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 سامانه آنالین محرم روکا 
ویژه سوگواران ساالر شهیدان

پخش زنده
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دوســتداران امــام حســین )ع( بــرای شــرکت در مراســم ســوگواری، نیــاز بــه 
نصــب هیــچ گونــه نــرم افــزاری نخواهنــد داشــت و فقــط پــس از دریافــت 
ــم  ــه مراس ــر ب ــاپ و کامپیوت ــپ ت ــت، ل ــل، تبل ــا موبای ــد ب ــی توانن ــک م لین
ورود کننــد و بــه کلیــه امکانــات در نظــر گرفتــه شــده کــه در ادامــه بــه آنهــا 

مــی پردازیــم، دسترســی داشــته باشــند.

بدون وابستگی به نرم افزار های 
جانبی)کامال تحت وب(
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بــا توجــه بــه اینکــه برگــزاری مراســمات بــه ایــن شــکل پدیــده نــو ظهــوری 
ــه ســاده تریــن شــکل  ــه ایــن ســامانه ب مــی باشــد، بایســتی ورود عــزادارن ب
ــم متخصــص  ــم شــده توســط تی ــی فراه ــذا بســتر بوم ممکــن انجــام شــود، ل
روکا، شــرایط ورود و حضــور در جلســه را بــرای عــزاردارن بــه دور از 

ــت. ــم آورده اس ــی فراه ــه پیچیدگ هرگون

 بستر کامال فارسی و امکان ورود
 بسیار ساده عزاداران
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برگــزار کننــده مراســم مــی توانــد لیســتی از شــماره تمــاس هــای مدعویــن را 
در اختیــار تیــم مجــرب روکا قــرار دهــد تــا چنــد روز قبــل از مراســم پیامکی 
ــین)ع(  ــام حس ــزاداران ام ــرای ع ــم ب ــروع مراس ــاعت ش ــک و س ــاوی لین ح

ارســال گــردد. 

پنل ارسال پیامک جهت دعوت 
عزادارن به مراسم

عــزادار گرامــی، بــرای ورود به مراســم 
ــب  ــهیدان، ) ش ــاالر ش ــوگواری س س
ــرب و  ــاز مغ ــد از نم ــرم( بع ــوم مح س
ــر روی لینــک زیــر کلیــک  عشــاء، ب

کنیــد.
www.moharam.roka-co.com
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ــت، در  ــم اس ــده مراس ــزار کنن ــه برگ ــخصی ک ــا ش ــاد و ی ــینیه، نه ــجد، حس مس
صــورت درخواســت مــی توانــد در صفحــه ورود کاربــران نــام، لوگــو و شــعار خــود 
ــده مراســم  ــزار کنن ــان اینکــه چــه کســی برگ ــران در جری ــا کارب ــد ت را درج کن

ــد. ــرار بگیرن اســت، ق

 امکان شخصی سازی صفحه
برای برگزارکننده مراسم
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بــا اســتفاده از تکنولــوژی پــرده ســبز، مــی تــوان تصاویــر پشــت مــداح را متناســب 
بــا واقعــه آن شــب تغییــر داد. اپراتــور )مســئول( مربوطــه، قبــل از شــروع مراســم 
مــی توانــد در مــورد موضــوع واقعــه با مــداح هماهنگــی هــای الزم را به عمــل آورده 
و در حیــن برگــزاری مراســم، تصاویــر یــا تعزیــه متناســب را بــه شــیوه ای قــرار 

دهــد کــه واقعــه مــورد نظــر مــداح، بــه بهتریــن شــکل بــه تصویــر کشــیده شــود.

 روایت تصویری وقایع کربال
در حین اجرای مداحی
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ــم  ــین)ع( فراه ــام حس ــتداران ام ــرای دوس ــت را ب ــن قابلی ــامانه روکا ای س
آورده کــه بتواننــد دعــا و یــا زیارتــی کــه مــداح در حــال خوانــدن آن مــی باشــد، 
از همــان صفحــه ای کــه تصاویــر بــه صــورت زنــده در حــال پخــش اســت، 

ــارت را داشــته باشــند. ــان متــن و صــوت زی ــد و همزم ــود کنن دانل

 امکان دانلود
 دعاها 
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چنانچــه در حیــن برگــزاری مجلــس بــرای عــزاداران حســینی ســوالی بــه وجــود 
آیــد، مــی تواننــد ایــن ســواالت را بــه صــورت خصوصــی ارســال کــرده و منتظــر 

پاســخ از ســوی اپراتــور مربوطــه باشــند.

 امکان طرح سوال خصوصی
توسط عزادارن 
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ــس  ــه مجل ــع ب ــه موق ــد ب ــین)ع( نتوانن ــام حس ــه ام ــدان ب ــه ارادتمن چنانچ
عــزاداری وارد شــوند، مــی تواننــد از طریــق گزینــه وضعیــت مراســم، متوجــه 
شــوند کــه مــداح تــا کنــون چــه مطالبــی بیــان کــرده اســت و اکنــون در حــال 

شــرح کــدام واقعــه بــوده و یــا در حــال خوانــدن کدامیــن دعــا مــی باشــد.

 امکان گزارش گیری
 از وضعیت مراسم
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ایــن امــکان بــرای برگــزار کننــده وجــود دارد کــه از ابتــدا تــا انتهــای مراســم را 
ضبــط کنــد و  فایــل آرشــیو تمــام عــزاداری هــای برگــزار شــده را داشــته باشــد تا 

در صــورت لــزوم، بعدهــا مــورد اســتفاده قــرار دهــد.

 امکان ضبط 
سوگواری های برگزار شده  

REC
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