راهنماي استفاده از سامانه دفاع مجازي
براي استفاده از سامانه دفاع مجازي فقط نياز به يك مرور گر است و هم از طريق كامپيوتر و هم تلفن همراه امكان
استفاده از اين سامانه وجود دارد
 -1با مروگرهاي فايرفاكس و كروم در سيستم عامل ويندوز و اندرويد امكان اتصال به كالس وجود دارد اما
مرورگر "كروم" بهترين گزينه براي اين مورد است .براي سيستم عامل  IOSفقط از مرورگر سافاري استفاده
كنيد .در هر حالت حتما دقت نماييد مرورگر شما به روز باشد.
 -2براي شركت در كالس مناسبترين سرعت اينترنت حداقل  1مگابيت بر ثانيه مي باشد.
 -3براي صحبت كردن در كالس نياز به يك هندزفري و يا هدست مي باشد
براي ورود به سامانه ابتدا به لينك  https://daan.irمراجعه كنيد در صفحه اول از ليست سرويسها گزينه "دانان" را
انتخاب كنيد و دكمه ورود را بزنيد.

بعد از وارد شدن به صفحه اول روي دكمه "ورود" بزنيد.

در مرحله بعد شماره موبايل خود را وارد نموده و "دريافت رمز يكبار مصرف" را بزنيد.

در صورتيكه شماره موبايل شما قبال در سامانه ثبت نام شده باشد با وارد كردن رمز يكبار مصرف كه براي شما ارسال
شده است به سامانه وارد شويد.

اگر شماره موبايل شما در سامانه ث بت نشده باشد پنجره ثبت نام براي شما نشان داده ميشود در اين پنجره نام و نام
خانوادگي و كد ملي خود را وارد كنيد تا ثبت نام انجام شده و رمز يكبار مصرف براي شما پيامك شود.

درصورتيكه هنگام ثبت مشخصات خطايي مبني بر اينكه "كد ملي شما با شماره تلفن همراه ديگري ثبت شده است"
مواجه شديد ،با استفاده از آيكون پشتيباني كه در پايين و سمت چپ صفحه وجود دارد براي پشتيبان پيام بگذاريد تا
مشكل را برطرف كنند.
مهم :توصيه ميشود براي جلوگيري از بروز مشكل در روز دفاع ،حداقل يك روز قبل به سايت مراجعه نموده ثبت نام
خود را انجام دهيد.

بعد از ورود به سامانه از طريق شناسه جلسه و رمز ورود طبق زمان مشخص شده به جلسه دفاع وارد شويد.

در مرحله بعد حالت ميكروفون را انتخاب كنيد.

بعد از انتخاب حالت ميكروفون پيغامي براي اجازه اتصال ميكروفون توسط مروگر نشان داده مي شود در اين پيغام
گزينه  allowرا انتخاب كنيد.
(مروگر فايرفاكس)

(مرورگر كروم)

نكته :در صورتيكه هنگام ورود حالت ميكروفون به شما نشان داده نشد ،به حالت فقط شنونده به جلسه وارد شويد.
در اين حالت عالمت قفل در پايين اسم شما نشان داده خواهد شد جهت فعال كردن ميكروفون به مسئول جلسه
اطالع دهيد.

بعد از فعال كردن حالت ميكروفون عالمت "قفل شده" از پايين اسم شما برداشته خواهد شد و شما طي سه مرحله
زير ميتوانيد ميكروفون خود را فعال كنيد.

در مرحله بعد تست ميكروفون انجام ميشود كه در صورتيكه صداي خود را هنگام صحبت كردن از سيستم شنيديد
ميكروفون شما به درستي فعال شده است در آخر گزينه بله را انتخاب نماييد تا وارد جلسه شويد.

در صفحه كالس بخشهاي مختلف به شكل زير است
 -1ليست كاربران در جلسه
 -2محل ارسال پيام متني
 -3منوي مديريت منابع مورد استفاده در كالس از سمت راست :قطع كردن يا وصل كردن صدا ،خروج از حالت
فعلي صدا ،فعال كردن و يا غيرفعال كردن دوربين و اشتراك گذاشتن دسكتاپ
 -4بخش فايل ارائه و گزينه هاي مديريت آن
 -5بخش ابزار كار روي فايلهاي ارائه

هنگام ورود به جلسه ميكروفون شما در حالت فعال قرار دارد و در صورت نياز ميتوانيد آنرا غير فعال كنيد.

براي فعال كردن دوربين ابتدا بر روي عالمت دوربين كه در پايين صفحه جلسه وجود دارد بزنيد.

بعد از انتخاب دوربين مرورگر از شما اجازه دسترسي به دوربين را خواهد خواست كه با انتخاب گزينه  allowاين
اجازه را بدهيد
(مرورگر فايرفاكس)

(مرورگر كروم)

بعد از دادن اجازه دسترسي به دوربين يك تصوير به شما نشان داده خواهد شد كه مشخص ميكند دوربين شما به
درستي متصل شده است و با انتخاب آغاز اشتراك گذاري دوربين در كالس نشان داده خواهد شد.

براي ارائه كردن يك فايل كاربر مورد نظر بايد در حالت ارائه باشد به صورت پيشفرض مسئول جلسه اين قابليت را
دارد و ميتواند اين امكان را براي ديگران فعال كند.
دقت داشته باشيد قابليت ارائه فقط براي يك نفر ميتواند فعال باشد .زمانيكه قابليت ارائه براي كسي فعال شود يك
عالمت مربع آبي رنگ كنار كاربر نشان داده خواهد شد.

براي اشتراك گذاشتن يك فايل جهت ارائه بر روي عالمت  +در پايين صفحه جلسه كليك كنيد ،منويي باز ميشود كه
از آن منو گزينه "بارگزاري فايل ارائه" را انتخاب نماييد.

در پنجره باز شده فايل را انتخاب كرده و تاييد كنيد و بعد از تكميل مراحل اوليه در مقابل نام فايل پيام آماده
بارگزاري نشان داده خواهد شد با انتخاب گزينه "بارگزاري" فايل را در جلسه قرار دهيد.

بعد از باگزاري فايل ميتوانيد با استفاده از نوار پايين فايل بين صفحات فايل حركت كنيد.

همچنين ميتوانيد با استفاده از ابزار جانبي بر روي فايل عملياتي انجام دهيد.
 -1ليست ابزارها
 -2حذف تغييرات به صورت تكي
 -3حذف كلي تغييرات
 -4امكان چند كاربره ( در اين حالت قابليت استفاده از ابزارها براي تمام كاربران فعال خواهد بود و هركس با
رنگ خاصي ميتواند بر روي فايل عملياتي انجام دهد)

عالوه بر اشتراك گذاشتن فايل امكان اشتراك دسكتاپ وجود دارد .براي اشتراك دسكتاپ بر روي گزينه آن در منوي
پايين صفحه كالس كليك كنيد.

در صفحه بعد سه حالت براي اشتراك وجود دارد :كل صفحه نمايش ،يك نرم افزار خاص و يا يك صفحه از مرورگر با
انتخاب حالت اشتراك و بعد انتخاب يكي از مواردي كه در زير آن نشان داده ميشود گزينه  shareرا اننخاب نماييد.

