معاونت آموزشی

بستو توسعو آموزش مجازی رد علوم زپشکی

دکشش طبّشُ ًبصشی ثَسی آثبدی
هسئَل ثسشِ سَسعِ آهَصش هجبصی دس علَم دضضکی

راهنمای ورود فراگیر هب اس کای روم

ورود به ساهانه اسکای روم (پنل فزاگیز)
ثشای ٍسٍد ثِ کالس اسکبی سٍم داضشي لیٌک کالس آًالیي ضشٍسی اسزٍ .سٍد ثِ کالس ثِ دٍ سٍش اهکابى
دزیش اسز .دس سٍش اٍل فشاگیشاى ثب اسشفبدُ اص حسبة کبسثشی (ضبهل ًبم کبسثشی ٍ سهض عجاَس اص بجال سعشیا
ضذُ ٍاسد کالس هیضًَذ .دس سٍش دٍم اهکبى ٍسٍد ثِ کالس ثِ ضکل هْوبى ٍجاَد داسد .ثاشای هلابلر فاش
کٌااین لیٌااک ٍسٍد ثااِ کااالس آًالیااي ثااِ ضااش https://www.skyroom.online/ch/shmu/test
اسزً .بم کبسثشی یک فشاگیش فشضی  ٍ user1سهض عجَس ٍی  8642اساز .ثاشای ٍسٍد ثاِ کاالس دس لیٌاک
کالس دس ًَاس آدسس هشٍسگش (آخشیي ًسخِ هشٍسگش کشٍم یب فبیشفبکس الضاهی اسز.

شکل  :1دس لیٌک کالس دس ًَاسد آدسس هشٍسگش
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چٌبًچِ فشاگیش بجل اص ٍسٍد هذسس ثِ کالس ابذام ثِ ٍسٍد ًوبیذ ثب دیغبم صیش هَاجِ خَاّذ ضذ.

شکل :2پیغام صف انتظار هنگام ورود فزاگیز به کالس قبل اس ورود هذیز (اپزاتور)

صهبًی کِ فشاگیش دس اص هذسس ٍاسد کالس ضَد ثب دٌجشُ صیش هَاجِ خَاّذ ضذ .دس ایي صَسر فشاگیش ثِ یکای
اص دٍ سٍش صیش ٍاسد کالس خَاّذ ضذ .فشاگیشاى داسای حسبة کبسثشیر ًبم کبسثشی ٍ سهاض عجاَس خاَد سا دس
فجلذّبی هشثَطِ ثجز ًوَدُ ٍ ثب فطشدى دکوِ ٍسٍد هیسَاًٌذ ثِ کالس ٍاسد ضًَذ.

شکل :3ورود با حساب کاربزی

دکشش طبّشُ ًبصشی ثَسی آثبدی
هسئَل ثسشِ سَسعِ آهَصش هجبصی دس علَم دضضکی

راهنمای ورود فراگیر هب اس کای روم

فشاگیشاًی کِ ثِ حسبة کبسثشی خَد دسششسی ًذاسًذ یب ٍسٍد ایطبى ثِ صَسر هیْوبى سعشی

ضذُ اساز های-

سَاًٌذ ثب فطشدى دکوِ هیْوبى ثِ کالس ٍاسد ضًَذ.

شکل :4ورود به شکل هیهواى

فشاگیشاى هیسَاًٌذ ثِ هحض ٍسٍد ثِ کالس دس کبدس ظبّش ضذُ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد سا ٍاسد کٌٌاذ .ایاي ًابم
دس ٍابع ًبم ًوبیطی کبسثش هْوبى دس دٌجشُ کبسثشاى اسز .دس اص دس ًبم ٍ ًبم خبًَادگی دس کبدس هشثَطِ (ثشای
هلبل ًبم کبسثش  8ر ًبم ًوبیطی اًشخبثی دس دٌجشُ کبسثشاى ببثل هطبّذُ اسز .دس ضکل صیش هحیط کاالس آًالیاي
اسکبی سٍم سا هیسَاى هطبّذُ کشد.

شکل  :5هحل درج نام نوایشی کاربز در کالس
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اسبهی کلیِ کبسثشاى دس دٌچشُ فَببًی سوز ساسز هَسَم ثِ دٌجشُ کبسثشاى ًوبیص دادُ هیضَد.

شکل  :6پنجزه کاربزاى

دس دٌجشُ چز ًَضشبسی اهکبى دس دیبم ٍ دشسص ٍ دبسخ هشٌی ٍجَد داسد .دس ایي ثخص فشاگیشاى هیسَاًٌاذ ثاب
دس دیبمّبی هشٌی خَد ثب هذیش کالس ٍ سبیش فشاگیشاى دسثبسُ هطکل صذا یب سصَیش یب سَاالر دسسای ٍ دبساخ
ثِ سَاالر هطبلجی سا ثِ ضکل ًَضشبسی ثِ اضششاک ثگزاسًذ.

شکل  :7پنجزه چت نوشتاری

ّوبًطَس کِ دس ضکل  2هطبّذُ هیضَد اص آیکي ثبالی دٌجشُ کبسثشاى ثب اًشخبة گضیٌِ سٌظیوبر هیسَاى ًساجز
ثِ سٌظین ٍیژگیّبی عوَهیر صذا ٍ سصَیش ٍ اعالىّبابذام کشد .ثِ ایي هٌظَس کبفی اسز سشثشگ هَسد ًظش سا
اًشخبة ٍ سغییشار دلخَاُ سا اعوبل ًوَد (ضکل  . 3دس صَسر اسشفبدُ اص سلفي َّضوٌذر لاخ سابح یاب کابهذیَسش
دکشش طبّشُ ًبصشی ثَسی آثبدی
هسئَل ثسشِ سَسعِ آهَصش هجبصی دس علَم دضضکی

راهنمای ورود فراگیر هب اس کای روم
هشصل ثِ ٍثکن ٍ هیکشٍفَى دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ کالس اص گضیٌِ سٌظیوبر عوَهی اجبصُ دسششسی اساکبی سٍم ثاِ
ٍثکن ٍ هیکشٍفَى فعبل هیضَد .دس اص سبییذ دیغبم هشثَطِ هیسَاى هیکشٍفَى ٍ ٍثکن سا سسز کشد.

شکل  :8تنظیوات

شکل  :9پنجزه تنظیوات ،سزبزگ تنظیوات عووهی

دس صَسسی کِ کبهذیَسش هشصل ثِ هیکشٍفَى ٍ ٍثکان ًجبضاذ ٌّگابم اجاشای سساز دیغابم هیکشٍفاَى یاب دساشگبُ
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ٍسٍدی صذا دیذا ًطذ ًوبیص دادُ هیضَد (ضکل . 00ٍ 01

شکل  :10عذم اتصال هیکزوفوى به کاهپیوتز

شکل :11عذم اتصال وبکن به کاهپیوتز

دکشش طبّشُ ًبصشی ثَسی آثبدی
هسئَل ثسشِ سَسعِ آهَصش هجبصی دس علَم دضضکی

راهنمای ورود فراگیر هب اس کای روم
دس سٌظیوبر اعالىّب هیسَاى ًسجز ثِ فعبل یب غیشفعبل ًوَدى اعالىّبی سبهبًِ حیي ثشگاضاسی کاالس دشداخاز
(ضکل . 08

شکل  :12تنظیوات اعالى ها

گَضِ سوز چخ هحیط کالس اسکبی سٍم (ضکل ًَ 01اس اثضاس دٌل فشاگیش ضبهل خشٍجی صذار فبیلّب ٍ ثابال
ثشدى دسز ٍجَد داسد.

شکل  :13نوار ابشار پنل فزاگیز
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خط آثی صیش آیکي اسذیکش ًطبًِ فعبل ثَدى اسذیکش اسز ٍ دس ایي حبلز ثِ ساحشای هایساَاى صاذای کاالس سا
ضٌیذ .دٍهیي آیکي هشثَط ثِ هذیشیز فبیلّب اسز ٍ فشاگیش هیسَاًذ ثب کلیاک سٍی آى فبیالّابیی کاِ سَساط
اسشبد دسس (ثب ًقص ادشاسَس یب اسائِ کٌٌذُ کالس ثبسگزاسی ضذُ اسز سا داًلَد ًوبیذ (ضکل . 06

شکل  :14هذیزیت فایل (دانلود کزدى فایل بارگذاری شذه توسط استاد)

سَهیي آیکي (ثبال ثشدى دسز  4دس صَسسی کِ فشاگیش دس حیي اسائِ دسس ساَالی داضاشِ ثبضاذ یاب ثخَاّاذ دیابم
صَسی سا دس گشٍُ ثگزاسد سٍی ایي آیکي کلیک هیکٌذ سب اسشبد دسس دس صَسر صالحذیذ اجابصُ دسششسای
ایطبى ثِ هیکشٍفَى سا فعبل ًوبیذ .دس ضکلّبی  04 ٍ 01ریل ًوبی فشاگیش ٍ اسشبد دس صهبى کلیک سٍی عالهاز
ثبال ثشدى دسز ًوبیص دادُ ضذُ اسز.

شکل  :15نوای فزاگیز
شکل  :16نوای استاد

دکشش طبّشُ ًبصشی ثَسی آثبدی
هسئَل ثسشِ سَسعِ آهَصش هجبصی دس علَم دضضکی

راهنمای ورود فراگیر هب اس کای روم

دس دبسخ ثِ عالهز دسز اسشبد طجق صالحذیذ خَد هی سَاًذ دیابم فعابل سابصی هیکشٍفاَىر ٍثکان یاب اضاششاک
دسک سبح سا حست ًیبص ثشای فشاگیش اسسبل هیکٌذ .دس صَ سر اسسابل دیغابم فعابل سابصی سَساط اساشبد اثاضاس
ثیطششی دس اخشیبس فشاگیش بشاس خَاّذ گشفز.
دس ضکلّبی  01سب  03دیبمّبی فعبل سبصی اسسبل ضذُ ثشای فشاگیاش ثاِ سفکیاک هیکشٍفاَىر ٍثکان ٍ اضاششاک
دسک سبح اسائِ ضذُ اسز4

شکل  :17نوای فزاگیز (دریافت پیغام فعال ساسی هیکزوفوى)

شکل  :18نوای فزاگیز (دریافت پیغام فعال ساسی وبکن)
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شکل  :19نوای فزاگیز (دریافت پیغام فعال ساسی اشتزاک دسک تاپ)

دس صَسر ًیبص داًطجَ ثِ اسشفبدُ اص سخشِ طجق ًظش اسشبد اهکبى اسشفبدُ اص سخشِ ثشای داًطجَ فعابل خَاّاذ ضاذ.
فشاگیش هیسَاًذ ثش اسبس ًیبص خَد اص اثضاسّبی سخشِ دس سوز چخ اسشفبدُ ًوبیذ.

شکل  :20تخته

دس گَضِ سوز ساسز سخشِ (ضکل  81اهکبى هذیشیز سخشِ ٍجَد داسد .ثشای آضٌبیی ثیطشش ثب اهکبًبر هَجاَد
دس ایي سبهبًِ هیسَاى ثِ عٌَاى فشاگیش هیْوبى دس لیٌک کالس آصهبیطی ضاشکز ًواَد .ثاشای خاشٍ اص آیکاي
گَضِ سوز ساسز ثبالی دٌجشُ کبسثشاى هیسَاى اص کالس خبس ضذ.

نکات کلیذی در استفاده اس ساهانه اسکای روم
 ثشای اسشفبدُ اص ایي سبهبًِ ثاب اساشفبدُ اص سیساشن عبهال ٍیٌاذٍص ٍ اًذسٍیاذر اساشفبدُ اص آخاشیي ًساخِ
هشٍسگش کشٍم یب فبیشفبکس الضاهی اسز.
 ثاشای اسااشفبدُ اص ایااي ساابهبًِ ثاب اسااشفبدُ اص سیساشن عبهاال iosر ٍسٍد ثااِ سٌظیواابر گَضاای ٍ خاابهَش
کشدى  ٍ low power modeخبهَش کشدى بفل خَدکبس صفحِ ًوبیص الضاهی اسز.

ت
چنانچو رد استفاده از ساماهن با یلکشم مواهج شدید موضوع را ااقتنهد ل دهتد سن بت هب رآن آق امدام .ود
دکشش طبّشُ ًبصشی ثَسی آثبدی
هسئَل ثسشِ سَسعِ آهَصش هجبصی دس علَم دضضکی

