
 

   سامانه آموزش مجازی دانه

 سواالت پر کاربرد کاربران

 چگونه وارد سایت شوم؟ .1

و سپس بر نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده  ؛ورود بخشکافیست از  دانه برای ورود به سایت
چنانچه اولین بار است وارد سایت دانه می شوید و و وارد سایت شوید. روی دکمه ورود کلیک کرده 

کلیک  در باالی صفحه اصلی سایت ورود /ثبت نامتوانید بر روی دکمه اید میهنوز ثبت نام نکرده
 و فرم مخصوص را پر کنید تا عضو سایت شوید. کنید

 بازیابی کنم؟ ام، چگونه آن رارمز عبورم را فراموش کرده .2

رمز عبور خود را فراموش بر روی دکمه ورود کلیک کرده و برای بازیابی رمز عبور کافیست بر روی 
شود نام کاربری یا شماره همراه خود را که با آن در ای که باز میکلیک نمایید، در صفحهاید؟ کرده

و بر روی دکمه ارسال پیامک کلیک اید وارد کرده و کد مورد نظر را وارد کرده سامانه ثبت نام کرده
 کنید تا رمز عبور برای شما ارسال شود.

 آن را  بازیابی کنم؟ام. چگونه ام را فراموش کردهنام کاربری .3

نام کاربری خود را فراموش برای بازیابی نام کاربری کافیست بر روی دکمه ورود کلیک کرده و بر روی 
شود نام کاربری یا شماره همراه خود را که با آن در ای که باز میکلیک نمایید، در صفحهاید؟ کرده

وارد کرده و بر روی دکمه ارسال پیامک کلیک اید وارد کرده و کد مورد نظر را سامانه ثبت نام کرده
 کنید تا رمز عبور برای شما ارسال شود.

 شود؟چرا پیام بازیابی برای من ارسال نمی .4
 باشد:فعالسازی پیامک های تبلیغاتی برای سه اپراتور اصلی به شرح ذیل می

 فعال کردن پیامک های تبلیغاتی همراه اول 
راه دارید که هر دو آسان و ساده هستند  2همراه اول شما برای فعال سازی پیامک تبلیغاتی 
 که در بخش ذیل توضیح داده ایم؛

را  2ساده ترین روش فعال سازی استفاده از پیامک است که شما باید عدد از طریق پیامک : 
ارسال کنید و صبر کنید تا پیامک مختص خود را از طریق سامانه مربوطه  8999به شماره 

 د.دریافت نمائی
: وارد برنامه همراه من شوید. از گزینه های پائین صفحه، گزینه از طریق برنامه همراه من 

را انتخاب کنید. در صفحه با چندین گزینه روبرو خواهید شد که یکی از این « خدمات من»
می باشد. این گزینه را انتخاب کنید و سپس خدمات « پیامک های تبلیغاتی»گزینه ها 

را انتخاب « پیامک تبلیغاتی غیر اپراتور»را انتخاب نمائید. در صفحه بعدی گزینه پیامکی انبوه 
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ساعت آینده پاسخ فعال شدن پیامک تبلیغاتی را دریافت خواهید  24و فعال کنید. در طی 
 کرد.

 قطع پیامک تبلیغاتی همراه اول 
 برای لغو پیامک تبلیغاتی همراه اول سه راهکار دارید:

  اپلیکیشن همراه مناستفاده از 
  8999“به شماره  1ارسال عدد” 
 #  مربع( 8990* )ستاره 8999شماره گیری کد دستوری 
  9990تماس با مرکز اطالع رسانی 

 
 فعال کردن پیامک های تبلیغاتی ایرانسل 

برای فعال کردن تبلیغات پیامکی و دریافت پیام های تبلیغاتی در اپراتور ایرانسل، شما می 
 ساده و آسان اقدام نمائید که در بخش ذیل توضیح داده شده است؛ توانید خیلی

اولین و ساده ترین روش ممکن برای انجام این فرآیند استفاده از سامانه از طریق پیامک : 
های پیامکی ایرانسل است که اگر شما تصمیم به فعال سازی پیامک های تبلیغاتی دریافتی 

ارسال کنید و منتظر دریافت پیامک فعال  5005را به  1عدد  در اپراتور ایرانسل را دارید، باید
 سازی از ایرانسل باشید.

توانید از آن برای فعال سازی پیامک دومین روشی که شما میاز طریق برنامه ایرانسل من : 
تبلیغاتی استفاده کنید، استفاده از برنامه ایرانسل من است که می توانید از بخش خدمات 

دام به فعال سازی کنید. هم اکنون شما موفق به فعال کردن پیامک های این برنامه اق
 تبلیغاتی اپراتور ایرانسل شده اید.

 قطع پیامک تبلیغاتی ایرانسل 
 برای لغو پیامک تبلیغاتی ایرانسل دو راهکار دارید:

 های تبلیغاتیورود به اپلیکیشن ایرانسل من و مراجعه به بخش مدیریت پیامک 
 مربع( 5006)ستاره  #5006*د گیری کشماره 
 فعال کردن پیامک های تبلیغاتی رایتل 

های تبلیغاتی نسبت به فعالسازی پیامک 800به سرشماره  5توانید با ارسال عدد شما می
 خود اقدام کنید.

 قطع پیامک تبلیغاتی رایتل 
 برای لغو پیامک تبلیغاتی رایتل سه راهکار دارید:

 و مراجعه به بخش مدیریت خدمات پیامکی انبوه و  ورود به اپلیکیشن رایتل من
 ارزش افزوده
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  195* )ستاره 195یا شماره گیری کد دستوری # 195ارسال پیامک خالی به شماره 
 مربع(

 مراجعه به صفحه سامانه مدیریت خدمات پیامکی رایتل 
 روش قابل استفاده برای تمامی اپراتورها 

سازی و غیرفعال سازی خدمات پیامکی برای اپراتورهای مختلف های فعالدر گذشته روش
سازی خدمات پیامکی از سازی و غیر فعالتلفن همراه متفاوت بود. خوشبختانه روش فعال

سامانه سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن همراه با استفاده از 
توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال بر روی می* 800گیری #ارهیا شم 800پیامکی 

سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت کارت خود و روش غیر فعالسیم
توانند این خدمات های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطالعات و اخبار میپیامک

 را غیرفعال کنند.
شود و های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل میید که قطع سرویس، پیامکالبته توجه کن

در صورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، 
 …خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و 

 د.ی مشترکان فعال خواهد بوبرا همچنان
 چگونه در سامانه ثبت نام کنم؟  .5

بر روی ثبت نام/ ورود برای این کار الزم است پس از ورود به سایت با کلیک بر روی دکمه 
در دانه کلیک نمایید و پس از پر کردن فرم ثبت نام و زدن دکمه آبی رنگ ثبت ثبت نام دکمه 

فرم به نام کاربری و رمز عبور نام ، به عنوان کاربر به عضویت سایت درآیید. حتما در تکمیل 
خود توجه کنید و اگر احتمال می دهید ممکن است آن را فراموش کنید، یادداشت نمایید. 

 چون پس از ثبت نام برای ورود به سایت به نام کاربری و رمز عبور نیاز دارید.
 در سامانه را بروز کنیم؟ خود راچگونه مشخصات فردی  .6

پس ام کاربری در سامانه وجود ندارد اما سایر اطالعات خود را در حال حاضر امکان ویرایش ن
از قسمت ویرایش مشخصات فردی در بخش پرونده من، از ورود به صفحه شخصی خود؛ 

 می توانید اطالعات خود را تکمیل یا ویرایش نمایید.
 چگونه در دوره ثبت نام کنم؟ .7

و رمز عبور خود وارد سایت شوید و در دوره برای ثبت نام در دوره ابتدا با وارد کردن نام کاربری 
مدنظر خود ثبت نام نمایید. می توانید برای ثبت نام در دوره از بخش جستجوی سایت نام دوره 

 را وارد کرده و سپس در آن ثبت نام نمائید.

 چگونه هزینه دوره را پرداخت کنم؟ .8
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چنانچه دوره شهریه داشته  برای این کار کافیست بر روی دکمه ثبت نام در درس کلیک کنید.
باشد با کلیک بر روی گزینه پرداخت به درگاه بانکی متصل می شوید و با داشتن یک کارت 
بانکی عضو شبکه شتاب، شهریه  دوره را پرداخت نمایید و بالفاصله در درس ثبت نام شوید. 

رد ترجیحًا توجه کنید که به علت اینکه تبادالت بین بانک ها در انتهای شب صورت می گی
انجام دهید تا با مشکل یا اختالل پرداخت مواجه  23:45پرداخت خود را تا قبل از ساعت 

نشوید. چنانچه هزینه از حساب شما کسر و دوره  را در بخش دوره های من  صفحه شخصی 
 خود ندیدید با پشتیبانان سایت دانه تماس بگیرید.

 دوره های خود را در کجا ببینم؟ .9
دوره های من برای مشاهده دوره ها کافیست وارد صفحه شخصی خود شوید. در بخش 

 تمامی دوره هایی که ثبت نام نموده اید را می توانید مشاهده فرمائید.
 چگونه کوکی های مرورگر را پاک کنم؟ .10

 برای این کار کافیست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

 کرومهای یک سایت از مرورگر حذف کوکی 
1) Chrome را در رایانه باز کنید؛ 
 کلیک کنید؛« تنظیمات» Settingsو سپس « بیشتر» Moreدر باال سمت چپ، روی  (2
های ها و دیگر داده، روی کوکی«خصوصی و امنیتحریم» and security Privacyدر بخش  (3

 سایت کلیک کنید؛
 (؛ Clear Browsing Dataهای سایت کلیک کنید)ها و دادهروی دیدن همه کوکی (4
 سایت را جستجو کنید؛در باال سمت چپ، نام وب (5
 کلیک کنید.« پاک کردن» Clearدر سمت چپ سایت، روی  (6
 پاک کردن کوکی های مرورگر از موبایل بر روی اندروید 

را که در سمت  Moreمرورگر کروم را بر روی گوشی یا تبلت اندرویدی خود باز کنید. گزینه  (1
 راست نوار آدرس قرار دارد انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Settingsبر روی  (2
 را انتخاب کنید. Clear Browsing Dataو سپس  Privacyگزینه  (3
خواهید را انتخاب کنید. در صورتی که می All Timeبرای پاکسازی همه چیز در مرورگر، گزینه  (4

 ، بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.کوکی های یک بازه زمانی مشخص حذف شوند
 را بزنید. Site Dataو  Cookies ،Media Licenseهای تیک گزینه (5
 را لمس کنید. Clearرا انتخاب و  Clear Dataاکنون  (6
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 چگونه کش مرورگر را پاک کنم؟ .11
های موقتی هستند که به جهت افزایش سرعت لود مورد ( مرورگر فایلCachesهای )َکش

کنید. در این هایی را مشاهده میگیرند. به عنوان مثال: شما روزانه سایتاستفاده قرار می
ها اطالعات و تصاویری موجود هستند. این اطالعات بر روی کامپیوتر شما، که حافظه سایت

تا در دفعات بعدی نیاز به بارگزاری مجدد آنها نباشد.  شوند.موقت نام دارند ذخیره می
ها برای همچنین بالفاصله وب سایت، با سرعت باال نمایش داده شود. این قضیه تا مدت

مصرف پهنای باند اینترنت و افزایش سرعت لود سایت مناسب است. ولی بعد از مدتی، 
 مشکالتی به همراه دارد. 

 (Chromeگوگل کروم ) در مرورگر cacheراهنمای حذف 
( ابتدا روی آیکون سه نقطه کلیک Chromeبرای پاک کردن کش در مرورگر گوگل کروم )

استفاده کنید.( سپس بر روی  ALT+ Eکرده تا منویی برای شما باز شود. )یا از کلید ترکیبی 
 کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات مرورگر کروم، هدایت شوید. Settingsگزینه 

را تایپ کنید. سپس بر روی گزینه  cacheینکه وارد شدید، در قسمت جستجو، کلمه بعد از ا
Clear Browsing Data  .کلیک نمایید 
توانید بازه زمانی کش را مشخص کنید. سپس گزینه شوید که میسپس به بخشی وارد می

Cached images and files  ،را انتخاب کرده و در انتها دکمه آبی رنگCLEARE DATA 
را کلیک کنید. بعد از چند ثانیه با توجه به میزان حجم فایل ها، کش مرورگر کروم خالی شده 

شود. )توجه داشته باشید در صورتی که نیاز به حذف سایر موارد، و پنجره مرورگر بسته می
 توانید آن را انتخاب کنید.(های مرورگر داشتید، میمثل: کش کوکی، تاریخچه و سایر داده

توانید مستقیما به بخش کش تایپ کردن آدرس ذکر شده در آدرس بار مرورگر، میبا 
 دسترسی داشته باشید و نیاز به طی کردن مراحل، باال را نخواهید داشت.

chrome://settings/clearBrowserData 
 Clearمستقیم وارد ctrl+shift+deleteهمچنین با فشردن همزمان کلید ترکیبی 

browsing data .شوید 
چگونه متوجه شوم که در دوره یا کالسی که قصد داشتم ثبت نام کنم، حتما ثبت نام کرده  .12

 ام؟
ای ثبت نام کرده باشید، آن را در صفحه شخصی خود و در بخش دوره های چنانچه در دوره

 توانید مشاهده نمایید.من می
 چگونه نمره خود را در سایت مشاهده کنم؟ .13
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در برای مشاهده نمره های خود کافیست از طریق سایت وارد صفحه شخصی خود شده و 
نمایید با کلیک بر روی سمت چپ صفحه کاربری خود همانجایی که اسم خود را مشاهده می

 گزینه نمره ها، نمره خود را مشاهده نمایید.
 

 دریافت کنم؟ چگونه و از کدام قسمت سایت گواهینامه پایان دوره خود را مشاهده و .14
چنانچه حائز شرایط دریافت گواهینامه پایان دوره باشید با کلیک بر روی  درس مورد نظر 

 به بخش گواهینامه وارد شده و  گواهینامه خود را دریافت نمائید. 
 چگونه پیغام های خود را در سامانه ببینم؟ .15

برای مشاهده پیام ها کافیست پس از ورود به صفحه شخصی خود، بر روی اسم خود در 
سمت چپ سایت کلیک نموده و بر روی گزینه پیام ها کلیک نمائید تا پیام ها را مشاهده 

 نموده و اگر نیاز است پاسخ دهید. 
 چگونه به استاد یا دیگران از طریق صفحه کاربری خودم پیام بفرستم؟ .16

انجام این کار کافیست از صفحه شخصی خود و در قسمت مشاهده اسم خود بر روی برای 
گزینه پیام ها کلیک نموده و با انتخاب نام گیرنده به کاربر یا استاد مد نظر خود پیام ارسال 

 نمائید.
 چگونه تکلیف را انجام دهم و ارسال کنم؟ .17

 گذاشته تكليف پاسختوانند می شاگردان ،سیدر یمحتوا در فعاليت اين ردادناقر صورت در
 قرار درس استاد اختيار در وکنند  لودآپ های مجاز()طبق فرمت فايل یک قالب در را شده

 به فايل یک در را شدمی با فايل یک از بيش شامل كه ییهاپاسخ بايد شاگردان .دهند
 کنند. آپلود بعد و کرده درست زیپ صورت

 چگونه  در آزمون آنالین شرکت کنم؟ .18
وارد  ،گرددبرای شرکت در آزمون آنالین، شما باید راس همان ساعتی که آزمون برگزار می

های آنالین دارای محدودیت زمانی و یا آزمون شوید و در آن شرکت کنید. معموالً آزمون
 باشند.محدودیت در دفعات مجاز شرکت در آزمون می

 چگونه  در نظرسنجی)بازخورد( دوره شرکت کنم؟ .19
کت در نظرسنجی ها که معموالً در پایان دوره برگزار می شود با ورود به دوره و کلیک برای شر 

بر روی نظر سنجی دوره)بازخورد( به این بخش وارد شده و سپس با مشاهده سواالت 
 توانید به آنها پاسخ دهید.می

 فرق کالس مجازی آفالین و آنالین  چیست؟ .20

آموزش همواره در حال پیشرفت و دگرگونی بوده است و مسیرهای متفاوتی را در این تحوالت 
ترین این تغییرات گسترده است که کار را برای طی کرده است. آموزش مجازی نیز یکی از مهم
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های تحصیلی آسان کرده است. با این وجود آموزش مجازی ی زمینهدانشجویان و اساتید در همه
های مختلفی را به خود دیده است. شاید به یک شکل نبوده و در این بازه زمانی شکل نیز تنها

 ترین این تقسیم بندی نیز، آموزش مجازی آنالین و آفالین باشد. مهم

 آموزش مجازی آفالین

توانید به در این روش، نیاز نیست تا در کالس زنده حاضر شوید و هر زمانی که بخواهید می
ها و مدارس محتوای ن محتوای آموزشی آن بپردازید. بسیاری از اساتید، دانشگاهمطالعه یا دید

گذاشتند. هنوز که هنوز است کردند و در اختیار کاربران میآموزشی خود را بر روی سایت آپلود می
گیرد ی اینترنت این روش آموزشی مورد استفاده قرار میهای وسیع در زمینهو با وجود پیشرفت

 باشد.های تحصیلی موثر و مهم میهم برای پیشرفت در زمینه و بسیار

 آموزش مجازی آنالین

این روش آموزشی کامال برخالف آموزش آفالین است چرا که بستر فعالیت آن اینترنت و فضای 
های زیادی که در دنیای نت به وجود آمد، آموزش مجازی نیز باشد. در واقع پیشرفتوب می

دی شد. در این روش آموزشی دیگر نیازی به تهیه محتوای درسی در زمان دستخوش تغییرات زیا
رسد چرا که آموزش آنالین تفاوت چندانی با مقرری نیست و سرعت به باالترین حد خود می

ها ندارد و تنها تفاوت آن این است آموزش حضوری و فیزیکی به سبک رایج مدارس و دانشگاه
 باشد.نت میکه در محیطی مجازی و بستر اینتر

در حقیقت شما کالسی زنده و پویا دارید که استاد در حال تدریس است و دانشجویان نیز در 
ها به سرعت برگزار پردازند. آزمونطول تدریس به بحث و گفتگو پیرامون موضوعات کالس می

اختیار دانشجو رسد و پاسخ آن نیز بالفاصله در ترین حد خود میشوند و امکان تقلب به پایینمی
 گیرد.قرار می

 افزارهایی احتیاج دارم؟برای شرکت در کالس اسکای روم به چه نرم .21

 یبه نرم افزار خاص ازیگردد ن یروم برگزار م یاسکا سیکه در سرو ییجهت شرکت در دوره ها
کروم،  یاز مرورگرها یکیتا  دیدار ازیباشد. جهت ورود به کالس و مشاهده دوره ها ن ینم
 شنهادیدستگاه شما نصب باشد. گرچه پ ی( روiOS عاملستمیس ی)برایسافار  ایاپرا  رفاکس،یفا
 سیمرورگر با امکانات سرو شتریب یبهتر با سرعت باالتر و هماهنگ یشود که جهت بهره مند یم

 .دییروم از مرورگر بروز شده کروم استفاده نما یاسکا

 چگونه وارد کالس آنالین شوم؟ .22
 توانید وارد کالس اسکای روم شوید:می ذیل، روششما با دو 
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 ورود با مشخصات کاربری .1
  در این روش شما حتمًا باید در سایت عضو باشید و در دوره مد نظر خود ثبت نام کرده  

 باشید و پس از ورود به دوره و کلیک بر روی دکمه ورود به کالس وارد کالس شوید.
 ورود به عنوان مهمان .2

بدون در این روش شما می توانید با کپی لینک ارسالی در مرورگر کروم یا موزیال فایرفاکس 
 وارد کردن اطالعات کاربری با کلیک بر روی گزینه مهمان وارد کالس شوید.

 چگونه صوت را در کالس آنالین اسکای روم فعال کنم؟ .23

صفحه  بر روی عالمت بلندگوی باال سمت چپ برای فعالسازی صوت در کالس آنالین کافیست
 حتی المقدورد کلیک نمایید. چنانچه از طریق گوشی تلفن همراه قصد صحبت در کالس را داری

تاپ یا کامپیوتر شخصی خود در کالس حضور  استفاده نمایید و اگر از طریق لپ ریاز هندزف
 دارید از طریق بلندگو یا هدفون این کار را انجام دهید.

 ؟ر کالس آنالین اسکای روم به اشتراک بگذارمد دسکتاپ را گونه  تصویرچ .24
اسکای روم در صورتیکه به عنوان  در کالس آنالین دسکتاپ خود تصویر برای اشتراک گذاری

کلیک نمایید  باال سمت چپ صفحه کافیست بر روی عالمت مونیتور اپراتور اتاق وارد شده اید
 .بران داخل کالس به اشتراک گذاشته شودرصفحه نمایش شما برای کا تا تصویر

کم وسیله ارتباطی )لپ تاپ، موبایل یا پی سی( در دسترسی مرورگر به میکروفن یا وبچگونه  .25
 اتاق آنالین اسکای روم را فعال کنم؟

 میکروفون روش فعالسازی 
 قسمت در  که باشدمی صوتی ارتباط آنالین، کالس بستر در ارتباطی ابزارهای مهمترین از یکی
 بر کلیک با. است گرفته قرار شده، مشخص عالمت با ابزار نوار در چپ سمت صفحه باالی
 میکروفون کردن فعال غیر یا فعالسازی به نسبت توانید می ابزار نوار در میکروفون عالمت روی
 نام جلوی و کاربران پنجره در آن عالمت میکروفون، بودن فعال صورت در. نمایید اقدام خود
 .است مشاهده قابل شما،

 گراشاره کاربران، پنجره در که باشد می صورت این به نیز آموزان دانش میکروفون فعالسازی
 این در.کنید کلیک میکروفون عالمت روی شده ظاهر منوی از و برده شاگرد نام روی را موس

 آن تایید با که گرددمی ارسال میکروفون فعالسازی تایید بر مبنی شاگرد برای پیغامی صورت
 .شد خواهد منتشر آنالین کالس محیط در او صدای شاگرد، توسط
 :قابل اعتنا مهمموارد 

 نشودو برقرار شما صوتی ارتباط میکروفون، آیکن روی بر کلیک با است ممکن زیر دالیل به
 :بماند باقی غیرفعال حالت در شما میکروفون همچنان



 

   سامانه آموزش مجازی دانه

 باشد نداشته را شما میکروفون به دسترسی اجازه مرورگر. 
 باشد الزم حد از کمتر شما اینترنت سرعت. 
 باشد مشکل دچار یا و نباشد نصب افزار سخت بصورت شما میکروفون. 
 نباشد نصب شما میکروفون افزاری نرم درایوهای. 

 توصیه رو این از. دارد شما میکروفون کیفیت با مستقیمی رابطه شما صوتی ارتباط کیفیت
 .نمایید استفاده معتبر همراه های تلفن هندزفری یا و کیفیت با های میکروفون از کنیممی

 

 وبکم فعالسازی 
 طریق از توانید می باشید، داشته را( مدرس)  اپراتور یا و دهنده ارائه نقش شما که صورتی در

 آیکن روی بر است کافی منظور این برای. کنید برقرار تصویری ارتباط کاربران سایر با وبکم
 صورت به شما تصویر و شده فعال شما وبکم حالت این در. کنید کلیک ابزار نوار در وبکم

 .گردد می پخش کاربران تمامی برای آنالین کالس محیط در عمومی
 صورت بدین گرددمی عمل آنها میکروفن فعالسازی مانند نیز شاگردان وبکم فعالسازی جهت

 بر مربوطه، منوی شدن ظاهر وبا برده کاربران پنجره در شاگرد نام روی را موس گراشاره که
 وبکم فعالسازی تایید بر مبنی شاگرد برای پیغامی صورت این در. کنید کلیک وبکم آیکن روی

 خواهد منتشر آنالین کالس محیط در او تصویر ،شاگرد توسط آن تایید با که گرددمی ارسال
 .شد

 :قابل اعتنا مهمموارد 
 و نشود برقرار شما تصویری ارتباط وبکم، آیکن روی بر کلیک با است ممکن زیر دالیل به

 :بماند باقی غیرفعال حالت در شما وبکم همچنان
 باشد نداشته را شما وبکم به دسترسی اجازه مرورگر. 
 باشد الزم حد از کمتر شما اینترنت سرعت. 
 باشد مشکل دچار یا و نباشد نصب افزار سخت بصورت شما وبکم. 
 نباشد نصب شما وبکم افزاری نرم درایوهای. 

 موارد در است بهتر باشد، می تری سرعت پر اینترنت نیازمند تصویری ارتباط اینکه به توجه با
 مصرفی باند پهنای افزایش و خود ترافیک مصرف از تا کنید قطع را خود تصویر غیرضروری

 از توانید می هوشمند تلفن یا تاپ لپ از استفاده صورت در. نمایید جلوگیری کاربران سایر
  .نمایید استفاده ها داستگاه این داخلی وبکم

چگونه کیفیت اتصال اینترنت در اتاق آنالین اسکای روم بعد از قطع و وصلی های مکرر را  .26
 بررسی کنم؟
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ها در برگزاری رویدادهای آنالین، بررسی وضعیت اینترنت شرکت کنندگان است. در یکی از چالش
تواند از منوی که کاربر در دریافت محتوا با اختالل مواجه شود، میروم، هنگامینگارش جدید اسکای

روم کای، اطالعات مفیدی از اتصال خود به سرور اس«وضعیت اتصال»اصلی برنامه و انتخاب گزینه 
ها در برگزاری رویدادهای آنالین، یکی از چالش .همچون ترافیک مصرفی و پینگ را بررسی نماید

که کاربر در دریافت محتوا با روم، هنگامیبررسی وضعیت اینترنت شرکت کنندگان است. در اسکای
، اطالعات مفیدی «وضعیت اتصال»تواند از منوی اصلی برنامه و انتخاب گزینه اختالل مواجه شود، می

 .روم همچون ترافیک مصرفی و پینگ را بررسی نمایداز اتصال خود به سرور اسکای
 شودمی داده نمایش آن اینترنت وضعیت و کاربر اتصال شرایط اتصال، وضعیت زیرمنوی رد

 .است شده ارائه ادامه در کدام هر به مربوط نکات که
 کالس به ورود لحظه از شده طی زمان: اتصال زمان مدت

 کالس به ورود لحظه از مصرفی اینترنت حجم :مصرفی ترافیک
 شرکت سوی از شما مجاز باند پهنای اساس بر که شماست اینترنت سرعت :داده تبادل سرعت

 .گردد می تعیین شما، اتصال کیفیت به توجه با و اینترنت دهنده ارائه
 .باشد کمتر 8 از نباید که میدهد نشان را شما اتصال وضعیت :اتصال کیفیت

 اگر. باشد می بهتر وضعیت بیانگر باشد کمتر هرچه و برسد 100 به نباید تاخیر عدد :تاخیر
 .است نوسان یا مشکل دچار شما اینترنت که است این نشاندهنده باشد، 100 از بیشتر تاخیر
 لحظه در شما خط در موجود نوسان میزان :جیتر
 بیشتر. دهد می نشان را نرمال وضعیت %2 تا. شود می مشخص درصد اساس بر :الس پکت

 که است این بیانگر باشد %5 از بیشتر اگر و بوده خط در اختالل وجود نشاندهنده %2 از
 .باشید داشته حضور توانید نمی آنالین کالس محیط در دیگر که است زیاد حدی به اختالل

 باشد؟چه می آن یکاربرد یها تیو قابل چیستبلو باتن  گیب .27

های است که کاربردها و قابلیت هایی دارد که کالس یبستر کالس مجاز  یکبلو باتن  گیب
 شود:های آن اشاره میتر می کند در زیر به برخی از قابلیتآنالین را برای کاربران جذاب

 یتعامل دیتخته سف 

 یکیزیف یهمانند تخته موجود در کالس ها ،یمجاز  یموجود در کالس ها تبردیوا ای دیسف تخته
آموزش  یاصل هیگفت تخته کالس پا توانیو م باشدیبرخوردار م یادیز تیاز اهم ،یو حضور 
امکان  نیا علمان و اساتیدبه م یتعامل دیسف تخته .باشدیجلسه م کیابزار در  نیتر یو کاربرد

صفحه وجود دارند،  هیکه در حاش یمختلف یشکل مورد نظر را با ابزارها ایدهد که متن یرا م
 یتواند با تابلو یم نیهمچن یدر جلسه مجاز  دیتخته سف نیکنند. ا یعالمت گذار  ای میترس
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دهد از صفحه  یم زهدر هر زمان روشن شود و به اعضا اجا معلم یا استادچند کاربره توسط 
 را بکشند. یشکل ایکنند  ادداشتیتعامل داشته باشند،  گریکدیتخته با  یدستگاه خود رو

 یبلو باتن فارس گیبرک آوت در ب یاتاق ها 

 مانند؛ ییها تیبلو باتن با قابل گیاز جمله ب یمجاز  یبرک آوت در کالس ها یها اتاق

 اتاق جلسات جداگانه. جادیا 
 از کاربران. یمالقات با تعداد محدود یبرا یثبت نام گروه 
 خاص. یمربوط به پروژه ا یاضافه کردن کاربران تصادف 
 همراه است. . …و ازیو مجزا به تعداد مورد ن ینیتمر یگروه ها جادیا 

 .دهدیو ساخت هر اتاق مجزا به شما م میتنظ یبرا یا ژهیو امکانات و

 مشترک یها ادداشتی 

Shared Notes دهد تا در جلسه خود  یامکان را م نیبه کاربران ا یاشتراک یها ادداشتی ای
 را بدهند. گریکدیپاسخ  ایصحبت کنند و  یامی)شاگردان و معلم( به صورت پ نیریبا سا

 نیا دیتوان یم نیجلسه را پس از اتمام به اشتراک بگذارد. همچن یها ادداشتیتواند  یم علمم
 HTML  ،Plain Text  ،PDF  ،MS -Word  ،Open Document یها را در قالب ها ادداشتی

Text (.odt) دیکن یر یبارگ. 

 سیرنویصفحه و ز  یرو یسینو هیحاش 

دهد که یامکان را م نیا انیبلو باتن به مجر گیدر ب سیرنویصفحه و ز یرو یسینو هیحاش
 .سندیصدا بنو/دئویهر ارائه بر اساس و یالزم را برا حاتیتوض

تواند کل  یم علمم رایباشد، ز دیکه ناشنوا هستند مف یدانش آموزان یتواند برا یم یژگیو نیا
 ارائه دهد تا قابل مشاهده شود. سیرنویگفتار/خالصه را به صورت ز

 

 یچت مشترک و چت خصوص 

 ای یتوانند به صورت خصوص یشاگردان م ،یاستفاده از چت روم مشترک و چت روم خصوص با
 حضور دارد، ارتباط برقرار کرده و با آن چت کنند. یکه در کالس مجاز  یبا هرکس یعموم

 ضبط زنده 
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و در زمان  دیداشته باش شهیجلسه مورد نظر را هم دیتوانیم یضبط کالس مجاز  تیکمک قابل با
 .دیو درس و آموزش ها را مرور کن دیدلخواه به آن رجوع کن

 بتیعقب نمانند و غ یمبحث چیتا از ه دیضبط شده جلسه را به افراد غائب بده لمیف نکهیا ای
 خود را جبران کنند.

 نیآنال یها ینظرسنج 

 شنهاداتیپ ایدهد تا نظرات  یبه ناظران اجازه م BigBlueButton نیآنال یها ینظرسنج
جلسه  شتر،یکنند و با تعامالت ب یکالس امروز جمع آور  ایشرکت کنندگان را در مورد بحث 

 را بهبود بخشند. یمجاز 

با  یسفارش یها ینظرسنج ای، درست/نادرست  ریمانند بله/خ یمختلف نظرسنج انواع
 متعدد در دسترس است. یهانهیگز

 اشتراک وب کم 

 یها در مالقات هااز صحبت با انسان یحس ،یاشتراک گذاشتن وب کم در جلسه مجاز  به
را به  یمجاز  یجلسات آموزش ایها  یتوانند سخنران یم رانیفراگ کند، یم جادیرا ا یحضور 

 سخنران را مشاهده کنند. ای یتر درک کنند و بتوانند چهره مجر  یتعامل یاگونه

  شیصفحه نما یاشتراک گذار 

را به  یکند تا جلسات آموزش یکمک م یبه مجر  یصفحه در کالس مجاز  یاشتراک گذار  نهیگز
 دهد. حیتر توض یو عمل یصورت تعامل

صفحه  یاشتراک گذار  با را آموزش دهد، یبرنامه خاص ایرا نشان  یخاص ریتصو خواهدیاگر م و
مراحل انجام کار را شاگردان  یبرنامه مورد نظر را باز کند و تمام ای لیفا تواندیخود م ستمیس

 مالحظه کنند.

 

 


