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دیویی طراحی وبسایت برگزاری وبینار، کالس زنده و کنفرانس وی
اهداف یادگیری الکترونیکیبرای 

امیرمحمد یزدی: دانشجو
دکتر امید فاطمی: استاد راهنما

تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج خالصه/ مقدمه 
.پروژه از نوع پیاده سازی میباشد•
.هدف پروژه طراحی وبسایتی برای برگزاری کالس های آنالین است•
وی سوال اصلی ما ایجاد یک سامانه برای برگزاری جلسات ویدیویی آنالین ر•

.مرورگر های بدون استفاده از افزونه یا نرم افزار خاصی است
•WebRTC ها رابط برنامه نویسی است که از چت ویدیویی درون مرورگریک

.  بدون نیاز به هیچ افزونه ای پشتیبانی می کند
برگزاری ای بیگبلوباتن یک سیستم برگزاری کنفرانس ویدیویی متن باز بر•

.پیاده سازی شده استWebRTCالکترونیک است که بر اساس جلسات 
کردیم که در این پروژه برای توابع بیگبلوباتن، یک رابط کاربری مناسب طراحی•

رای بتواند سناریوی ایجاد کالس مجازی توسط استاد و دعوت از دانشجویان ب
.ورود به آن و ضبط کردن محتویات کالس را انجام دهد

.استwebinar.ut.ac.irخروجی پروژه وبسایت •

...وسازیشخصینصب،ساختار،مورددربیگبلوباتنمستنداتیمطالعهاولگام•
.بود

ازطراحییکهانیازبهتوجهبابود،appearمشابهوبسایتیایجادهدفکهآنجااز•
صورتابتدایییسادهسناریوهایبهتوجهباهادادهجریانودادهپایگاهجداول
.گرفت

عنوانهبهاییسازیشخصیوهاقابلیتکردناضافهوگرینالیتازاستفادهسپس•
rubyزبانباشدهطراحیبازمتنکاربریرابطیکگرینالیت).شدمطرححلراهیک

(.استبیگبلوباتنتوسعهتیمتوسط
هرایانیکرویهمودانشگاهسروررویهمگرینالیتتغییرات،سازیپیادهجهت•

لمنتقنهاییسروربهشخصیرایانهرویازتغییراتgitکمکبهوشدنصبشخصی
.میشد

نصبگبلوباتنبیسیستمرویویدیووتصویرقطعیمشکلنظیرمشکالتیبینایندر•
باتنبیگبلوخوداشکاالترفعمستنداتبهتوجهباکهآمد،پیشسروررویشده

.گردیدندبرطرف

:ازعبارتندگرفتشکلگرینالیترویکهتغییراتی•
فارسیزبانافزودن•
فارسیزبانکردنفرضپیش•
دمورزبانبهتوجهباسایتبودنچپبهراستوراستبهچپکردندرست•

کاربراستفاده
casطریقازهویتاحراز•

لوگووبرندسازیشخصی•
اصلیصفحهوظاهرتغییر•
ادمینپنلافزودن•
باشدداشتهاتاقایجادقابلیتکهمدیرنقشافزودن•
عادیکاربرانبرایاتاقایجادقابلیتحذف•
راهنماصفحهافزودن•
طحستغییربرایکاربراندرخواستارسالجهتپشتیبانیصفحهافزودن•

مدیربهدسترسی
.نمیشوندسیستمواردcasطریقازکهکاربرانیبرایایمیلیتاییدافزودن•
جلساتبهوروددرندارندکاربریحسابسایتدرکهافرادیتواناییعدم•

جلسات در پایان به کمک بیگبلوباتن و گرینالیت توانستیم یک سامانه برگزاری
تهران را ویدیویی آنالین ایجاد کنیم که اهداف مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه

.برآورده کند
:ویژگی های اصلی سامانه

ورود به سیستم از طریق سامانه احراز هویت مرکزی و یا ایجاد حساب کاربری•
ساخت اتاق و به اشتراک گذاشتن لینک جهت برگزاری جلسات آنالین•
ضبط جلسات و مشاهده و به اشتراک گذاری جلسات ضبط شده•

جمع بندی

پیاده سازی شده است rubyدر این پروژه روی رابط کاربری متن باز گرینالیت که به زبان 
.اده کردیمتغییراتی انجام دادیم و آنرا برای استفاده به عنوان سامانه وبینار دانشگاه تهران آم

:کاربرد های صنعتی
و سامانه های برقراری ارتباطی ویدیویی آنالین ایجاد کردWebRTCدر صنعت میتوان با استفاده از 

.با برگزاری وبینار و کالس های آنالین کسب درامد نمود
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