
 

  
 

 

 

 اسکای رومراهنمای 

 0011 مردادماه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی ایران

 واحد فناوری اطالعات معاونت آموزشی



 

 

 

 واحد فناوری اطالعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 2

 فهرست

 5 ................................................................................................................................................ نوشتاري ارتباط

 6 ..................................................................................................................................................... :ها امیپ

 6 ..................................................................................................................................... (یصوت) يداریشن ارتباط

 8 ................................................................................................. :كاربران ساير براي صوتی ارتباط امكان كردن فعال

 01 .................................................................................................................................. (تصويري) ديداري ارتباط

 01 ............................................................................................................................................... صفحه اشتراک

 06 ............................................................................................................................ (whiteboard)برد تيوا

 06 ......................................................................................................................... كردن فعال و يریگ قرار محل

 08 ............................................................................................................................. اتاق داخل از ها ليفا تيريمد

 01 ........................................................................................................................... اتاق داخل از ليفا يبارگذار

 11 ................................................................................................................ ینترنتيا آدرس قيطر از ليفا شينما

 10 ............................................................................................................................................. كاربران ينقشها

 10 ............................................................................................................................................... يعاد كاربر

 11 .............................................................................................................................................. دهنده هيارا

 11 .................................................................................................................................................... اپراتور

 12 ................................................................................................................................................ رنقشییتغ

 12 ........................................................................................................................................... اتصال تیوضع

 12 .......................................................................................................................................... (مهم) داديرو ضبط

 12 ........................................................................................................ افزار نرم با نياسكر يرو از ضبط: اول روش

 12 ...................................................................................................................روم ياسكا ضبط افزونه: دوم روش

 

 



 

 

 

 واحد فناوری اطالعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 3

هر يك از رويدادهايي كه در بستر اسكاي روم برگزار مي شوند داراي يك پيوند اينترنتي )لينك( براي ورود به آن رويداد 

 با كليك روي آن فرم ورود به شما نمايش مي باشند. اين پيوند توسط برگزار كننده رويداد در اختيار شما قرار مي گيرد و

داده مي شود. در صورتي كه برگزار كننده همراه با پيوند ورود، اطالعات حساب كاربري مشخصي را در اختيار شما قرار 

كليك كنيد تا  "ورود" داده است، مي بايست شناسه كاربري و گذرواژه را در بخش هاي مربوطه وارد نموده و روي دكمه

 .حيط رويداد شويدوارد م

 

در برخي رويدادها كه بيشتر جنبه عمومي دارند، برگزار كننده امكان ورود شما را به عنوان ميهمان مجاز مي نمايد. در اين 

 كليك نموده و "ميهمان"حالت براي ورود به رويداد نيازي به حساب كاربري نداريد و كافيست در فرم ورود بر روي دكمه

 .را بزنيد "تاييد"كمه وارد كنيد و د "نام نمايشي" محيط اتاق نام دلخواه خود در كادربعد از ورود به 

 :نكات مهم

ورود  در صف "اپراتور هنوز وارد نشده است " بيشتر اوقات شما نمي توانيد قبل از شروع رويداد به اتاق مربوطه وارد شويد و پس از دريافت پيغام

اپراتور، به صورت خودكار به اتاق هدايت خواهيد شد. اين محدوديت از سوي برگزاركننده رويداد اعمال مي قرار خواهيد گرفت و به محض ورود 

 .شود

ري يدر صورتي كه ظرفيت اتاق تكميل شده باشد به هنگام ورود با پيغام خطا مواجه مي شويد و مي بايست موضوع را از برگزار كننده رويداد پيگ

 .نماييد

ري اختصاصي هستند و تنها يك نفر مي تواند به صورت همزمان از آن استفاده نمايد. در صورتي كه به هنگام ورود به اتاق برخي حساب هاي كارب

مواجه شديد، به اين معني است كه شخص ديگري با اطالعات حساب كاربري  "شما نمي توانيد با اين كد كاربري دوباره وارد شويد."با پيام خطاي 

 .است شما وارد اتاق شده

نيم كوقتي براي اولين بار وارد محيط اسكاي روم مي شويد، مرورگر شما براي استفاده از ميكروفون و وبكم شما كسب اجازه مي نمايد. توصيه مي 

 يد.رها به هنگام نياز استفاده نمايدسترسي الزم را به مرورگر خود بدهيد تا بتوانيد از اين ابزا Allow با كليك روي دكمه
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 معرفی كلی اسكاي روم:
محيط برنامه از ابزارها و پنجره هاي مختلفي تشكيل شده است. شما متناسب با نوع دسترسي خود ممكن است به تمام 

 (يا برخي از اين ابزارها دسترسي داشته باشيد. )راهنماي نقش هاي كاربران

 

 .بخش نمايش داده مي شود نشان تجاري و نام تجاري برگزاركننده همراه با عنوان اتاق در اين -0

 .مدت زمان شروع رويداد در اين قسمت به شركت كنندگان نمايش داده شده است -1

منوي برنامه كه امكاناتي مانند اطالعات كاربر، وضعيت اتصال، تنظيمات، چيدمان، خروج و بستن اتاق در اختيار  -2

 .شما قرار گرفته است

 .ختيار كاربران قرار گرفته استنوار ابزار كه در آن ابزارهاي ارتباطي در ا -2

 .در اين قسمت تصوير وبكم كاربران و مدياي در حال پخش )صوتي يا تصويري( نمايش داده مي شود -5

در پنجره كاربران، ليست كاربران حاضر در اتاق همراه با نقش آن ها نمايش داده شده است. عالوه بر اين مديريت  -6

 .ه صورت مي گيردكاربران توسط اپراتور نيز از همين پنجر

خروجي ابزارهاي ارايه محتوا . در پنجره گفتگو )چت(، پيام هاي ارسال شده توسط كاربران نمايش داده مي شود -2

 د.از قبيل نمايش اساليد، اشتراك دسكتاپ و وايت برد در اين بخش نمايش داده مي شون
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 ارتباط نوشتاري
پنجره گفتگو جهت ارتباط نوشتاري )چت( ميان كاربران پيش بيني شده است. شما مي توانيد پيام خود را در كادر  

 .آن را براي ساير كاربران ارسال كنيد Enter پايين اين پنجره تايپ نموده و با كليك بر روي دكمه ارسال يا فشردن كليد

 

 :استدر قسمت منوي چت امكانات زير قابل استفاده 

 غير فعال سازي چت 

حالت خصوووصووي : با فعال كردن اين گزينه پيام كاربران  

فقط براي اپراتور و ارايه كننده قابل مشووواهده هسوووت و 

 ساير كاربران قادر به مشاهده آن نيستند

 پاك كردن همه ي پيام ها 

يل             فا ها بصوووورت  يام  ها : همه ي پ يام  مام پ  ذخيره ت

TXT  مي شودبر روي دستگاه شما ذخيره 

شده : مشاهده و رفع مسدوديت كاربران        ساكت  كاربران 

 مسدود شده
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 پیام ها:

پاسخ دادن:در صورتي كه حالت خصوصي پيام ها  -0

فعال باشد و با استفاده از اين قسمت پاسخ كاربري 

داده شود پاسخ فقط براي همان كاربر قابل مشاهده 

 .است

ود را با استفاده از اين گزينه ها ميتوانيد پيام خ -1

پيام سنجاق ) .سنجاق ، ويرايش و يا حذف كنيد

شده به رنگ نارنجي در باالي پنجره ي گفتگو 

 (نمايش داده مي شود

ت كاربري كه ساك. )با استفاده از اين گزينه ها ميتوانيد كاربر را ساكت و يا پيامش را سنجاق يا حذف نماييد -2

 (شود قادر به ارسال پيام نيست

 (تیصو)ارتباط شنیداري 
يكي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي در بستر اسكاي روم ، ارتباط صوتي مي باشد كه در قسمت باالي صفحه سمت چپ 

 (ميكروفون غير فعال ميباشد زيردر حالت ) .با عالمت مشخص شده قرار گرفته است
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المت را فعال كنيد .خط سبز زير عدرصورت تمايل براي برقراري ارتباط صوتي مي بايست با كليك بر روي ميكروفون ، آن 

 .ميكروفون نشان از فعال بودن ميكروفون شماست

 

همچنين براي غيرفعال كردن ميكروفون مي توانيد با كليك دوباره بر روي آيكون ميكرفون و يا با كليد سخت افزاري از 

 .روي دستگاه و يا ميكروفون اكسترنال خود اين كار را انجام دهيد

ه محيط اسكاي روم با توجه به نقش خود )اپراتور و يا ارائه دهنده( ميتوانيد به ازحاالت زير از اسكاي روم پس از ورود ب

 استفاده نماييد. 

 .توجه داشته باشيد كه درصورت ورود شما به عنوان كاربر عادي اين گزينه براي شما نمايش داده نمي شود
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 .ود را فعال كرده و از آن در محيط اسكاي روم استفاده نماييدين گزينه به شما اجازه ميدهد كه ميكروفون خا -0

با فعال كردن اين گزينه اسكاي روم مجوز استفاده از ميكروفون شمارا خواهد داشت اما ميكروفون شما غيرفعال  -1

 .خواهد بود

 ع كردن ميكروفونتوصيه ما فعال كردن ميكروفون در زمان ورود به اسكاي روم مي باشد و در صورتي كه تمايل به قط

 .خود داشتيد به راحتي با ابزار داخل اتاق ، اين كار را انجام دهيد

 :فعال كردن امكان ارتباط صوتی براي ساير كاربران

براي فعال كردن ميكروفون ساير كاربرها ميتوانيد همانند 

شكل زير از ايكون ميكروفون كه جلوي اسم هركاربر قرار 

نماييد توجه داشته باشيد كه براي داده شده است استفاده 

 .داشتن اين امكان بايد داراي دسترسي سطح اپراتور باشيد
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الزم به ذكر است كه كه پس از فعال كردن ميكروفون كاربران توسط شما كاربر مورد نظر نيز بايد مجوز استفاده از 

 .ميكروفون دستگاه خود را به اسكاي روم بدهد

 

 :نكات مهم

ممكن است با كليك روي دكمه ميكروفون، ارتباط صوتي شما برقرار نشود و همچنان ميكروفون شما در حالت غيرفعال )خط خورده(  به داليل زير

 :باقي بماند

 .مرورگر شما مجوز الزم براي دسترسي به ميكروفون شما را نداشته باشد 

 .سرعت اينترنت شما كمتر از حد الزم باشد  

 .افزاري نصب نباشد يا مشكل داشته باشدميكروفون شما به صورت سخت  

 .درايورهاي نرم افزاري ميكروفون شما نصب نباشد 

بهتر است هنگامي كه قصد صحبت كردن نداريد با كليك روي دكمه ميكروفون آن را غيرفعال كنيد )خط خورده( تا ضمن پيشگيري از  

 .افزايش پهناي باند مصرفي ساير كاربران جلوگيري كنيدپخش صداي شما به صورت ناخواسته در اتاق، از مصرف ترافيك خود و 

 .در صورت استفاده از لپ تاپ، تبلت يا تلفن هوشمند مي توانيد از ميكروفون داخلي اين دستگاه ها استفاده نماييد 

 اي با كيفيت و يا هندزفرياز اين رو توصيه مي كنيم از ميكروفون ه .كيفيت ارتباط صوتي شما رابطه مستقيم با كيفيت ميكروفون شما دارد 

 .تلفن هاي همراه معتبر استفاده نماييد
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 (ارتباط ديداري )تصويري
در صورتي كه شما نقش ارايه دهنده يا اپراتور را داشته باشيد مي توانيد از طريق وبكم با ساير كاربران ارتباط ديداري 

وبكم كه در نوار ابزار قرار دارد كليك كنيد تا خطي )تصويري( برقرار نماييد. براي اين منظور كافيست بر روي دكمه 

سبزرنگ زير آن نمايش داده شود. در اين حالت وبكم شما فعال شده و تصوير شما به صورت عمومي در محيط اتاق براي 

مايش نوبكم آن ها فعال است يك آيكون ويديو  تمامي كاربران پخش مي گردد. در پنجره كاربران، مقابل نام كاربراني كه

 .آن را متوقف كنيد داده مي شود. با كليك مجدد روي آيكون وبكم مي توانيد
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در صورتي كه اين دكمه در نوار ابزار شما وجود ندارد، نقش شما كاربر عادي بوده و مي بايست از طريق بخش گفتگو 

 .م نماييدالدرخواست خود را براي فعالسازي ميكروفون به اپراتور اع

 :نكات مهم

 :ه داليل زير ممكن است با كلیك روي دكمه وبكم، ارتباط تصويري شما برقرار نشود و همچنان وبكم شما در حالت غیرفعال باقی بماندب

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

 .سرعت اينترنت شما كمتر از حد الزم باشد 

 .نباشد يا مشكل داشته باشدوبكم شما به صورت سخت افزاري نصب   

 .درايورهاي نرم افزاري وبكم شما نصب نباشد  

با توجه به اينكه ارتباط تصويري نیازمند اينترنت پرسرعت تري می باشد، بهتر است در موارد غیرضروري تصوير خود را قطع  

 .يیدكنید تا از مصرف ترافیك خود و افزايش پهناي باند مصرفی ساير كاربران جلوگیري نما

 .در صورت استفاده از لپ تاپ، تبلت يا تلفن هوشمند می توانید از وبكم داخلی اين دستگاه ها استفاده نمايید  

كیفیت ارتباط تصويري شما رابطه مستقیم با كیفیت وبكم شما دارد. از اين رو توصیه می كنیم از وبكم هاي جانبی استفاده  

 .نمايید
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 اشتراک صفحه

دهنده يا اپراتور را داشته باشيد ميتوانيد تصوير صفحه دسكتاپ خود را براي ساير كاربران حاضر در  گر شما نقش ارايها

 گذاري صفحه با استفاده از مرورگرهاي كروم، فايرفاكس، اپرا و بر روي سيستم اتاق به اشتراك بگذاريد. به اشتراك

 ند.كن در حال حاضر از اين امكان پشتيباني نميiOSامكانپذير است. اندرويد و  macOS عاملهاي ويندوز، لينوكس و

سربرگ وجود دارد. با  1پنجره جديدي به شما نمايش داده ميشود. در اين پنجره  "اشتراك صفحه"مه كبا كليك روي د

مامي ت اشته مي شود و ساير كاربران شاهدانتخاب تنها گزينه موجود در سربرگ اول تمام دسكتاپ شما به اشتراك گذ

 .كليك كنيد"Share" گذاري روي دكمه تان خواهند بود. براي آغاز اشتراك ت هاي شما بر روي رايانهفعالي
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گذاري به صفحه اسكاي روم بازگرديد، تصوير به صورت تودرتو، كه اصطالحا به  در اين حالت چنانچه بعد از به اشتراك

آن اكوي تصوير گفته ميشود، ديده ميشود. اين حالت اشكالي را در ارايه شما به وجود نخواهد آورد و درصورتي كه به 

 .برگرديد اين حالت براي كاربران رفع خواهد شد (غير از صفحه اسكاي روم)صفحه مورد نظر 
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همچنين ميتوانيد براي رفع اين حالت از قسمت منوي اتاق بر روي تنظيمات كليك كنيد و در سربرگ عمومي گزينه 

 .را فعال كنيد «جلوگيري از اكوي تصوير دسكتاپ»
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 minimize هايي كه در حالت هاي فعال نمايش داده شده است. دقت داشته باشيد برنامه در سربرگ دوم ليست پنجره

هاي نمايش داده شده در اين ليست، تنها تصوير  باشند در اين ليست نمايش داده نميشوند. با انتخاب هر يك از پنجره

بينند. عامل ب هاي شما را در محيط سيستم همان برنامه به اشتراك گذاشته مي شود و كاربران نمي توانند ساير فعاليت

ن طرق به اشتراك بگذاريد، كاربران تنها تصوير همان پنجره را مشاهده را از اي PDF به عنوان مثال اگر تنها يك صفحه

ها كار كنيد. پس از انتخاب پنجره مورد نظر بر روي  خواهند كرد در حالي كه شما مي توانيد در رايانه خود با ساير برنامه

 .گذاري تصوير آغاز شود كليك كنيد تا اشتراك"Share" دكمه
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 .يكون اشتراك صفحه ميتوانيد آن را متوقف كنيدبا كليك دوباره روي آ

  :نكات مهم

 .باشد s033/kb سرعت آپلود اينترنت شما براي به اشتراكگذاري صفحه میبايست بیش از 

 .براي به اشتراكگذاري فايلهاي پاورپوينت در حالت اسالید (تمام صفحه) بايد از حالت اشتراک تمام صفحه استفاده كنید 

 .روي گوشی موبايل و تبلت قابل استفاده نیست اشتراک صفحه بر  

 

 (whiteboard)وايت برد

 محل قرار گیري و فعال كردن

در صورتي كه شما نقش ارايه دهنده يا اپراتور را داشته باشيد مي توانيد براي ارايه محتواي نوشتاري با استفاده از قلم 

در محيط برنامه كافي است روي آيكون مربوطه در نوار ابزار كليك نوري از ابزار وايت برد استفاده كنيد. براي اين منظور 

نماييد. بهتر است در اين حالت ابزارهاي اشتراك دسكتاپ و نمايش اساليد غيرفعال باشند تا محيط بيشتري براي استفاده 
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انات فراهم شده نمايش از وايت برد را در اختيار داشته باشيد. در ستون سمت چپ ابزار وايت برد، ليست ابزارها و امك

 .داده شده اند

 

 

نوشته و حذف كردن و برخي  -اشكال هندسي  -ماركر  -در اين قسمت ابزار هاي تخته وايت برد كه شامل قلم  -0

ابزارهايي كه مربوط به تنظيم صفحه ميباشند در اختيار شما قرار گرفته اند . بسته به موضوع رويداد شما ، 

ابزار هاي اشاره شده استفاده نماييد.به عنوان مثال ابزار نوشته امكاني است براي قرار دادن ميتوانيد از هركدام از 

 .متن دلخواه و ابزار حذف براي پاك كردن خط و يا نوشته مورد نظر

تنظيمات مربوط به ابزار هاي تخته در اين قسمت نمايش داده شده اند كه با كليك بر روي هر ابزار تنظيمات  -1

اين قسمت بسته به ابزار ، نمايش داده مي شود.به عنوان مثال براي ابزار قلم ، اندازه قلم و رنگ آن  متفاوتي در

 .و براي ابزار نوشته ، فونت وساير امكانات نوشتاري از موارد نمايشي در اين قسمت هستند

لي بپردازيد . تغييرات اعما در اين قسمت تخته اصلي قرار دارد و شما ميتوانيد بسته به نياز خود به ارايه محتوا -2

شما بر روي تخته براي همه كاربران نمايش داده مي شود.استفاده از تخته هاي متعدد براي ارايه مطلب امري 

 .ايده آل است
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تخته در اين قسمت نمايش داده شده است . اين منو شامل گزينه هاي مختلفي ميباشد كه در زير به  "منوي" -2

 آنها اشاره شده است

 افزودن تخته جديد: افزودن تخته هاي جديد براي ارايه مطالب بصورت جداگانه  

 پاك كردن تخته: پاك شدن كل تخته بدون نياز به ابزار حذف   

 انتخاب رنگ زمينه: در اين قسمت رنگ پس زمينه هر تخته را ميتوانيد جداگانه انتخاب نماييد   

 نمايش نشانگر موس   

 لود تخته مورد نظر را براي ساير كاربران فعال يا غير فعال ميشود قابل دانلود: قابليت دان 

ذخيره: تخته مورد نظر بر روي دستگاه شما بصورت فايل ذخيره ميگردد اين گزينه مكمل گزينه بعدي   

ميباشد بدين صورت كه مدرس ميتواند تمام محتواي تخته خود را ذخيره كرده و در جلسه ( بازيابي)

 را دوباره بازيابي و استفاده نمايد  بعدي همان محتوا

بازيابي: پس از ذخيره با اين گزينه ميتوانيد تخته مورد نظر خودرا از روي دستگاه شخصي خودتان در   

 محيط اسكاي روم بازيابي نماييد 

  PNG دانلود: دانلود تخته بصورت تكي و چندتايي در قالب عكس و با فرمت  

 بستن  

همچنين مي  تخته ها و يا حذف كردن تخته مورد نظر از اين ابزار استفاده مي شود. به منظور جابجا شدن بين -5

 .توانيد تخته جديدي را نيز از اين قسمت به تخته هاي خود اضافه نماييد

 مديريت فايل ها از داخل اتاق

 " :لمديريت فاي"ر براي مشاهده پنجره طبق تصوير زي

 نوار ابزار ها كليك كنيدبر روي د كمه مديريت فايل درقسمت -0

 :مه هاي زير استكدراين قسمت پنجره مديريت فايل را مشاهده مي كنيد كه شامل د-1
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 حذف  

 ويرايش : ويرايش عنوان و فعال كردن قابليت دانلود براي ساير كاربران   

 دانلود : ذخيره فايل بر روي سيستم شخصي شما   

 بي پيش نمايش : مشاهده پيش نمايش فايل انتخا  

 پخش : پخش در اتاق بصورت عمومي   

تازه سازي : اين دگمه با كادر زردرنگ نمايش داده شده است ، زماني كه فايلي را از پنل مديريت   

خود آپلود مي كنيد ، بافشردن اين دگمه عمل تازه سازي ليست فايل ها انجام شده و فايل مورد نظر 

 .شما نمايش داده مي شود

 

 از داخل اتاقبارگذاري فايل 

 :براي بارگذاري فايل جديد ابتدا وارد اتاق مورد نظر شده و سپس

 كليك نماييد "فايل ها"روي دكمه  -0
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كليك نماييد تا فرم مربوطه نمايش داده شود ، سپس نوع فايل  "آپلود فايل"در پنجره باز شده روي سربرگ - -1

 مورد نظر خودرا انتخاب كنيد

 د:زير مي شوگزينه هاي آپلود شامل موارد  

 جهت ارائه محتوا pdf , ppt , pptx , png , jpg , jpeg , zip , dp: فايلهاي يدالاس 

  wav, mp3 صدا : فايل هاي صوتي با فرمت 

  ogg, webm, mp4 ويديو : فايل هاي تصويري با فرمت  

 متفرقه : فايل هايي كه فقط براي دانلود از سوي كاربران پيش بيني شده است  

 

 فايل از طريق آدرس اينترنتی نمايش

كه  بوده و يا بصورتيست االداراي حجمي ب(كه بصورت فيلم ،صدا و يا عكس مي باشد)درصورتي كه فايل مورد نظر شما 

نمي توانيد آنرا در اتاق بارگذاري كنيد ، مي توانيد آدرس اينترنتي آن را دراين قسمت وارد كنيد و مستقيما در اتاق 

و يا پسوند صفحات وب در اين قسمت قرار داده  html. نمايش دهيد.توجه كنيد كه آدرس مورد نظر نبايد با پسوند

 .م فايل مورد نظر در اين قسمت وارد شودبايستي آدرس مستقي شوند.
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 مراحل نمايش فايل بصورت زير مي باشد:

باكليك برروي سربرگ آدرس اينترنتي -0 

 .پنجره آدرس نمايش داده مي شود

آدرس مستقيم فايل خود را طبق توضيحات -1 

 .در اين قسمت وارد كنيد االب

 .فرمت فايل مورد نظر خود را انتخاب كنيد-2 

 

 

 نقشهاي كاربران

پس از ورود به محيط برگزاري رويداد متناسب با نوع دسترسي كه برگزار كننده براي شما تعيين نموده است، ابزارها و 

 .امكانات مختلفي در اختيار شما قرار مي گيرد

 كاربر عادي

بيننده بوده و صرفا مي توانند از كاربران عادي به رنگ سفيد در پنجره كاربران نمايش داده مي شوند و تنها شنونده و 

محتواي در حال ارايه در رويداد استفاده كنند. اين محتوا مي تواند شامل صدا، تصوير، كليپ هاي صوتي و ويديويي، 

براي كاربران عادي فراهم شده و مي توان از اين طريق با  (چت)يد و... باشد. البته امكان استفاده از بخش گفتگو الاس

در صورت نياز اپراتور مي تواند دسترسي كاربر عادي را به طور ان از جمله ارايه دهنده و اپراتور در ارتباط بود. ساير كاربر

موقت به ارايه دهنده ارتقا دهد و يا مستقيما ابزارهاي ارتباطي كاربران عادي را فعال نمايد تا كاربران عادي نيز بتوانند از 

 "دست"در نسخه جديد اسكاي روم امكان  .ت و بيان نظرات خود استفاده كننداالسو ابزارهاي صوتي ، تصويري براي طرح

براي كاربران عادي فراهم شده است و اين بدين معني است كه هنگام برگزاري رويداد كاربران عادي با كليك بر روي 

اري ارتباط را دارند كه در ليست مه دست به ارايه دهنده و اپراتور اعالم مي نمايند كه قصد پرسيدن سوال و يا برقركد
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جلوي نام ايشان نمايش داده شده و به اول ليست بعد از اپراتور و ارايه دهنده منتقل  "دست"مت الشركت كنندگان ع

 .مي شوند

 ارايه دهنده

د از وانندارند با رنگ سبز در پنجره كاربران نمايش داده مي شوند. اين كاربران مي ت "ارايه دهنده"كاربراني كه نقش 

يد، ارتباط صوتي و تصويري، اشتراك دسكتاپ، وايت برد جهت برقراري ارتباط با ساير الابزارهاي پخش مديا، نمايش اس

 .كاربران و ارايه محتوا استفاده نمايند

 اپراتور

ه دسترسي كامل بوه بر النمايش داده مي شوند. اپراتورها ع "آبي"كاربران داراي نقش اپراتور در پنجره كاربران به رنگ 

سم اپراتور با دوباركليك بر روي ا ابزارهاي ارتباطي برنامه، مي توانند دسترسي هاي ساير كاربران را نيز مديريت نمايند.

عات آن كاربر از جمله نسخه مرورگر و سيستم عامل آن شخص را مشاهده الكاربران عادي و يا ارايه دهنده مي تواند اط

 :اختيارات اپراتور عبارت است از. كاربران عادي فقط براي نام كاربري خودشان وجود دارداين امكان براي  نمايد.

 وضعيت اتصال كاربر  

 تغيير نقش كاربر   

 اخراج كاربر   

 مسدود كردن كاربر   

 (فعال و يا غيرفعال كردن پنجره ها)تغيير چيدمان  

 (برحذف پيام كاربر ، مسدود كردن پيام كار)مديريت پنجره گفتگو  

به منظور اعطاي دسترسي براي استفاده از ابزارهاي ارتباطي ( صوتي ، تصويري ، و اشتراك دسكتاپ ) به ساير كاربران 

اربر را به طور مستقيم براي ك مه روبروي هر كاربر در پنجره كاربران ، اين ابزارهاكمي بايست با كليك كردن برروي سه د

 .فعال كرد
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 تغییرنقش

براي . دو سطح دسترسي ايشان را تغيير ده ميتواند به منظور ارايه محتواي كامل و بدون نقص نقش ساير كاربراناپراتور 

اين منظور با كليك بر روي نشانگر كنار اسم هر كاربر و رفتن به قسمت تغيير نقش ، مي توان نقش هر كاربر را تغيير 

 .داد
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 وضعیت اتصال

 .كاربر را بررسي كند (كيفيت و پايداري اينترنت)اپراتور با استفاده از اين گزينه ميتواند وضعيت اتصال 

 

 
 

 

 

 (مهم)ضبط رويداد 

 روش اول: ضبط از روي اسكرين با نرم افزار

 

 TechSmith SnagIt افزار اسكرين ركوردر استفاده كنيد، توصيه ما نرم افزار توصيه ميشود براي ضبط رويداد از نرم

 .و نصب كنيد اينجا كليككه ميتوانيد 

 :كليك كنيد Capture نرم افزار را اجرا كرده و روي گزينه قرمز يعني

https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/105-snagit-2019.1.3-full.html
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/105-snagit-2019.1.3-full.html
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 :انتخاب نماييد با استفاده از نشانگر محدوده كل اتاق برگزاري وبينار را

 
ي اين منطقه انتخاب شده، پنلي براي شما باز ميشود كه ابتدا از بخش ميكروفون اطمينان حاصل كنيد كه ميكروفون االب

 (مت پيكان توجه كنيدالبه ع) با تست صداي شما نوار سبز رنگ حركت ميكند. شما درست انتخاب شده و
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 .قرمز، يعني ركورد، كليك ميكنيد تا ضبط شما شروع شودبعد از اطمينان از ميكروفون، روي دكمه 

 
 .پس از اتمام وبينار از پنل فوق، گزينه اتمام ضبط را ميزنيد

 

كليك كنيد. در پنجره باز شده محل ذخيره فايل را  As Save شده و بروي گزينه File از صفحه باز شده، وارد منوي

 .ذخيره نماييد MP4مشخص و فيلم را با فرمت 
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 روش دوم: افزونه ضبط اسكاي روم
 

ضبط رويداد با استفاده از افزونه اختصاصي اسكاي روم انجام مي شود. اين افزونه فقط بر روي مرورگر گوگل كروم نسخه 

همچنين توجه داشته باشيد براي استفاده از  .دسكتاپ قابل نصب ميباشد و قابل استفاده بر روي موبايل يا تبلت نيست

پس از نصب افزونه از فروشگاه  . بط رويداد با استفاده از اين افزونه به دستگاهي با سخت افزار قوي تر نياز داريدامكان ض

توجه داشته باشيد كه ويديوي خروجي توسط افزونه به : گوگل مطابق راهنماي زير ميتوانيد رويداد خود را ضبط كنيد

خيره مي شود. در صورت نياز بعد از ذخيره فايل ويديويي مي بر روي سيستم شما ذ mkv يا webm يكي از فرمتهاي

فرمت ويديو را تغيير دهيد: از اينجا دانلود كنيد  Handbrake توانيد با استفاده از نرمافزارهاي مبدل همچون نرم افزار

 پس از نصب افزونه با كليك بر روي آيكون اسكاي روم طبق راهنماي زير عمل كنيد

 :آيكون مشاهده مي شود كه هركدام به ترتيب از سمت راستدر اين قسمت سه  -0

 ميكرفون: با فعال بودن اين گزينه صداي ورودي از ميكرفون شما ضبط ميشود 

 صداي تب مروگر: با فعال بودن اين گزينه صداي خروجي تب مرورگر ضبط ميشود 
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اشته باشيد كه بصورت پيش دقت د .صفحه نمايش: با فعال بودن اين گزينه تصوير تب مرورگر ضبط ميشود 

عال كنيد مه را فكفرض دگمه ميكروفون غير فعال ميباشد و براي اولين بار بايد براي استفاده از ميكروفون اين د

، پس از كليك بر روي آيكون ميكروفون مروگر از شما اجازه فعال كردن اين قابليت را درخواست مي كند ، با 

د مي تواني االاجازه را صادر كنيد . براي عدم ذخيره هركدام از امكانات بميتوانيد اين  Allow فشردن گزينه

 د.آيكون مورد نظر را غيرفعال كني

 در اين قسمت تنظيمات مربوط به افزونه نمايش داده شده است -1

افزونه  Recording Start با فشردن كليد. ليست ويدئو هاي ذخيره شده در اين قسمت قابل مشاهده مي باشد -2

 به ضبط رويداد شما خواهد كردشروع 

 

همچنين  .را تغيير بدهيد(mkv, webm)با كليك بر روي دگمه تنظيمات مي توانيد كيفيت و فرمت ويديوي خروجي

خروجي صداي اتاق را در حين ضبط قطع كنيد (آن را  Recording When Tab Mute مي توانيد با استفاده از گزينه

در انتهاي  Recording Stop مهكعمليات ذخيره و يا نمايش، پيش نمايش ويديو با زدن دهمچنين انجام . بيصدا كنيد

 .عمليات ضبط قابل تنظيم مي باشد
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 .كليك كنيد Recording Stop براي اتمام ضبط رويداد ، بر روي گزينه

 

 

بر روي سيستم خود  Video Save پس از پايان ضبط رويداد حتما فايل ويدئويي خروجي را با كليك بر روي گزينه

 مهكي دالخروجي به كيفيت مانيتور شما بستگي دارد و اين مقدار در قسمت با (Resolution)ذخيره نماييد اندازه تصوير

Video Save در تصوير زير نمايش داده شده است 
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مي توانيد  Videos Recorded نيز اقدام به ذخيره رويداد خود كرده باشيد ، با كليك بر روي گزينه الدرصورتي كه قب

 همچنين مي توانيد با انتخاب آنها و كليك برو روي گزينه ليست ويدئو هاي دخيره شده توسط افزونه را مشاهده كنيد.

Videos Selected Delete توجه داشته باشيد كه بعد  .ويدئو هاي ذخيره شده را نيز از حافظه مرورگر خود حذف كنيد

 .ه فايل ويدئويي بر روي سيستم خود ، اقدام به حذف كردن فايل هاي ويدئويي از ليست نماييداز مطمئن شدن از ذخير
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