
 

 EventCloud افزارنرم راهنماي

 1.0 نسخه

 و زمان از بهینه استفاده لزوم آنالین اطالعاتی منابع به دسترسی روزافزون افزایش و ماشینی زندگی گسترش با
نرم راستا این در شودمی احساس پیش از بیش دهدمی رخ اطرافمان دنیا در که رویدادهایی با هماهنگی همچنین

 کانال جدید مفهوم افزارنرم این .است گردیده طراحی مشکل این بر غلبه براي EventCloudافزار
 رویدادهاي تمام تا دهدمی را قابلیت این شما به ویژگی این .است کرده معرفی 1رویدادپراکنی

 و کرده تعریف خود رویدادپراکنی کانال در باشد بنديدسته قابل شما براي چه هر و شخصی،تجاري،فرهنگی
  .بگذارید اشتراك به...  و شرکت اعضاي خانواده،دوستان، با را آن

  iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/eventcloud/id873546726?mt=8دانلود به صورت مستقیم از لینک 
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  : EventCloud  امکانات

 روي بر رویدادها ذخیره Cloud همزمان صورت به دستگاه چندین از دسترسی قابلیت و  

 کانالها مرکز در آن گذاري اشتراك و رویدادپراکنی کانال ساخت امکان  

 آن رویدادهاي دریافت و همزمان صورت به) محدودیت بدون( کانال چندین در عضویت امکان 
  کانالها

 طریق از ممکن زمان سریعترین در رویداد تغییرات رسانی اطالع PushNotification  

 طریق از کانال معرفی امکان QRCode کانال در عضویت براي تصویري پردازش قابلیت از استفاده و  

 شهر 1200 حدود( تهران دانشگاه ژئوفیزیک مرکز با منطبق شهرها شرعی اوقات رسانی اطالع(  



 

 اذان پخش و اذان وقت اعالن ریزي برنامه امکان  

 ممکن سرعت سریعترین با رویدادها بین جستجوي امکان  

 اینترنت به اتصال اولین در رسانی روز به و آفالین استفاده قابلیت  

 زمان و تاریخ اساس بر شده روز به رویدادهاي آخرین مشاهده امکان  

 ماهیانه صورت به رویداد شامل روزهاي مشاهده امکان  

 

  شد خواهد داده توضیح افزارنرم این از استفاده مراحل ادامه در

 
 
 



 

 

 کاربري حساب چنانچه افزار، نرم شدن باز از بعد
 منوي از است الزم ، ندارید EventCloud در

.نمایید ایجاد حساب یک کاربري، شناسه ایجاد



 

 

 الکترونیـک  پسـت  بـه  اي نامه حساب ساخت از بعد
 خواهـد  ارسـال  شـما  حساب سازي برفعال مبنی شما
 نـام  کـردن  وارد با شما حساب شدن فعال از بعد. شد

 برنامــه اصــلی صــفحه وارد عبــور کلمــه و کــاربري
  . شد خواهید

  



 

 برنامه اصلی صفحه است، تصویرنمایان که همانطور
 نمایش نوار:  جمله از اصلی قسمت چند شامل

 بروز به مربوط قسمت تنظمیات، کلید تاریخ،
 قسمت شرعی، اوقات نمایش قسمت رسانی،
 جدید، رویداد کردن اضافه کلید رویدادها، نمایش
لید ک نهایت در آینده روز و گذشته روز کلیدها

  .گذشته و هفته آینده می باشده تهف

 



 

 است الزم هستید، جدید کاربر شما که صورتی در
 دسته( کانالهاي نمایید، ثبت رویدادي اینکه از قبل

 هاي کانال منوي" در را خود نیاز مورد) هاي بندي
  .نمایید ثبت "من

  

  



 

. رسد می رویداد تنظیم نوبت ها، کانال ایجاد از بعد
 است اصلی صفحه در که+  کلید از رویداد ثبت براي

 نمایان منویی+  کلید فشردن از بعد. شود می استفاده
 که است کانالهایی اسامی داراي که شد خواهد
  .است نموده ایجاد شخص

 ایجاد صفحه نظر، مورد کانال نام انتخاب از بعد
  .شد خواهد نمایان رویداد

  

  

  



 

ــداد هــر ــامل روی ــامل ویژگیهــایی ش ــوان،: ش ــوع عن  ن
 زمـان  توضـیحات،  رویداد، زمان شروع، تاریخ تکرار،
  .باشد می اعالن

 یکـی  تـوان  مـی  تکرارش نوع به بسته رویداد هر براي
 اي دوره و سـالیانه  ماهیانـه،  هفتگی، یکبار،:  مقادیر از
 بـه  تـوان  می رویداد هر براي همچنین. نمود انتخاب را

ــا نمــود، اضــافه اعالنگــر نامحــدودي تعــداد  هنگــام ت
 در حتــی را شــما رویــداد آن زمــان بــه شــدن نزدیــک
  .سازد مطلع افزار، نرم بودن بسته صورت

  

    



 

 کـه  اسـت  دارا را کانالهـا  مرکز نام به قسمتی افزار نرم
 را هســتند گــذاري اشــتراك قابلیـت  کــه هــایی کانـال 
  . دهد می نمایش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 بـا  مـرتبط  کانلهـاي  لیسـت  بنـدي  دسته هر انتخاب با
 نمـایش  رویـدادها  تعـداد  و اعضـا  تعداد همراه به آن

  .شود می داده

  



 

 جستجوي منوي از رویداد کی جستجوي براي
  .نمود استفاده توان می رویداد

 

  

  



 

 اعالن زمان همچنین و اعالنگر صداي تنظیم براي
 اعالنگر تظیمات منوي از روز تمام هاي رویداد
  .شود می استفاده

  

  



 

 اوقـات  منوي از توان می شرعی اوقات تنظمیات براي
  .نمود استفاده شرعی

  

  



 

 

 زمینـه  در سـهولت  منظور به تصویري پردازش منوي
 مـی  قـرار  استفاده مورد...  و کانالها گذاري اشتراك

 .گیرد



 

  :جانبی امکانات

 ویرایش و ایجاد: شامل که افزار نرم رسانی بروز براي
 جدید رویدادهاي انتقال همچنین رویدادها و ها کانال

 است، کافی سرور به برنامه از  و برنامه به سرور از
 به و داده قرار اصلی صفحه روي را خود انگشت

  .بکشید پایین سمت

 

 امروز تاریخ به برنامه گوشی، دادن تکان با همچنین
  .گردد می بر

  

  
  



 

 اشاره با توان می دلخواه روز به سریع دسترسی براي
  نمود اقدام تاریخ نمایش نوار روي بر

 نمایش زیر صفحه نظر مورد ماه و سال انتخاب از بعد
  .است شده داده

  

  



 

 بیانگر باال، شکل در نمایان رنگارنگ هاي دایره
 با مختلف کانلهاي از روز آن در رویداد وجود

  .باشند می آن با مرتبط رنگهاي

  


