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  مقدمه:

یدایش و گسترش پبا  .و جلسات مجازی بکار برده می شود آنالینکالس  وبینار، یا وب در سمینار به منظور اسکای روم

از جمله؛  بسیاری رویدادهایتا کنون با استفاده از این پلتفرم  1398کرونا، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از سال 

 است. همایش، گردهمایی، جلسات و دوره های آموزشی برگزار کرده 

 

  امکانات اسکای روم

اری ایجاد رتباطات دو طرفه دیداری و شنیدا می توان سرویس اسکای روم در: صوتی و تصویری ایجاد ارتباطات .1

 .نمود

و  کالس آنالین را در می توان صفحه دسکتاپ، صفحات وب و برنامه ها اسکای روم در: گذاری دسکتاپاشتراک .2

 .گذاشت جلسات به اشتراک

وتی و تصویری که از قبل صمی توان فایل های  روم کالس آنالین اسکای در: های صوتی و تصویریپخش فایل .3

 .آماده کرده اید را برای کاربران پخش نمایید

 برای اسالید کلش به را ها عکس و pdf پاورپوینت، هایفایل می توانید اسکای روم د: درامکان نشان دادن اسالی .4

 .بگذارید اشتراک به کاربران

 

  مزایای اسکای روم

 جانبی برنامه نصب به احتیاج نداشتن .1

 محیط فارسی و استفاده آسان .2

 بر اساس سرعت نت کاربران تنظیم خودکار کیفیت تصویر .3

 

 در اسکای روم نقش های کاربران

ا و امکانات مختلفی ابزاره می نماید،آنالین متناسب با نوع دسترسی که برگزار کننده تعیین  کالس محیط به ورود از پس 

 دسته تقسیم می شود. 3ه بهای کاربران بر این اساس نقش قرار میگیرد. فرددر اختیار 

 کاربر عادی: .1

 می تواند از محتوای رنگ سفید نمایش داده می شود و تنها شنونده و بیننده بوده و صرفاً با در پنجره کاربران کاربر عادی

 در حال ارائه در کالس آنالین استفاده کند. 
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یا برقراری ارتباط  قصد پرسیدن سئوال وبه "دست" ، استفاده از ابزار گفتگو)چت( برای کاربر عادی؛  استفاده قابل امکان

 است . 

 نکته مهم: 
کاربران عادی را فعال نماید تا کاربران عادی نیز  ارتقا دهد و یا مستقیماً ابزارهای ارتباطیمی تواند به طور موقت کاربر عادی را به کاربر ارائه دهنده ارائه دهنده 

 بتوانند از ابزارهای صوتی و تصویری برای طرح سئواالت و بیان نظرات خود استفاده کنند. 

 

 ارائه دهنده: کاربر  .2

رهای پخش مدیا، این کاربران می توانند از ابزاد. نمایش داده می شود با رنگ سبز دار "ارائه دهنده"که نقش  یکاربر

ران و ارائه محتوا نمایش اسالید، ارتباط صوتی و تصویری، اشتراک دسکتاپ و وایت برد جهت برقراری ارتباط با سایر کارب

 استفاده نماید.

 اپراتور: کاربر   .3

ابزارهای ارتباطی  الوه بر دسترسی کامل بهبه رنگ آبی نمایش داده می شوند. اپراتورها ع "اپراتور"کاربران دارای نقش 

سم کاربر عادی و یا اکالس آنالین، می توانند دسترسی سایر کاربران را نیز مدیریت کنند. اپراتور با دوبار کلیک بر روی 

این امکان  ارائه دهنده می تواند اطالعات آن کاربر از جمله نسخه مرورگر و سیستم عامل آن شخص را مشاهده کند.

 رای کاربران عادی فقط برای نام کاربری خودشان امکانپذیر است.ب

 

 اختیارات اپراتور:

 اطالعات کاربر 

 وضعیت اتصال کاربر 

 تغییر نقش کاربر 

 مسدود کردن کاربر 

 )تغییر چیدمان )فعال یا غیر فعال کردن پنجره ها 

  مدیریت پنجره گفتگو )حذف پیام کاربر یا مسدود کردن پیام

 کاربر(

 

 مدیر سیستم:  .4

 مدیران سیستم با رنگ قرمز مشخص می گردند و باالترین سطح دسترسی و مدیریت را در کالس آنالین دارا می باشند.
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 کالس یا کانال مربوطه نحوه ورود به 

یکی از  و از طریقوارد وبینار اعالم شده آدرس به     ها مانند گوگل کروم  Browserبا استفاده از 

 و یا میهمان وارد شوید.  کاربری روشهای؛ نام

                       

 صفحه ورود 1تصویر شماره 

 

 ورود از طریق نام کاربری: .1

و اطالع رسانی  فناوری اطالعاتمدیریت  توسطمی باشد و کاربری الزم  اپراتوراین روش برای راهبران وبینار یا همان 

 موسسه ایجاد و در اختیار فرد قرار داده می شود.

 

 ورود از طریق میهمان:  .2

وارد این پلتفرم شده باشد  برای اولین باراین روش برای مدعوین جلسه و یا فراگیران دوره می باشد. در صورتیکه فرد 

تا در لیست حاضرین در جلسه یا کالس  تایپ کنددر خود را نام نمایشی شود که الزم است فرد میهمان، باز می کادری

 .اده شودد
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  آموزش محیط اسکای روم

، مدیرشما متناسب با نوع دسترسی خود ) که محیط برنامه اسکای روم از ابزارها و پنجره های مختلفی تشکیل شده است

 .داشته باشید( ممکن است به تمام یا برخی از این ابزارها دسترسی مدرس و کاربر، اپراتور

                                      

 یصفحه اصل -یرصوت

 

 شروع وبینار: زمان .1

 زمان شروع کالس و یا جلسه را نمایش می دهد.

 

 

 (به ترتیب از چپ به راست) نوار ابزار  .2

 فعالسازی میکروفون:الف( 

با کلیک بر روی عالمت   می باشد که یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در بستر کالس آنالین، ارتباط صوتی

میکروفون در نوار ابزار می توانید نسبت به فعالسازی یا غیر فعال کردن میکروفون خود اقدام نمایید. در صورت 

 .فعال بودن میکروفون، عالمت آن در پنجره کاربران و جلوی نام شما، قابل مشاهده است
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 ( فعالسازی وبکم:ب

کاربران ارتباط  را داشته باشید، می توانید از طریق وبکم با سایر مدرسدر صورتی که شما نقش ارائه دهنده و یا 

این حالت وبکم  تصویری برقرار کنید. برای این منظور کافی است بر روی آیکن وبکم در نوار ابزار کلیک کنید. در

 .دس آنالین برای تمامی کاربران پخش می گردشما فعال شده و تصویر شما به صورت عمومی در محیط کال

 مهم: هتنک

 لت غیرفعال باقی بماند:و همچنان وبکم شما در حا به دالیل زیر ممکن است با کلیک بر روی آیکن وبکم، ارتباط تصویری شما برقرار نشود
 .مرورگر اجازه دسترسی به وبکم شما را نداشته باشد 
 باشد. سرعت اینترنت شما کمتر از حد الزم 
 .وبکم شما بصورت سخت افزار نصب نباشد و یا دچار مشکل باشد 
 .درایوهای نرم افزاری وبکم شما نصب نباشد 

 

 :اشتراک گذاری صفحه دسکتاپج( 

سایر کاربران  را برای خود دسکتاپ اگر شما نقش ارائه کننده یا اپراتور را داشته باشید می توانید تصویر صفحه

ایرفاکس، اپرا و حاضر در کالس آنالین به اشتراک بگذارید. به اشتراک گذاری صفحه با استفاده از مرورگر کروم، ف

این  در حال حاضر از iosامکان پذیر است. اندروید و  macOSبر روی سیستم عامل های ویندوز، لینوکس و 

 امکان پشتیبانی نمی کنند.

ی آیکن دسکتاپ در نوار ابزار، پنجره جدیدی به شما نمایش داده می شود. در این پنجره دو سربرگ با کلیک رو

و کلیک بر روی گزینه   ( Your Entier Screen)  وجود دارد. با انتخاب تنها گزینه موجود در سربرگ اول

shareفعالیتهای شما بر روی  ، تمام دسکتاپ شما به اشتراک گذاشته می شود و سایر کاربران شاهد تمامی

 د بود.نتان خواهرایانه
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  Shareاب و می توانید برنامه های باز ویندوز را مشاهده و بعد برنامه مورد نظر را انتخ  Windowبا انتخاب 

 موردنظر عمل  Tabهای باز را مشاهده و بعد از انتخاب توانید تبمی chrome tab کنید و با انتخاب 

 انجام دهید.گذاری را اشتراک

اصطالحا به  چنانچه بعد از اشتراک گذاری دسکتاپ، به محیط کالس آنالین بازگردید، تصویر بصورت تو در تو که

ورد و در صورتی آن اکوی تصویر گفته می شود، دیده خواهد شد. این حالت اشکالی را در ارائه شما بوجود نخواهد آ

 .ین( برگردید، این حالت برای کاربران رفع خواهد شدکه به صفحه مورد نظر)غیر از محیط کالس آنال

 
 

 

 نکته مهم: 

همچنین می توانید برای رفع این حالت، از قسمت منوی اصلی، بر روی گزینه تنظیمات 
 "جلوگیری از اکوی تصویر"کلیک کرده و در پنجره باز شده و از سربرگ عمومی، گزینه 

 را فعال کنید.

 

 

 

 

 تخته یا وایت بردد( 

در صورتی که شما نقش ارائه کننده یا اپراتور را داشته باشید، می توانید برای ارائه محتوای نوشتاری با استفاده از 

قلم نوری، از ابزار وایت برد استفاده کنید. برای این منظور کافی است در نوار ابزار بر روی آیکن وایت برد کلیک 

راک دسکتاپ و نمایش اسالید غیر فعال باشند تا محیط بیشتری نمایید. بهتر است در این حالت ابزارهای اشت

 .برای استفاده از وایت برد را در اختیار داشته باشید

 

 

 اشتراک گذاری و مدیریت فایل هاه( 

برای به اشتراک گذاری فایلهای نوشتاری و یا 

صوتی و تصویری، می توانید از ابزار مدیریت فایلها 

این منظور کافی است روی استفاده نمایید. برای 

 آیکن مدیریت فایل در نوار ابزار کلیک کنید.
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ره مدیرت جت بارگذاری فایل موردنیاز، در پنجه

کلیک کنید. سپس "آپلود فایل" فایلها، روی گزینه 

 انتخاب" گزینه روی بر نوع فایل را انتخاب کرده و 

 .کنید کلیک "آپلود برای فایل

 

 

 

 

 

 "فایلها لیست" به نمایش، برای فایل آپلود از پس

ب و روی گزینه پخش انتخا را نظر مورد فایل و رفته

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

باید به حداکثر اندازه هر فایل توجه کرد  فایل آپلود رد -

 باشد. MB 40و نباید بیش از 

 

ایلهای به اشتراک گذاشته اینکه کاربران بتوانند ف برای -

تیک زده "قابل دانلود" شده را دانلود کنند باید گزینه 

 شود.

 

 

 



11 
 

 باال بردن دست )در صفحه فراگیران(و( 

جود ردن دست وبفراگیر در قسمت نوار ابزار فقط سه گزینه فعالسازی صدا و تصویر و باال  ،در محیط کالس آنالین

خود را  میدهد که تقاضای فعالسازی میکروفونکلیک بر روی گزینه باالبردن دست به مدرس نشان که با  دارد

ایش جهت پرسیدن سوال دارد. در این حالت در محیط کالس آنالین مدرس، جلوی اسم فراگیر عالمت دست نم

 .ا رد کندداده خواهد شد که مدرس در صورت صالحدید میتواند میکروفون وی را فعال کرده و یا درخواست او ر

 

 

 
 

 عنوان برگزار کننده: .3

 را نمایش می دهد.دوره یا جلسه می باشد مجری مشخصات دفتر و یا مدیریتی که به عنوان 
 

 

 تنظیمات  .4

گزینه هایی مانند اطالعات کاربری، وضعیت اتصال، تنظیمات، چیدمان پنجره  ،منوی اصلی برنامهتنظیمات یا همان در 

 های برنامه، خروج و بستن اتاق در اختیار کاربران قرار دارد.

و زمان ورود  IP، نقش کاربری، سیستم عامل، مرورگر، نام کاربری؛ در زیرمنوی اطالعات کاربری، اطالعاتی مانند -

 نمایش داده می شود.
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بوط به هر در زیرمنوی وضعیت اتصال، شرایط اتصال کاربر و وضعیت اینترنت آن نمایش داده می شود که نکات مر -

 کدام در ادامه ارائه شده است.

  کالس به ورود لحظه از شده طی : زمانزمان اتصالمدت 

 حجم اینترنت مصرفی از لحظه ورود به کالسترافیک مصرفی : 

 سرعت اینترنت شماست که بر اساس پهنای باند مجاز سرعت تبادل داده :

شما از سوی شرکت ارائه دهنده اینترنت و با توجه به کیفیت اتصال شما، 

 تعیین می گردد.

 کمتر  8وضعیت اتصال شما را نشان میدهد که نباید از : کیفیت اتصال

 باشد.

 برسد و هرچه کمتر باشد بیانگر وضعیت  100: عدد تاخیر نباید به تاخیر

باشد، نشاندهنده این است که  100بهتر می باشد. اگر تاخیر بیشتر از 

 اینترنت شما دچار مشکل یا نوسان است.

 وضعیت نرمال را نشان  %2ا : بر اساس درصد مشخص می شود. تپکت الس

نشاندهنده وجود اختالل در خط بوده و اگر بیشتر از  %2می دهد. بیشتر از 

باشد بیانگر این است که اختالل به حدی زیاد است که دیگر در محیط  5%

 کالس آنالین نمی توانید حضور داشته باشید. 

 

 صویر، اعالنها و ... را مدیریت کنید.در زیر منوی تنظیمات، می توانید تنظیمات مربوط به صدا و ت -
 گزینه های زیر وجود دارد که با انتخاب هریک می توانید آنها را فعال یا غیرفعال کنید. : در سربرگ عمومی 

  انتخاب زبان برنامه 

 نمایش تصویر وبکم خودم 

 نمایش تصویر دسکتاپ خودم 

 جلوگیری از اکوی تصویر دسکتاپ 

  اشتراک دسکتاپارسال صدای سیستم به هنگام 

  صدا و تصویرسربرگ 

 سربرگ اعالن ها  
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 می باشد. زیرمنوی چیدمان، جهت جانمایی، نمایش یا عدم نمایش پنجره های کاربران، پیام ها، اسالید و تخته -

 تفاده نمایید.سبرای خروج از کالس می توانید از گزینه خروج و برای بستن کالس، از گزینه بستن اتاق ا  -

 نکته مهم: 
، هم فراگیران و با زدن گزینه خروج، فقط مدرس از کالس خارج شده و فراگیران می توانند همچنان در کالس حضور داشته باشند، اما با زدن گزینه بستن اتاق

 هم مدرس از کالس خارج شده و کالس آنالین شما بسته می شود.
 

 :   تنظیمات کاربران  .5

در اتاق همراه با نقش آنها نمایش داده شده است. عالوه بر این، مدیریت کاربران در پنجره کاربران، لیست کاربران حاضر 

 .توسط اپراتور نیز از همین پنجره صورت می گیرد

 

نمایش "از گزینه می توان برای نمایش یا عدم نمایش کاربران  -1

 .کرد، الزم به ذکر که برای میهمان کاربرد ندارداستفاده  "کاربران

 

استفاده  "دست"در صورتیکه کاربری برای پرسیدن سئوال، از عالمت  -2

در  "پایین آوردن دستها"پایین آوردن آن، از گزینه  برایکرده باشد، 

 .کرداستفاده می توان منوی این 
 

 

رفع برای  باشندمسدود شده یا چنانچه افرادی از جلسه خارج و  -3

استفاده  "همهرفع مسدوی "از گزینه می توان  مسدودی کاربران

  .کرد
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 .پیغام زیر برای وی نمایش داده می شود هنگام ورود مجددشده باشد در مسدود یا خراج و اگر کاربری ا

 

      

 منوی پنجره گفتگو )چت(  .6

 در قسمت منوی چت امکانات زیر قابل استفاده است: 

  بزرگتر کردن پنجره گفتگو نمایش بزرگتر: .1

با فعال کردن این گزینه کاربران قادر به گفتگو از طریق  غیرفعالسازی چت: .2

 چت نمی باشند.

با فعال کردن این گزینه پیام کاربران فقط برای اپراتور و  حالت خصوصی:  .3

 ارائه دهنده قابل مشاهده است و سایر کاربران قادر به مشاهده آن نیستند.

 همه پیام هاپاک کردن  .4

 txtبا استفاده از این گزینه همه پیام ها بصورت فایل  ذخیره تمام پیام ها: .5

 بر روی دستگاه شما ذخیره می شوند.

جهت مشاهده و رفع مسدودیت کاربران مسدود شده  کاربران ساکت شده:  .6

 از این گزینه استفاده می شود.

 بستن  .7
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  منوی پیام 

 برای هر پیام، یک منوی جداگانه وجود دارد که امکانات زیر را در اختیار کاربران قرار می دهد. 

 

 پاسخ دادن:  .1

برای پاسخ دادن به هر پیام میتوان از عالمت فلش در کنار هر پیام استفاده نمود. در صورتی که حالت خصوصی پیام ها فعال باشد و با 

 داده شود، پاسخ فقط برای همان کاربر قابل مشاهده است. استفاده از این قسمت پاسخ کاربری

 سنجاق کردن:  .2

 پیام سنجاق شده به رنگ نارنجی در باالی پنجره گفتگو نمایش داده می شود.

 ویرایش پیام:   .3

ا ویرایش و یا اگر بر روی منوی پیام خود کلیک کنید گزینه حذف ویرایش برای شما فعال بوده که از این طریق می توانید پیام خود ر

 حذف کنید.

 ساکت کردن کاربر:  .4

با استفاده از منوی پیام هر کاربر می توانید، کاربر را ساکت و یا پیامش را سنجاق یا حذف نمایید. )کاربری که ساکت شود قادر به 

 ارسال پیام نیست(

  

 

  

 

  

 

 

  


