وارد محیط رویداد (كالس)

شوید.

محيط برنامه
 نشان تجاري و نام تجاري برگزاركننده همراه با عنوان اتاق در این بخش نمایش داده می شود.
 مدت زمان شروع رویداد در این قسمت به شركت كنندگان نمایش داده شده است.
 منوي برنامه كه امکاناتی مانند اطالعات كاربر ،وضعیت اتصال ،تنظیمات ،چیدمان ،خروج و بستن اتاق
در اختیار شما قرار گرفته است.
 نوار ابزار كه در آن ابزارهاي ارتباطی در اختیار كاربران قرار گرفته است.
 در این قسمت تصویر وبکم كاربران و مدیاي در حال پخش (صوتی یا تصویري) نمایش داده می شود.
 در پنجره كاربران ،لیست كاربران حاضر در اتاق همراه با نقش آن ها نمایش داده شده است .عالوه بر
این مدیریت كاربران توسط اپراتور نیز از همین پنجره صورت می گیرد.
 در پنجره گفتگو (چت) ،پیام هاي ارسال شده توسط كاربران نمایش داده می شود.
 خروجی ابزارهاي ارایه محتوا از قبیل نمایش اسالید ،اشتراک دسکتاپ و وایت برد در این بخش
نمایش داده می شوند.

ارتباط نوشتاري
پنجره گفتگو جهت ارتباط نوشتاري (چت) میان كاربران پیش بینی شده است .شما می توانید پیام خود را در
كادر پایین این پنجره تایپ نموده و با كلیک بر روي دكمه ارسال یا فشردن كلید  Enterآن را براي سایر
كاربران ارسال كنید.

در قسمت منوي چت امکانات زیر قابل استفاده است:


غیر فعال سازي چت



حالت خصوصی  :با فعال كردن این گزینه پیام كاربران فقط براي اپراتور و ارایه كننده قابل مشاهده
هست و سایر كاربران قادر به مشاهده آن نیستند.



پاک كردن همه ي پیام ها



ذخیره تمام پیام ها  :همه ي پیام ها بصورت فایل  TXTبر روي دستگاه شما ذخیره می شود.



كاربران ساكت شده  :مشاهده و رفع مسدودیت كاربران مسدود شده

 -1پاسخ دادن:در صورتی كه حالت خصوصی پیام ها فعال باشد و با استفاده از این قسمت پاسخ كاربري داده
شود پاسخ فقط براي همان كاربر قابل مشاهده است
با استفاده از این گزینه ها میتوانید پیام خود را سنجاق  ،ویرایش و یا حذف كنید ( پیام سنجاق شده به رنگ
نارنجی در باالي پنجره ي گفتگو نمایش داده می شود)
با استفاده از این گزینه ها میتوانید كاربر را ساكت و یا پیامش را سنجاق یا حذف نمایید( .كاربري كه ساكت
شود قادر به ارسال پیام نیست)

ارتباط شنيداري (صوتي)
نحوه فعال كردن میکروفن و وبکم براي برقراري ارتباط صوتی و تصویري
پس از وارد شده به محیط كالس پیامی مبنی بر فعال كردن میکروفن و یا وبکم براي شما ظاهر میشود كه
میتوانید آنها را فعال كنید

بعد از ورود به سامانه هم میتوانید از بخش نوار ابزار فعال سازي میکروفن را داشته باشید

در پنجره كاربران هم جلوي نام كاربران آیکن میکروفن و وبکم را میتوانیم انتخاب نماییم.
براي تنظیمات میکروفن و وبکم در منوي اصلی برنامه میتوانیم تنظیمات مربوطه را انجام بدهیم .
چند دكته :
بهتره زمانی كه قصد صحبت كردن نداریم میکروفن رو غیر فعال كنیم ( جهت جلوگیري از پخش ناخواسته
صداي اطراف و كاهش مصرف اینترنت )
در صورت استفاده از لب تاب و تلفن هوشمند و تب لت میتوانیم از میکروفن داخلی این وسایل استفاده كنیم

كیفیت ارتباطی ما ارتب اط مستقیم با سرعت اینترنت و همچنین كیفیت میکروفون دارد
محل قرارگيري:

یکی از مهمترین ابزارهاي ارتباطی در بستر اسکاي روم  ،ارتباط صوتی می باشد كه در قسمت باالي صفحه
سمت چپ با عالمت مشخص شده قرار گرفته است.

در صورت فعال بودن میکروفن

فعال سازي میکروفن به محض ورود به كالس:

الزم به ذكر است كه كه پس از فعال كردن میکروفون كاربران توسط شما كاربر مورد نظر نیز باید مجوز استفاده
از میکروفون دستگاه خود را به اسکاي روم بدهد.

نکات مهم :
به دالیل زیر ممکن است با كلیک روي دكمه میکروفون ،ارتباط صوتی شما برقرار نشود و همچنان میکروفون
شما در حالت غیرفعال (خط خورده) باقی بماند:


مرورگر شما مجوز الزم براي دسترسی به میکروفون شما را نداشته باشد.



سرعت اینترنت شما كمتر از حد الزم باشد.



میکروفون شما به صورت سخت افزاري نصب نباشد یا مشکل داشته باشد.



درایورهاي نرم افزاري میکروفون شما نصب نباشد.



بهتر است هنگامی كه قصد صحبت كردن ندارید با كلیک روي دكمه میکروفون آن را غیرفعال كنید
(خط خورده) تا ضمن پیشگیري از پخش صداي شما به صورت ناخواسته در اتاق ،از مصرف ترافیک
خود و افزایش پهناي باند مصرفی سایر كاربران جلوگیري كنید.



در صورت استفاده از لپ تاپ ،تبلت یا تلفن هوشمند می توانید از میکروفون داخلی این دستگاه ها
استفاده نمایید.



كیفیت ارتباط صوتی شما رابطه مستقیم با كیفیت میکروفون شما دارد .از این رو توصیه می كنیم از
میکروفون هاي با كیفیت و یا هندزفري تلفن هاي همراه معتبر استفاده نمایید.

ارتباط تصويري
در صورتی كه شما نقش ارایه دهنده یا اپراتور را داشته باشید می توانید از طریق وبکم با سایر كاربران ارتباط
دیداري (تصویري) برقرار نمایید .براي این منظور كافیست بر روي دكمه وبکم كه در نوار ابزار قرار دارد كلیک
كنید تا خطی سبزرنگ زیر آن نمایش داده شود .در این حالت وبکم شما فعال شده و تصویر شما به صورت
عمومی در محیط اتاق براي تمامی كاربران پخش می گردد .در پنجره كاربران ،مقابل نام كاربرانی كه وبکم آن ها
فعال است یک آیکون ویدیو نمایش داده می شود .با كلیک مجدد روي آیکون وبکم می توانید آن را متوقف
كنید.

در صورتی كه این دكمه در نوار ابزار شما وجود ندارد ،نقش شما كاربر عادي بوده و می بایست از طریق بخش
گفتگو درخواست خود را براي فعالسازي میکروفون به اپراتور اعالم نمایید.

اشتراك صفحه
اگر شما نقش ارایه دهنده یا اپراتور را داشته باشید میتوانید تصویر صفحه دسکتاپ خود را براي سایر كاربران
حاضر در اتاق به اشتراک بگذارید .به اشتراکگذاري صفحه با استفاده از مرورگرهاي كروم ،فایرفاكس ،اپرا و بر
روي سیستمعاملهاي ویندوز ،لینوكس و  macOSامکانپذیر است .اندروید و  iOSدر حال حاضر از این امکان
پشتیبانی

نمیكنند.

با كلیک روي دگمه "اشتراک صفحه" پنجره جدیدي به شما نمایش داده میشود .در این پنجره  2سربرگ وجود
دارد .با انتخاب تنها گزینه موجود در سربرگ اول تمام دسکتاپ شما به اشتراک گذاشته می شود و سایر كاربران
شاهد تمامی فعالیت هاي شما بر روي رایانهتان خواهند بود .براي آغاز اشتراکگذاري روي دكمه ""Share
كلیک كنید.

وايت برد ( ) whiteboard
محل قرار گیری و فعال کردن
در صورتی كه شما نقش ارایه دهنده یا اپراتور را داشته باشید می توانید براي ارایه محتواي نوشتاري با استفاده
از قلم نوري از ابزار وایت برد استفاده كنید .براي این منظور در محیط برنامه كافی است روي آیکون مربوطه در
نوار ابزار كلیک نمایید .بهتر است در این حالت ابزارهاي اشتراک دسکتاپ و نمایش اسالید غیرفعال باشند تا
محیط بیشتري براي استفاده از وایت برد را در اختیار داشته باشید .در ستون سمت چپ ابزار وایت برد ،لیست
ابزارها و امکانات فراهم شده نمایش داده شده اند.

 - -1در این قسمت ابزار هاي تخته وایت برد كه شامل قلم  -ماركر  -اشکال هندسی  -نوشته و حذف كردن و
برخی ابزارهایی كه مربوط به تنظیم صفحه میباشند در اختیار شما قرار گرفته اند  .بسته به موضوع رویداد
شما  ،میتوانید از هركدام از ابزار هاي اشاره شده استفاده نمایید.به عنوان مثال ابزار نوشته امکانی است
براي قرار دادن متن دلخواه و ابزار حذف براي پاک كردن خط و یا نوشته مورد نظر.

 -2تنظیمات مربوط به ابزار هاي تخته در این قسمت نمایش داده شده اند كه با كلیک بر روي هر ابزار تنظیمات
متفاوتی در این قسمت بسته به ابزار  ،نمایش داده می شود.به عنوان مثال براي ابزار قلم  ،اندازه قلم و رنگ
آن و براي ابزار نوشته  ،فونت وسایر امکانات نوشتاري از موارد نمایشی در این قسمت هستند.
 -3در این قسمت تخته اصلی قرار دارد و شما میتوانید بسته به نیاز خود به ارایه محتوا بپردازید  .تغییرات
اعمالی شما بر روي تخته براي همه كاربران نمایش داده می شود.استفاده از تخته هاي متعدد براي ارایه
مطلب امري ایده آل است.
"منوي" تخته در این قسمت نمایش داده شده است  .این منو شامل گزینه هاي مختلفی میباشد كه در زیر
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به آنها اشاره شده است ..


افزودن تخته جدید :افزودن تخته هاي جدید براي ارایه مطالب بصورت جداگانه



پاک كردن تخته :پاک شدن كل تخته بدون نیاز به ابزار حذف



انتخاب رنگ زمینه :در این قسمت رنگ پس زمینه هر تخته را میتوانید جداگانه انتخاب نمایید



نمایش نشانگر موس



قابل دانلود :قابلیت د انلود تخته مورد نظر را براي سایر كاربران فعال یا غیر فعال میشود



ذخیره :تخته مورد نظر بر روي دستگاه شما بصورت فایل ذخیره میگردد این گزینه مکمل گزینه بعدي
(بازیابی)میباشد بدین صورت كه مدرس میتواند تمام محتواي تخته خود را ذخیره كرده و در جلسه
بعدي همان محتوا را دوباره بازیابی و استفاده نماید



بازیابی :پس از ذخیره با این گزینه میتوانید تخته مورد نظر خودرا از روي دستگاه شخصی خودتان در
محیط اسکاي روم بازیابی نمایید



دانلود :دانلود تخته بصورت تکی و چندتایی در قالب عکس و با فرمت PNG



بستن

 -5به منظور جابجا شدن بین ت خته ها و یا حذف كردن تخته مورد نظر از این ابزار استفاده می شود.همچنین
می توانید تخته جدیدي را نیز از این قسمت به تخته هاي خود اضافه نمایید

راهنماي نوشتاري
براي نمایش اسالید و پخش مدیا (صوتی و تصویري) در حین برگزاري رویدادهاي خود می توانید پس از ورود
به اتاق فایل هاي مورد نظر خود را بارگذاري كنید.
نکات مهم :
 ف ایل ها یکبار در سرور بارگذاري شده و در پنل مدیریتی نیز قرار می گیرند و می توان در رویدادهاي
بعدي نیز از آن ها استفاده نمود .
 براي بارگذاري فایل ها حجم مجاز سرویس خود را در نظر بگیرید .

 بهتر است فایلهاي پاور پوینت ( (pptx) )pptبه صورت  pdfذخیره و بارگذاري شود تا در هنگام
نمایش اسالید در اتاق  ،فونت هاي فارسی با مشکل مواجه نشود.
مديريت فايل
طبق تصویر زیر براي مشاهده پنجره "مدیریت فایل " -1 :بر روي دگمه مدیریت فایل درقسمت نوار ابزار ها
كلیک كنید  -2دراین قسمت پنجره مدیریت فایل را مشاهده می كنید كه شامل دگمه هاي زیر است :
o

حذف

o

ویرایش  :ویرایش عنوان و فعال كردن قابلیت دانلود براي سایر كاربران

o

دانلود  :ذخیره فایل بر روي سیستم شخصی شما

o

پیش نمایش  :مشاهده پیش نمایش فایل انتخابی

o

پخش  :پخش در اتاق بصورت عمومی

o

تازه سازي  :این دگمه با كادر زردرنگ نمایش داده شده است  ،زمانی كه فایلی را از پنل مدیریت
خود آپلود می كنید  ،بافشردن این دگمه عمل تازه سازي لیست فایل ها انجام شده و فایل مورد نظر
شما نمایش داده می شود.

بارگذاري فايل
براي بارگذاري فایل جدید ابتدا وارد اتاق مورد نظر شده و سپس:
-1روي دكمه "فایل ها" كلیک نمایید.
 -2در پنجره باز شده روي سربرگ "آپلود فایل" كلیک نمایید تا فرم مربوطه نمایش داده شود  ،سپس نوع فایل
مورد نظر خودرا انتخاب كنید.
گزینه هاي آپلود شامل موارد زیر می شود :


اسالید  :فایل هاي  pdf , ppt , pptx , png , jpg , jpeg , zip ,odpجهت ارایه محتوا



صدا  :فایل هاي صوتی با فرمتmp3, wav



ویدیو  :فایل هاي تصویري با فرمتmp4, webm, ogg



متفرقه  :فایل هایی كه فقط براي دانلود از سوي كاربران پیش بینی شده است



