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 معرفی داناپالس

. این استکاری و وبینار  های آنالین، جلساتداناپالس پلتفرمی جهت برگزاری کالس
پلتفرم با فراهم کردن امکاناتی چون تخته سیاه و سفید، ابزارهای نوشتاری، امکان ایجاد 

گذاری انواع مجموعه، امکان برگزاری نظرسنجی و کوئیز، امکان به اشتراکهای زیر کالس
کند کلیه نیازهای اقشار مختلف جامعه را برای فایل و بسیاری امکانات دیگر، تالش می

 برگزاری کالس، جلسات و همچنین وبینار را پوشش دهد.
های ل و بهبود ویژگیهای جدید به محصوما در داناپالس برآنیم که با اضافه کردن ویژگی

 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(

های کلی پلتفرم آموزشی در این صفحه اطالعات کلی در خصوص معرفی سامانه و ویژگی
های کلی برای جلسه و وبینار( و همچنین ویژگی کنندگان در یا شرکت)برای آموزندگان 

 دهندگان یا برگزارکنندگان جلسات و وبینار وجود دارد. ارائه
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 های قیمتیپلن 

شود و کاربر با توجه به نیاز خود های قیمتی به کاربر نمایش داده میدر این صفحه پلن
های قیمتی سعی شده است تا در طراحی پلن د.تواند نسبت به انتخاب پلن اقدام کنمی

کاربر می تواند پلن مورد نیاز خود را بسته با .ختلف پوشش داده شوداربران مکنیازهای 
 برای کاربر محفوظ است. نیاز فعال نماید، امکان تغییر و تمدید پلن همواره 
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را وارد  مربوطه کد هستیدچنانچه دارای کد تخفیف  توانیدشما میپس از انتخاب پلن، 

شود. کاربر با کلیک نمایش داده میبه شما و در غیر اینصورت، مبلغ قابل پرداخت  دیکن
کرده سازی، الزم است وارد سامانه شود، اگر قبال ثبت نام ت و فعالی پرداخبر روی دکمه

 د.ید وارد سامانه شویتوانکلمه عبور میو  نام کاربری، با ورود باشید
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خانوادگی، ایمیل، شماره همراه و رمز عبور، پس ر اینصورت با وارد کردن نام، نامغیو در 

 شده و وارد مرحله پرداخت شوید.از تائید شماره همراه عضو سامانه 
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شود، و پس ی درگاه بانک به کاربر نمایش داده مینام و ورود کاربر، صفحهپس از ثبت

تواند وارد صفحه مدیریت مربوط فعال شده و میاز پرداخت وجه پلن، پلن مدنظر کاربر 
  به خود شود.
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 پنل مدیریتی 

 های مختلفی است. پنل مدیریتی، دارای بخش

 پیشخوان

تواند در یک نگاه کلی به شود و میدر نگاه اول کاربر به پیشخوان یا داشبورد وارد می
 داشته باشد. های آموزشی، تعداد وبینارها و تعداد جلسات دسترسیتعداد کالس

 بصریشود که در آن به شکل شماتیک و همچنین یک تقویم به کاربر نشان داده می
)کالس، وبینار یا جلسه( ثبت  روزهاییتواند روزهای ماه را مشاهده کند و اینکه در چه می

 شده است.
)ادمین( به ایشان نمایش داده  مدیر های در بخش دیگری از پیشخوان، آخرین فعالیت

 خواهد شد.
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 کالس آموزشی

های آموزشی بپردازد. برای تواند به ثبت کالسدر بخش دیگری از پنل مدیریتی کاربر می
دهنده و انتخاب و زمان شروع و پایان، نام ارائه این منظور الزم است، نام کالس، تاریخ

چگونه باشد را وارد کرده و  شونده، نامحدود()یکبار، تکرار اینکه شرایط برگزاری کالس
 کند.کالس را ثبت می
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شود و هر کالس به صورت عمومی تعریف می آزاد برای عموم"ی "با انتخاب گزینه
خانوادگی خود وارد تواند با وارد کردن نام و ناممیشخصی که لینک کالس را داشته باشد 

موافقت مدیر"، ورود همه افراد به لینک جلسه نیاز با انتخاب گزینه "ورود با کالس شود. 
تواند درخواست های ورود را به صورت تکی و یا  مدیر می به تایید مدیر خواهد داشت.

سایر کاربران  در صورت انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر" جمعی رد یا تایید نماید.
 .حاضر در جلسه نقش مهمان را خواهند داشت

نام آن ها توسط مدیر اب گزینه "ورود با احراز هویت"، همه افرادی که در صورت انتخ 
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 

سیستم ثبت شده است عضو  در صورتی که کاربری که نام ایشان در  .نخواهندبود
پس از کلیک روی لینک دعوت، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد  بایدداناپالس باشد، 

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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ی کاربران را از طریق فایل اکسل به صورت یکجا در کالس اند همهتوهمچنین ادمین می
 نام نماید.ثبت

تواند لینک دعوت را از طریق ایمیل یا پیامک برای نام کاربران، ادمین میپس از ثبت
برای هر  کالس خصوصیکنندگان ارسال نماید. الزم به ذکر است که در شرکت
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تواند یک لینک را برای و ادمین نمیشود کننده لینک منحصر به فرد تولید میشرکت
 چندین کاربر ارسال کند.

کم وبای دهنده" وقتی شرکت کنندههئها تنها به اراکمی "نمایش وبهبا انتخاب گزین
ننده را ککم آن شرکتتوانند تصویر وبکنندگان نمی، دیگر شرکتفعال کند را خود
کنندگان را مشاهده کم شرکتوب تواند تصویر دهنده میاهده کنند و فقط ارائهمش

، عالوه بر ارائه دهنده، فعال کند را کم خودوبای کند. در غیر اینصورت، اگر شرکت کننده
 توانند تصویر وی را مشاهده کنند.کنندگان نیز میسایر شرکت

ی شرکت کنندگان کالس آموزشی" همهی "قطع میکروفون در ابتدای با انتخاب گزینه
شوند و چنانچه خودشان مایل پس از ورود به کالس با میکروفون قطع شده وارد می

های آموزشی به صورت توانند آن را فعال کنند. در غیر اینصورت، در کالسباشند، می
توانند میمدیر ی کروفون خاموش است که با اجازهفرض کاربر قفل است و میپیش

 توسط مدیر  کننده به میکروفونکه دسترسی شرکت. پس از آنخود را باز کنندکروفون می
باید یکبار برروی ترک صدا کلیک کرده و مجددا روی آن کلیک کند تا بتواند  فعال شد، کاربر 

 دسترسی میکروفون خود را فعال نماید.
در جلسه به صورت و کنندگان قادر به استفاده از میکروفون نیستند در وبینار شرکت

 فرض، میکروفون برای همه روشن است.پیش
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 وبینار

تواند به ثبت وبینار بپردازد. برای این منظور الزم در بخش دیگری از پنل مدیریتی کاربر می
است، نام وبینار، تاریخ و زمان شروع و پایان، نام ارائه دهنده و انتخاب اینکه شرایط 

 کند.د را وارد کرده و وبینار را ثبت میبرگزاری وبینار چگونه باش
شود و هر ی "آزاد برای عموم" وبینار به صورت عمومی تعریف میبا انتخاب گزینه

خانوادگی خود تواند با وارد کردن نام و نامشخصی که لینک مربوطه را داشته باشد می
فراد به لینک وبینار وارد کالس شود. با انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر"، ورود همه ا

نیاز به تایید مدیر خواهد داشت.مدیر میتواند درخواست های ورود را به صورت تکی و 
در صورت انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر"سایر کاربران یا جمعی رد یا تایید نماید.

در صورت انتخاب گزینه "ورود با احراز  حاضر در جلسه نقش مهمان را خواهند داشت.
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 

در سیستم در صورتی که کاربری که نام ایشان  .نیستندباشند و سایر افراد مجاز به ورود 
پس از کلیک روی لینک دعوت، نام کاربری و  بایدثبت شده است عضو داناپالس باشد، 

رمز عبور خود را وارد کند.در صورتی که کاربر عضو داناپالس نباشد به صفحه اختصاص 
 فرستاده می شود و پس از وارد کردن رمز عبور و تعیین نام وارد کالس می شود. رمز 

ی کاربران را از طریق فایل اکسل به صورت یکجا در وبینار اند همهتوهمچنین ادمین می
 نام نماید.ثبت

 
تواند لینک دعوت را از طریق ایمیل یا پیامک برای نام کاربران، ادمین میپس از ثبت

کنندگان ارسال نماید. الزم به ذکر است که در وبینار خصوصی برای هر شرکت
تواند یک لینک را برای شود و ادمین نمیتولید میکننده لینک منحصر به فرد شرکت

 چندین کاربر ارسال کند.
کم ای وبدهنده" وقتی شرکت کنندهها تنها به ارایهکمی "نمایش وببا انتخاب گزینه

کننده را کم آن شرکتتوانند تصویر وبکنندگان نمیفعال کند، دیگر شرکت را خود
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کنندگان را مشاهده کم شرکتتواند تصویر وبیدهنده ممشاهده کنند و فقط ارائه 
، عالوه بر ارائه دهنده، فعال کند را کم خودای وبکند. در غیر اینصورت، اگر شرکت کننده

 توانند تصویر وی را مشاهده کنند.کنندگان نیز میسایر شرکت
 

 جلسات

برای این منظور بپردازد.  جلساتتواند به ثبت در بخش دیگری از پنل مدیریتی کاربر می
و انتخاب اینکه شرایط میزبان ، تاریخ و زمان شروع و پایان، نام جلسهالزم است، نام 

را ثبت  جلسهچگونه باشد را وارد کرده و  )یکبار، تکرارشونده، نامحدود(جلسهبرگزاری 
 کند.می

شود و هر ی "آزاد برای عموم" جلسه به صورت عمومی تعریف میبا انتخاب گزینه
خانوادگی خود وارد نامتواند با وارد کردن نام و شخصی که لینک کالس را داشته باشد می

در این حالت کلیه افراد حاضر در جلسه در نقش مدیر وارد خواهند شد و  جلسه شود.
با انتخاب ارائه و اشتراک صفحه نمایش را خواهند داشت.امکاناتی چون بارگذاری فایل 

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.

یر کاربران حاضر در جلسه نقش در صورت انتخاب گزینه "ورود با موافقت مدیر"سا
در صورت انتخاب گزینه "ورود با احراز هویت"، همه افرادی  مهمان را خواهند داشت.

که نام آن ها توسط مدیر جلسه جهت حضور در جلسه تایید شده باشد و ایمیل دعوت 
و سایر افراد مجاز به  هستنداز سمت مدیر دریافت کرده باشند، قادر به ورود به جلسه 

.در صورتی که کاربری که نام ایشان در سیستم ثبت شده است عضو نخواهند بودورود 
پس از کلیک روی لینک دعوت، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد  بایدداناپالس باشد، 

کند.در صورتی که کاربر عضو داناپالس نباشد به صفحه اختصاص رمز فرستاده می شود 
 و تعیین نام وارد کالس می شود.و پس از وارد کردن رمز عبور 

 جلسهی کاربران را از طریق فایل اکسل به صورت یکجا در تواند همههمچنین ادمین می
 نام نماید.ثبت
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تواند لینک دعوت را از طریق ایمیل یا پیامک برای نام کاربران، ادمین میپس از ثبت
صوصی برای هر خ جلسهکنندگان ارسال نماید. الزم به ذکر است که در شرکت
تواند یک لینک را برای شود و ادمین نمیکننده لینک منحصر به فرد تولید میشرکت

 چندین کاربر ارسال کند.
کنندگان ی شرکتهمه ی "قطع میکروفون در ابتدای کالس آموزشی"با انتخاب گزینه
یل شوند و چنانچه خودشان مابا میکروفون قطع شده وارد می جلسهپس از ورود به 

های آموزشی به صورت توانند آن را فعال کنند. در غیر اینصورت، در کالسباشند، می
دهنده ی ارائهفرض کاربر قفل است و میکروفون خاموش است که با اجازهپیش

توانند از میکروفون نمی گانتوانند میکروفون خود را باز کنند، در وبینار شرکت کنندمی
 فرض، میکروفون برای همه روشن است.صورت پیش استفاده کنند و در جلسه به

 
 

 تفاوت بین کالس آموزشی، وبینار و جلسه

رود قفل هستند و امکان به ی کاربران در بدو وهای آموزشی همهدر کالس
تواند نسبت به باز کردن هر گذاری صدا و تصویر را ندارند و مدیر یا ارائه کننده میاشتراک

کننده به میکروفون توسط که دسترسی شرکتپس از آن اقدام کند.کاربر )شرکت کننده( 
مدیر فعال شد، کاربر  باید یکبار برروی ترک صدا کلیک کرده و مجددا روی آن کلیک کند 

)البته کاربرانی که قفل هستند تا بتواند دسترسی میکروفون خود را فعال نماید. 
 .توانند در گفتگو شرکت کنند(همچنان می

گذاری صدا و رود قفل هستند و امکان به اشتراکی کاربران در بدو ونار همهدر وبی
نی تواند این ویژگی را برای کاربران فعال کند. )البته کاربراتصویر را ندارند و مدیر نیز نمی

 توانند در گفتگو شرکت کنند(که قفل هستند همچنان می
توانند صدا و تصویر خود ند و میکنندگان در بدو ورود باز هستی شرکتدر جلسات همه

 .را بدون هیچ محدودیتی به اشتراک بگذارند

 ها، وبینارها و جلساتگزارشات مربوط به کالس
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های مربوط به حاضرین تواند گزارشپس از برگزاری هر کالس، وبینار و جلسه، ادمین می
ای وارد  IPچه  کالس همراه با ساعت ورود و اینکه با چه مرورگری، چه سیستم عاملی و

 سیستم شده را مشاهده کند و در صورت لزوم فایل اکسل آن را دانلود کند.

 های مالیتراکنش

سازی های مالی و فعالهای مربوط به پرداختگزارشتواند در این بخش کاربر می
های خود را مشاهده نماید. اطالعاتی شامل، تاریخ پرداخت، پلن انتخاب شده، مبلغ پلن

 ، شماره پیگیری و وضعیت پرداخت در این بخش قابل مشاهده است.پرداخت

 
 

 ورود به اتاق

پس از ورود به کالس، وبینار یا جلسه از طریق لینک مستقیم یا اطالعات کاربری، از 
خانوادگی خود را وارد کند و اگر جلسه خصوصی شود نام و نامت کننده خواسته میشرک

پر شده است ولی با این حال شرکت کننده امکان تغییر باشد، اسم شرکت کننده از قبل 
 نام خود را دارد.
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همچنین اگر جلسه هنوز آغاز نشده یا پایان یافته باشد، به شرکت کننده پیام مناسب 

 .شودنمایش داده می
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)مدیر، ارائه دهنده و پس از ورود به جلسه )کالس یا وبینار( سه نوع سطح دسترسی
دارد که با توجه به نوع جلسه و تنظیمات انجام شده توسط مدیر،  وجود کاربرعادی(
 توانند امکانات متفاوتی داشته باشند.کاربران می

 دسترسی مدیر

 به شرح زیر است: بوده واین دسترسی باالترین سطح دسترسی 

 مشاهده لیست کاربران

مختلفی را در در این بخش لیست کاربران قابل مشاهده است و مدیر میتواند اقدامات 
 مورد هر کاربر انجام دهد.
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 های مدیر برای ایجاد تغییرات هر کاربردسترسی

مدیر همواره این امکان را خواهد داشت که هر کاربر حاضر در اتاق را مدیریت نماید، 
 تواند کاربر را به نقش مدیر ارتقا دهد و یا او را حذف کند.برای مثال مدیر می

 
کاربران باید گزینه تنظیمات در قسمت کاربران را انتخاب  منظور قفل کردنبه

 کرده و گزینه قفل کاربران انتخاب شود.
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از کاربران را از حالت قفل خارج سازد کافیست روی  یچنانچه مدیر بخواهد یک

 اسم فرد کلیک کرده و گزینه باز کردن را انتخاب نماید.

 

 انتخاب کاربر تصادفی

دهنده قادر است با در منوی پایین تخته قرار دارد، ارائه به کمک این ویژگی که
طور تصادفی برای پاسخ دادن مطرح کردن سوال خود، یکی از کاربران را به

 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 
ت را ضبط نمایند، مدیر میتواند سپس با مراجعه به پنل مدیریتی جلسه ضبط و جلسا

 شده را مشاهده نماید و لینک دسترسی به محتوا را برای سایرین ارسال نماید.

 

 دسترسی ارائه دهنده:

 PDFارائه دهنده امکاناتی از قبیل نمایش فایل ارائه در قالب اکسل، ورد، پاورپوینت و 
را خواهد داشت. در صورت ارائه فایل توسط ارائه دهنده کلیه کاربران قادر به مشاهده 

تواند با باشند همچنین شخص ارائه دهنده میفایل به اشتراک گذاشته شده می
 استفاده از ابزارهای موجود برای تخته برروی فایل ارائه شده مطالبی بنویسد.

 ای ویدیویی از منابع مختلف را به اشتراک بگذارد.هتواند فایلهمچنین ارائه دهنده می
 تواند نظرسنجی برگزار کند که در بخش قبل نمایش داده شد.ارائه دهنده همچنین می
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 گفتگوهای عمومی و خصوصی

ی شرکت کننده پرداخت و با انتخاب های عمومی میتوان به گفتگو با همهدر بخش پیام
توان با یک انتخاب شروع گفتگوی خصوصی، میهر شرکت کننده از لیست کاربران و 

 ی خاص به تنهایی به گفتگو پرداخت.شرکت کننده

 

 

 یادداشت های اشتراکی

 .ادمین می تواند دسترسی تغییر این یادداشت ها را به سایر شرکت کنندگان بدهد
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بگذارند در این بخش کاربران میتوانند یادداشت هایی را نوشته و با دیگران به اشتراک 
تکالیف دانش آموزان و یا نوشتن خالصه جلسات ن این بخش میتواند برای مشخص کرد

 کاری بسیار مفید باشد.
 

 

 

  نظرسنجی

نتایج  .های آماده از قبل بپردازندتوانند به اشتراک نظرسنجیدهنده میادمین یا ارائه
ها نظرسنجی باشد.میی با کلیه افراد حاضر در جلسه گذاراین نظرسنجی قابل اشتراک

 :موارد استفاده متعددی داشته باشد برای مثال توانندمی

 ای را در حین آموزش مطرح تواند سوالی چند گزینهدر کالس آموزشی، معلم می
 است تا معلم قادر  آموزان بخواهد گزینه درست را انتخاب کنند،از دانش کند و

نظر گرفتن تعداد  ، در هده کنداند را مشاتعداد افرادی که جواب صحیح داده
دهد که اند، به معلم این امکان را میدی که مسئله را به درستی حل کردهافرا

جهت توضیح بیشتر مبحث مورد نظر و یا گذر از مبحث فعلی به مبحث بعدی 
 تصمیم مقتضی را بگیرد.

 د گیری از افراد حاضر در جلسه مورتواند جهت رایدر جلسات، این نظرسنجی می
 استفاده قرار بگیرد.
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 تواند از این امکان جهت نظرسنجی از افراد حاضر برای در وبینار، ارائه دهنده می
 انتخاب موضوعات بحث بهره ببرد.

د گوناگون ها، سازمان و افراد مختلف با توجه به مقاصدانشگاه بدیهی است که مدارس،
ار بیشتری از این ویژگی یستفاده های بستوانند اها ارتباط دارند، میو نوع افرادی که با آن

 داشته باشند.
 در این دستورالعمل سعی شده موارد استفاده به صورت بسیار کلی شرح داده شود.  

 
 

 تغییر وضعیت کالس

ای هید به کالس اضافه شوند توسط اعالنچنانچه پیام جدیدی ارسال شود یا کاربران جد
  شود.قرمز رنگ به کاربران اعالم می

 

 تنظیمات مدیر
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 ی کاربران در ابتدای ورود به جلسهامکان غیرفعال کردن صدای همه

که صدای کلیه کاربران را در حین جلسه غیرفعال  است؛این امکان برای مدیر محفوظ 
 نماید.

 ی کاربران به جز ارائه دهندهامکان غیرفعال کردن صدای همه

است، به جز شخصی که در حال ارائه را تواند صدای کلیه کاربران مدیر همچنین می
 غیرفعال نماید.

 (TXTدر فایل ی شرکت کنندگان )ذخیره نام همه

تواند لیست کاربران حاضر را در قالب یک فایل متنی ذخیره کند، این امکان به مدیر می
ار مفید یر بسو غیاب افراد حاض خصوص برای معلمان و اساتید دانشگاه جهت حضور 

 باشد.می

 کردن کاربران و اعمال محدودیت بر روی کاربرانقفل
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 های خاص را از کاربران بگیرد.ن امکان را خواهد داشت تا دسترسیمدیر همواره ای
 ها پرداخته است.جدول زیر به شرح این دسترسی

 
 

 تنظیمات مربوط به ورود با اجازه مدیر

انتخاب کرده باشید، با « ورود با موافقت مدیر»کالس را در صورتی که نوع دسترسی به 
کنندگان را تعیین توانید قوانین کلی ورود شرکتاستفاده از تنظیمات این بخش می

 نمایید.
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 های زیرمجموعهامکان ایجاد اتاق

تواند مدیر می های زیرمجموعه را خواهند داشت.مدیران همواره امکان ایجاد کالس
اتاق را در تعداد مشخصی اتاق )بنا به خواست مدیر( و برای زمان مشخص افراد حاضر در 

گیرند های گوناگون مجزا از اتاق اصلی قرار میدر این صورت کاربران در اتاق الحاق کند.
مدیر همواره  شوند.شده به اتاق اصلی بازگردانده می و به محض اتمام زمان مشخص

 وعه و اتاق اصلی را دارد.امکان جابجا شدن در اتاق های زیرمجم
مکان را به موارد استفاده از این امکان بسیار متنوع است، از جمله این ویژگی این ا

ای هآموزان و دانشجویان را به گروهدهد که دانشاه میگمعلمان و اساتید دانش
 کار گروهی تشویق کنند.ها را به انجام آنمختلف تقسیم کرده و 

که شخصا تصمیم بگیرد چه افرادی در چه گروهی  استاین امکان برای مدیر محفوظ 
  تواند از امکان واگذاری تصادفی استفاده نماید.قرار بگیرند و یا می
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ها، اشتراک ویدیوی خارجی، انتخاب های مربوط به آغاز نظرسنجی، مدیریت ارائهگزینه
 اند.کل زیر تغییر مکان داده شدهکاربر تصادفی و تنظیمات مربوطه مانند ش

 
 

 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.
استفاده از ابزارهای نوشتاری نیز موجود کنندگان جهت امکان دسترسی به سایر شرکت

 .است
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کردن حالت چندکاربره امکان نوشتن روی تخته توانند با فعالدهنده میمدیر و یا ارائه 

 را برای سایر افراد حاضر فراهم کنند.

 امکان فعال و غیر فعال کردن میکروفن

فعال یا غیرفعال  راتوانند با انتخاب گزینه میکروفون، میکروفون خود کاربران می
 نمایند.

  
 
 

 امکان قطع و وصل صدای کالس و شرکت کننده

قطع و وصل تواند صدای اتاق را با کلیک روی گزیته ترک صدا یا پیوستن به صدا کاربر می
 نماید.

  
 

 

 کمسازی ویدئو وبسازی و عدم فعالامکان فعال
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تصویر خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و یا تواند با کلیک روی گزینه دوربین کاربر می
 تصویر به اشتراک گذاشته شده را قطع نماید.

  
 

 گذاری صفحه نمایشگذاری و یا عدم اشتراکامکان اشتراک

فحه نمایش خود را با افراد حاضر در اتاق به اشتراک بگذارد کاربر این امکان را دارد که ص
ای در دسکتاپ شخص ارائه دهنده باز باشد به صفحههر سازی این ویژگی با فعال

افزار خاص تواند تنهایک نرمدهنده میهمچنین ارائه سایرین نمایش داده خواهد شد.
 کنندگان به اشتراک بگذارد.یا یک مرورگر خاص را با شرکت

 

 

 امکان تغییر وضعیت کاربران

موارد مشخص شده در یکی از  بهوضعیت خود را  ،انتخاب خودتوانند بنا به کاربران می
نیاز به صحبت کردن و یا طرح سوال از زیر تغییر دهند. برای مثال در صورتی که کاربری 

 استاد را دارد میتواند وضعیت خود را به اجازه گرفتن از استاد تغییر دهد.

 

 
اسم تواند در منوی کاربران، روی ها، کاربر میچنین برای انتخاب سایر وضعیتهم

 ها را انتخاب کند.، یکی از حالت«تنظیم وضعیت»خود کلیک کرده بعد از انتخاب گزینه 
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 سایر امکانات عمومی

  امکان تغییر زبان
رسی یا زبان فارا انتخاب کرده و « تنظیمات»از نوار پایین صفحه گزینه  توانندکاربران می

لیه کاربران انتخاب زبان فارسی برای کبه صورت پیشفرض  .انگلیسی را انتخاب نمایند
 شده است.
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 امکان بزرگ و کوچک کردن اسالید، ویدئو و ....

ویدئو به اشتراک گذاشته شده  توانند فایل به اشتراک گذاشته شده، تخته و یاکاربران می
 را بنا به نیاز خود بزرگتر و یا کوچکتر نمایند.
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 افزارتنظیمات نرم

، موارد از منوی پایین تخته ماتتوانند با انتخاب گزینه تنظیمیاتاق کاربران حاضر در 
های صوتی و اندازه متون را بنا به سلیقه خود های صوتی، هشدارمتعددی از جمله اعالن

 تغییر دهند.
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 جویی در مصرفتنظیمات صرفه

یا سازی دوربین و عالامکان ف ،مصرف اینترنت کنترلجهت توانند کاربران می
 فحه را فعال یا غیرفعال نمایند.گذاری صاشتراک
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 تنظیمات اطالعیه

تواند انتخاب کند که چه مواردی حین کالس، در تنظیمات مربوط به اطالعیه، کاربر می
 جلسه یا وبینار به او اطالع داده شود.

 

 های مختلفبه بخش کلیدهای میانبر جهت دسترسی
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پلتفرم کلیدهای میانبری به شرح زیر تعریف و ایجاد تفاده کاربران از سجهت سهولت ا
 گردیده است.
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