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معرفی داناپالس
داناپالس پلتفرمی جهت برگزاری کالسهای آنالین ،جلسات کاری و وبینار است .این
پلتفرم با فراهم کردن امکاناتی چون تخته سیاه و سفید ،ابزارهای نوشتاری ،امکان ایجاد
کالسهای زیر مجموعه ،امکان برگزاری نظرسنجی و کوئیز ،امکان به اشتراکگذاری انواع
فایل و بسیاری امکانات دیگر ،تالش میکند کلیه نیازهای اقشار مختلف جامعه را برای
برگزاری کالس ،جلسات و همچنین وبینار را پوشش دهد.
ما در داناپالس برآنیم که با اضافه کردن ویژگیهای جدید به محصول و بهبود ویژگیهای
موجود ،رضایت کامل همه مشتریان را برآورده سازیم.
در دستورالعمل پیش رو نحوه استفاده از این پلتفرم به صورت کامل شرح داده شده
است.

صفحه فرود (لندینگ)
در این صفحه اطالعات کلی در خصوص معرفی سامانه و ویژگیهای کلی پلتفرم آموزشی
برای آموزندگان (یا شرکتکنندگان در جلسه و وبینار) و همچنین ویژگیهای کلی برای
ارائهدهندگان یا برگزارکنندگان جلسات و وبینار وجود دارد.
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پلن های قیمتی
در این صفحه پلنهای قیمتی به کاربر نمایش داده میشود و کاربر با توجه به نیاز خود
میتواند نسبت به انتخاب پلن اقدام کند .در طراحی پلنهای قیمتی سعی شده است تا
نیازهای کاربران مختلف پوشش داده شود.کاربر می تواند پلن مورد نیاز خود را بسته با
نیاز فعال نماید ،امکان تغییر و تمدید پلن همواره برای کاربر محفوظ است.
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پس از انتخاب پلن ،شما میتوانید چنانچه دارای کد تخفیف هستید کد مربوطه را وارد
کنید و در غیر اینصورت ،مبلغ قابل پرداخت به شما نمایش داده میشود .کاربر با کلیک
بر روی دکمهی پرداخت و فعالسازی ،الزم است وارد سامانه شود ،اگر قبال ثبت نام کرده
باشید ،با ورود نام کاربری و کلمه عبور میتوانید وارد سامانه شوید.
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و در غیر اینصورت با وارد کردن نام ،نامخانوادگی ،ایمیل ،شماره همراه و رمز عبور ،پس
از تائید شماره همراه عضو سامانه شده و وارد مرحله پرداخت شوید.
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پس از ثبتنام و ورود کاربر ،صفحهی درگاه بانک به کاربر نمایش داده میشود ،و پس
از پرداخت وجه پلن ،پلن مدنظر کاربر فعال شده و میتواند وارد صفحه مدیریت مربوط
به خود شود.
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پنل مدیریتی
پنل مدیریتی ،دارای بخشهای مختلفی است.

پیشخوان
در نگاه اول کاربر به پیشخوان یا داشبورد وارد میشود و میتواند در یک نگاه کلی به
تعداد کالسهای آموزشی ،تعداد وبینارها و تعداد جلسات دسترسی داشته باشد.
همچنین یک تقویم به کاربر نشان داده میشود که در آن به شکل شماتیک و بصری
میتواند روزهای ماه را مشاهده کند و اینکه در چه روزهایی (کالس ،وبینار یا جلسه) ثبت
شده است.
در بخش دیگری از پیشخوان ،آخرین فعالیتهای مدیر (ادمین) به ایشان نمایش داده
خواهد شد.
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کالس آموزشی
در بخش دیگری از پنل مدیریتی کاربر میتواند به ثبت کالسهای آموزشی بپردازد .برای
این منظور الزم است ،نام کالس ،تاریخ و زمان شروع و پایان ،نام ارائهدهنده و انتخاب
اینکه شرایط برگزاری کالس (یکبار ،تکرارشونده ،نامحدود) چگونه باشد را وارد کرده و
کالس را ثبت میکند.
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با انتخاب گزینهی "آزاد برای عموم" کالس به صورت عمومی تعریف میشود و هر
شخصی که لینک کالس را داشته باشد میتواند با وارد کردن نام و نامخانوادگی خود وارد
کالس شود .با انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر" ،ورود همه افراد به لینک جلسه نیاز
به تایید مدیر خواهد داشت .مدیر می تواند درخواست های ورود را به صورت تکی و یا
جمعی رد یا تایید نماید .در صورت انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر" سایر کاربران
حاضر در جلسه نقش مهمان را خواهند داشت.
در صورت انتخاب گزینه "ورود با احراز هویت" ،همه افرادی که نام آن ها توسط مدیر
جلسه جهت حضور در جلسه تایید شده باشد و ایمیل دعوت از سمت مدیر دریافت
کرده باشند ،قادر به ورود به جلسه یا کالس می باشند و سایر افراد مجاز به ورود
نخواهندبود .در صورتی که کاربری که نام ایشان در سیستم ثبت شده است عضو
داناپالس باشد ،باید پس از کلیک روی لینک دعوت ،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد
کند.در صورتی که کاربر عضو داناپالس نباشد به صفحه اختصاص رمز فرستاده می شود
و پس از وارد کردن رمز عبور و تعیین نام وارد کالس می شود.
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همچنین ادمین میتواند همهی کاربران را از طریق فایل اکسل به صورت یکجا در کالس
ثبتنام نماید.
پس از ثبتنام کاربران ،ادمین می تواند لینک دعوت را از طریق ایمیل یا پیامک برای
شرکتکنندگان ارسال نماید .الزم به ذکر است که در کالس خصوصی برای هر
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شرکتکننده لینک منحصر به فرد تولید میشود و ادمین نمیتواند یک لینک را برای
چندین کاربر ارسال کند.
با انتخاب گزینهی "نمایش وبکمها تنها به ارائهدهنده" وقتی شرکت کنندهای وبکم
خود را فعال کند ،دیگر شرکتکنندگان نمیتوانند تصویر وبکم آن شرکتکننده را
مشاهده کنند و فقط ارائهدهنده میتواند تصویر وبکم شرکتکنندگان را مشاهده
کند .در غیر اینصورت ،اگر شرکت کنندهای وبکم خود را فعال کند ،عالوه بر ارائه دهنده،
سایر شرکتکنندگان نیز میتوانند تصویر وی را مشاهده کنند.
با انتخاب گزینهی "قطع میکروفون در ابتدای کالس آموزشی" همهی شرکت کنندگان
پس از ورود به کالس با میکروفون قطع شده وارد میشوند و چنانچه خودشان مایل
باشند ،میتوانند آن را فعال کنند .در غیر اینصورت ،در کالسهای آموزشی به صورت
پیشفرض کاربر قفل است و میکروفون خاموش است که با اجازهی مدیر میتوانند
میکروفون خود را باز کنند .پس از آنکه دسترسی شرکتکننده به میکروفون توسط مدیر
فعال شد ،کاربر باید یکبار برروی ترک صدا کلیک کرده و مجددا روی آن کلیک کند تا بتواند
دسترسی میکروفون خود را فعال نماید.
در وبینار شرکتکنندگان قادر به استفاده از میکروفون نیستند و در جلسه به صورت
پیشفرض ،میکروفون برای همه روشن است.
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وبینار
در بخش دیگری از پنل مدیریتی کاربر میتواند به ثبت وبینار بپردازد .برای این منظور الزم
است ،نام وبینار ،تاریخ و زمان شروع و پایان ،نام ارائه دهنده و انتخاب اینکه شرایط
برگزاری وبینار چگونه باشد را وارد کرده و وبینار را ثبت میکند.
با انتخاب گزینهی "آزاد برای عموم" وبینار به صورت عمومی تعریف میشود و هر
شخصی که لینک مربوطه را داشته باشد میتواند با وارد کردن نام و نامخانوادگی خود
وارد کالس شود .با انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر" ،ورود همه افراد به لینک وبینار
نیاز به تایید مدیر خواهد داشت.مدیر میتواند درخواست های ورود را به صورت تکی و
یا جمعی رد یا تایید نماید .در صورت انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر"سایر کاربران
حاضر در جلسه نقش مهمان را خواهند داشت .در صورت انتخاب گزینه "ورود با احراز
هویت" ،همه افرادی که نام آن ها توسط مدیر جلسه جهت حضور در جلسه تایید شده
باشد و ایمیل دعوت از سمت مدیر دریافت کرده باشند ،قادر به ورود به وبینار می
باشند و سایر افراد مجاز به ورود نیستند .در صورتی که کاربری که نام ایشان در سیستم
ثبت شده است عضو داناپالس باشد ،باید پس از کلیک روی لینک دعوت ،نام کاربری و
رمز عبور خود را وارد کند.در صورتی که کاربر عضو داناپالس نباشد به صفحه اختصاص
رمز فرستاده می شود و پس از وارد کردن رمز عبور و تعیین نام وارد کالس می شود.
همچنین ادمین میتواند همهی کاربران را از طریق فایل اکسل به صورت یکجا در وبینار
ثبتنام نماید.
پس از ثبتنام کاربران ،ادمین می تواند لینک دعوت را از طریق ایمیل یا پیامک برای
شرکت کنندگان ارسال نماید .الزم به ذکر است که در وبینار خصوصی برای هر
شرکتکننده لینک منحصر به فرد تولید میشود و ادمین نمیتواند یک لینک را برای
چندین کاربر ارسال کند.
با انتخاب گزینهی "نمایش وبکمها تنها به ارایهدهنده" وقتی شرکت کنندهای وبکم
خود را فعال کند ،دیگر شرکتکنندگان نمیتوانند تصویر وبکم آن شرکتکننده را
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مشاهده کنند و فقط ارائه دهنده میتواند تصویر وبکم شرکتکنندگان را مشاهده
کند .در غیر اینصورت ،اگر شرکت کنندهای وبکم خود را فعال کند ،عالوه بر ارائه دهنده،
سایر شرکتکنندگان نیز میتوانند تصویر وی را مشاهده کنند.

جلسات
در بخش دیگری از پنل مدیریتی کاربر میتواند به ثبت جلسات بپردازد .برای این منظور
الزم است ،نام جلسه ،تاریخ و زمان شروع و پایان ،نام میزبان و انتخاب اینکه شرایط
برگزاری جلسه(یکبار ،تکرارشونده ،نامحدود) چگونه باشد را وارد کرده و جلسه را ثبت
میکند.
با انتخاب گزینهی "آزاد برای عموم" جلسه به صورت عمومی تعریف میشود و هر
شخصی که لینک کالس را داشته باشد میتواند با وارد کردن نام و نامخانوادگی خود وارد
جلسه شود .در این حالت کلیه افراد حاضر در جلسه در نقش مدیر وارد خواهند شد و
امکاناتی چون بارگذاری فایل ارائه و اشتراک صفحه نمایش را خواهند داشت.با انتخاب
گزینه "ورود با موافقت مدیر" ،ورود همه افراد به لینک جلسه نیاز به تایید مدیر خواهد
داشت.مدیر میتواند درخواست های ورود را به صورت تکی و یا جمعی رد یا تایید نماید.
در صورت انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر"سایر کاربران حاضر در جلسه نقش
مهمان را خواهند داشت .در صورت انتخاب گزینه "ورود با احراز هویت" ،همه افرادی
که نام آن ها توسط مدیر جلسه جهت حضور در جلسه تایید شده باشد و ایمیل دعوت
از سمت مدیر دریافت کرده باشند ،قادر به ورود به جلسه هستند و سایر افراد مجاز به
ورود نخواهند بود .در صورتی که کاربری که نام ایشان در سیستم ثبت شده است عضو
داناپالس باشد ،باید پس از کلیک روی لینک دعوت ،نام کاربری و رمز عبور خود را وارد
کند.در صورتی که کاربر عضو داناپالس نباشد به صفحه اختصاص رمز فرستاده می شود
و پس از وارد کردن رمز عبور و تعیین نام وارد کالس می شود.
همچنین ادمین میتواند همهی کاربران را از طریق فایل اکسل به صورت یکجا در جلسه
ثبتنام نماید.
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پس از ثبتنام کاربران ،ادمین می تواند لینک دعوت را از طریق ایمیل یا پیامک برای
شرکتکنندگان ارسال نماید .الزم به ذکر است که در جلسه خصوصی برای هر
شرکتکننده لینک منحصر به فرد تولید میشود و ادمین نمیتواند یک لینک را برای
چندین کاربر ارسال کند.
با انتخاب گزینهی "قطع میکروفون در ابتدای کالس آموزشی" همهی شرکتکنندگان
پس از ورود به جلسه با میکروفون قطع شده وارد میشوند و چنانچه خودشان مایل
باشند ،میتوانند آن را فعال کنند .در غیر اینصورت ،در کالسهای آموزشی به صورت
پیشفرض کاربر قفل است و میکروفون خاموش است که با اجازهی ارائهدهنده
می توانند میکروفون خود را باز کنند ،در وبینار شرکت کنندگان نمیتوانند از میکروفون
استفاده کنند و در جلسه به صورت پیشفرض ،میکروفون برای همه روشن است.

تفاوت بین کالس آموزشی ،وبینار و جلسه
در کالسهای آموزشی همهی کاربران در بدو ورود قفل هستند و امکان به
اشتراکگذاری صدا و تصویر را ندارند و مدیر یا ارائه کننده میتواند نسبت به باز کردن هر
کاربر (شرکت کننده) اقدام کند .پس از آنکه دسترسی شرکتکننده به میکروفون توسط
مدیر فعال شد ،کاربر باید یکبار برروی ترک صدا کلیک کرده و مجددا روی آن کلیک کند
تا بتواند دسترسی میکروفون خود را فعال نماید( .البته کاربرانی که قفل هستند
همچنان میتوانند در گفتگو شرکت کنند).
در وبینار همهی کاربران در بدو ورود قفل هستند و امکان به اشتراکگذاری صدا و
تصویر را ندارند و مدیر نیز نمیتواند این ویژگی را برای کاربران فعال کند( .البته کاربرانی
که قفل هستند همچنان میتوانند در گفتگو شرکت کنند)
در جلسات همهی شرکتکنندگان در بدو ورود باز هستند و میتوانند صدا و تصویر خود
را بدون هیچ محدودیتی به اشتراک بگذارند.

گزارشات مربوط به کالس ها ،وبینارها و جلسات
15

پس از برگزاری هر کالس ،وبینار و جلسه ،ادمین میتواند گزارشهای مربوط به حاضرین
کالس همراه با ساعت ورود و اینکه با چه مرورگری ،چه سیستم عاملی و چه  IPای وارد
سیستم شده را مشاهده کند و در صورت لزوم فایل اکسل آن را دانلود کند.

تراکنش های مالی
در این بخش کاربر میتواند گزارشهای مربوط به پرداختهای مالی و فعالسازی
پلن های خود را مشاهده نماید .اطالعاتی شامل ،تاریخ پرداخت ،پلن انتخاب شده ،مبلغ
پرداخت  ،شماره پیگیری و وضعیت پرداخت در این بخش قابل مشاهده است.

ورود به اتاق
پس از ورود به کالس ،وبینار یا جلسه از طریق لینک مستقیم یا اطالعات کاربری ،از
شرکت کننده خواسته میشود نام و نامخانوادگی خود را وارد کند و اگر جلسه خصوصی
باشد ،اسم شرکت کننده از قبل پر شده است ولی با این حال شرکت کننده امکان تغییر
نام خود را دارد.
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همچنین اگر جلسه هنوز آغاز نشده یا پایان یافته باشد ،به شرکت کننده پیام مناسب
نمایش داده میشود.
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پس از ورود به جلسه (کالس یا وبینار) سه نوع سطح دسترسی(مدیر ،ارائه دهنده و
کاربرعادی) وجود دارد که با توجه به نوع جلسه و تنظیمات انجام شده توسط مدیر،
کاربران میتوانند امکانات متفاوتی داشته باشند.
دسترسی مدیر
این دسترسی باالترین سطح دسترسی بوده و به شرح زیر است:

مشاهده لیست کاربران
در این بخش لیست کاربران قابل مشاهده است و مدیر میتواند اقدامات مختلفی را در
مورد هر کاربر انجام دهد.
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دسترسی های مدیر برای ایجاد تغییرات هر کاربر
مدیر همواره این امکان را خواهد داشت که هر کاربر حاضر در اتاق را مدیریت نماید،
برای مثال مدیر می تواند کاربر را به نقش مدیر ارتقا دهد و یا او را حذف کند.

بهمنظور قفل کردن کاربران باید گزینه تنظیمات در قسمت کاربران را انتخاب
کرده و گزینه قفل کاربران انتخاب شود.
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چنانچه مدیر بخواهد یکی از کاربران را از حالت قفل خارج سازد کافیست روی
اسم فرد کلیک کرده و گزینه باز کردن را انتخاب نماید.

انتخاب کاربر تصادفی
به کمک این ویژگی که در منوی پایین تخته قرار دارد ،ارائهدهنده قادر است با
مطرح کردن سوال خود ،یکی از کاربران را بهطور تصادفی برای پاسخ دادن
انتخاب نماید.
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امکان ضبط کالس ،وبینار و جلسات
مدیران جلسه همواره این امکان را خواهند داشت تا بنا بر پلن خریداری شده کالس ها
و جلسا ت را ضبط نمایند ،مدیر میتواند سپس با مراجعه به پنل مدیریتی جلسه ضبط
شده را مشاهده نماید و لینک دسترسی به محتوا را برای سایرین ارسال نماید.

دسترسی ارائه دهنده:
ارائه دهنده امکاناتی از قبیل نمایش فایل ارائه در قالب اکسل ،ورد ،پاورپوینت و PDF

را خواهد داشت .در صورت ارائه فایل توسط ارائه دهنده کلیه کاربران قادر به مشاهده
فایل به اشتراک گذاشته شده میباشند همچنین شخص ارائه دهنده میتواند با
استفاده از ابزارهای موجود برای تخته برروی فایل ارائه شده مطالبی بنویسد.
همچنین ارائه دهنده میتواند فایلهای ویدیویی از منابع مختلف را به اشتراک بگذارد.
ارائه دهنده همچنین می تواند نظرسنجی برگزار کند که در بخش قبل نمایش داده شد.
21

گفتگوهای عمومی و خصوصی
در بخش پیامهای عمومی میتوان به گفتگو با همهی شرکت کننده پرداخت و با انتخاب
هر شرکت کننده از لیست کاربران و انتخاب شروع گفتگوی خصوصی ،میتوان با یک
شرکت کنندهی خاص به تنهایی به گفتگو پرداخت.

یادداشت های اشتراکی
ادمین می تواند دسترسی تغییر این یادداشت ها را به سایر شرکت کنندگان بدهد.
22

در این بخش کاربران میتوانند یادداشت هایی را نوشته و با دیگران به اشتراک بگذارند
این بخش میتواند برای مشخص کردن تکالیف دانش آموزان و یا نوشتن خالصه جلسات
کاری بسیار مفید باشد.

نظرسنجی
ادمین یا ارائهدهنده میتوانند به اشتراک نظرسنجیهای آماده از قبل بپردازند .نتایج
این نظرسنجی قابل اشتراکگذاری با کلیه افراد حاضر در جلسه میباشد .نظرسنجیها
میتوانند موارد استفاده متعددی داشته باشد برای مثال:


در کالس آموزشی ،معلم میتواند سوالی چند گزینهای را در حین آموزش مطرح
کند و از دانشآموزان بخواهد گزینه درست را انتخاب کنند ،معلم قادر است تا
تعداد افرادی که جواب صحیح دادهاند را مشاهده کند ،در نظر گرفتن تعداد
افرادی که مسئله را به درستی حل کردهاند ،به معلم این امکان را میدهد که
جهت توضیح بیشتر مبحث مورد نظر و یا گذر از مبحث فعلی به مبحث بعدی
تصمیم مقتضی را بگیرد.



در جلسات ،این نظرسنجی میتواند جهت رایگیری از افراد حاضر در جلسه مورد
استفاده قرار بگیرد.
23



در وبینار ،ارائه دهنده می تواند از این امکان جهت نظرسنجی از افراد حاضر برای
انتخاب موضوعات بحث بهره ببرد.

بدیهی است که مدارس ،دانشگاهها ،سازمان و افراد مختلف با توجه به مقاصد گوناگون
و نوع افرادی که با آنها ارتباط دارند ،میتوانند استفاده های بسیار بیشتری از این ویژگی
داشته باشند.
در این دستورالعمل سعی شده موارد استفاده به صورت بسیار کلی شرح داده شود.

تغییر وضعیت کالس
چنانچه پیام جدیدی ارسال شود یا کاربران جدید به کالس اضافه شوند توسط اعالنهای
قرمز رنگ به کاربران اعالم میشود.

تنظیمات مدیر

24

امکان غیرفعال کردن صدای همه ی کاربران در ابتدای ورود به جلسه
این امکان برای مدیر محفوظ است؛ که صدای کلیه کاربران را در حین جلسه غیرفعال
نماید.

امکان غیرفعال کردن صدای همه ی کاربران به جز ارائه دهنده
مدیر همچنین میتواند صدای کلیه کاربران را به جز شخصی که در حال ارائه است،
غیرفعال نماید.

ذخیره نام همه ی شرکت کنندگان ( در فایل ) TXT
مدیر می تواند لیست کاربران حاضر را در قالب یک فایل متنی ذخیره کند ،این امکان به
خصوص برای معلمان و اساتید دانشگاه جهت حضور و غیاب افراد حاضر بسیار مفید
میباشد.

قفل کردن کاربران و اعمال محدودیت بر روی کاربران
25

مدیر همواره این امکان را خواهد داشت تا دسترسیهای خاص را از کاربران بگیرد.
جدول زیر به شرح این دسترسیها پرداخته است.

تنظیمات مربوط به ورود با اجازه مدیر
در صورتی که نوع دسترسی به کالس را «ورود با موافقت مدیر» انتخاب کرده باشید ،با
استفاده از تنظیمات این بخش میتوانید قوانین کلی ورود شرکتکنندگان را تعیین
نمایید.
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امکان ایجاد اتاق های زیرمجموعه
مدیران همواره امکان ایجاد کالسهای زیرمجموعه را خواهند داشت .مدیر میتواند
افراد حاضر در اتاق را در تعداد مشخصی اتاق (بنا به خواست مدیر) و برای زمان مشخص
الحاق کند .در این صورت کاربران در اتاقهای گوناگون مجزا از اتاق اصلی قرار میگیرند
و به محض اتمام زمان مشخص شده به اتاق اصلی بازگردانده میشوند .مدیر همواره
امکان جابجا شدن در اتاق های زیرمجموعه و اتاق اصلی را دارد.
موارد استفاده از این امکان بسیار متنوع است ،از جمله این ویژگی این امکان را به
معلمان و اساتید دانشگاه میدهد که دانشآموزان و دانشجویان را به گروههای
مختلف تقسیم کرده و آنها را به انجام کار گروهی تشویق کنند.
این امکان برای مدیر محفوظ است که شخصا تصمیم بگیرد چه افرادی در چه گروهی
قرار بگیرند و یا میتواند از امکان واگذاری تصادفی استفاده نماید.
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گزینههای مربوط به آغاز نظرسنجی ،مدیریت ارائهها ،اشتراک ویدیوی خارجی ،انتخاب
کاربر تصادفی و تنظیمات مربوطه مانند شکل زیر تغییر مکان داده شدهاند.

همچنین هنگام ارائه ابزارهای نوشتاری روی اسالید و تخته وجود خواهد داشت.

ابزارهای مانند رسم مداد ،چهارضلعی ،مثلث ،دایره ،خطوط و نوشتن متن .امکان تغییر
رنگ ابزارها نیز وجود دارد.
امکان دسترسی به سایر شرکتکنندگان جهت استفاده از ابزارهای نوشتاری نیز موجود
است.
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مدیر و یا ارائهدهنده میتوانند با فعالکردن حالت چندکاربره امکان نوشتن روی تخته
را برای سایر افراد حاضر فراهم کنند.

امکان فعال و غیر فعال کردن میکروفن
کاربران میتوانند با انتخاب گزینه میکروفون ،میکروفون خود را فعال یا غیرفعال
نمایند.

امکان قطع و وصل صدای کالس و شرکت کننده
با کلیک روی گزیته ترک صدا یا پیوستن به صدا کاربر میتواند صدای اتاق را قطع و وصل
نماید.

امکان فعال سازی و عدم فعال سازی ویدئو وب کم
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با کلیک روی گزینه دوربین کاربر میتواند تصویر خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و یا
تصویر به اشتراک گذاشته شده را قطع نماید.

امکان اشتراک گذاری و یا عدم اشتراک گذاری صفحه نمایش
کاربر این امکان را دارد که صفحه نمایش خود را با افراد حاضر در اتاق به اشتراک بگذارد
با فعالسازی این ویژگی هر صفحهای در دسکتاپ شخص ارائه دهنده باز باشد به
سایرین نمایش داده خواهد شد .همچنین ارائهدهنده میتواند تنهایک نرمافزار خاص
یا یک مرورگر خاص را با شرکتکنندگان به اشتراک بگذارد.

امکان تغییر وضعیت کاربران
کاربران میتوانند بنا به انتخاب خود ،وضعیت خود را به یکی از موارد مشخص شده در
زیر تغییر دهند .برای مثال در صورتی که کاربری نیاز به صحبت کردن و یا طرح سوال از
استاد را دارد میتواند وضعیت خود را به اجازه گرفتن از استاد تغییر دهد.

همچنین برای انتخاب سایر وضعیتها ،کاربر میتواند در منوی کاربران ،روی اسم
خود کلیک کرده بعد از انتخاب گزینه «تنظیم وضعیت» ،یکی از حالتها را انتخاب کند.
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سایر امکانات عمومی

امکان تغییر زبان
کاربران میتوانند از نوار پایین صفحه گزینه «تنظیمات» را انتخاب کرده و زبان فارسی یا
انگلیسی را انتخاب نمایند .به صورت پیشفرض زبان فارسی برای کلیه کاربران انتخاب
شده است.
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امکان بزرگ و کوچک کردن اسالید ،ویدئو و ....
کاربران میتوانند فایل به اشتراک گذاشته شده ،تخته و یا ویدئو به اشتراک گذاشته شده
را بنا به نیاز خود بزرگتر و یا کوچکتر نمایند.
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تنظیمات نرم افزار
کاربران حاضر در اتاق میتوانند با انتخاب گزینه تنظیمات از منوی پایین تخته ،موارد
متعددی از جمله اعالنهای صوتی ،هشدارهای صوتی و اندازه متون را بنا به سلیقه خود
تغییر دهند.
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تنظیمات صرفه جویی در مصرف
کاربران میتوانند جهت کنترل مصرف اینترنت ،امکان فعالسازی دوربین و یا
اشتراکگذاری صفحه را فعال یا غیرفعال نمایند.
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تنظیمات اطالعیه
در تنظیمات مربوط به اطالعیه ،کاربر میتواند انتخاب کند که چه مواردی حین کالس،
جلسه یا وبینار به او اطالع داده شود.

کلیدهای میانبر جهت دسترسی به بخش های مختلف
35

جهت سهولت استفاده کاربران از پلتفرم کلیدهای میانبری به شرح زیر تعریف و ایجاد
گردیده است.
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