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موقعي. دهد مي
 وجود دارد

در ارايو وقفه 

 صفحه نمايش

فعال دهنده
آنهاتوانند 

،ر مي گيرند
  

 .كنيد

كنند را ده مي

راي اعالم وض
ازه گرفتن، اع

 به ميزبان م
دو آيكون ،ن

ودون تداخل 

جلسه بر روي

د ارائهختص 
تو مي دهنده ه

ين فضا قرار
.هستند ارائه

را انتخاب ك 
حاضر مشاهد

 . د

شي بصري بر
از قبيل اجا(ت

هاي را دمان
 نوار چيدمان

چيدمان بد ت

در طول ج ن

فضاي مخايد
ارائهو  زبان

ايي كه در اي
به فضاي ال

  .يك كنيد
Enable P

ان در حال ح
، مشاهده كر

، روشوضعيت
كنندگان است

يير آسان چيد
ايينپ .است

جهت تنظيمات
  .رود 

گاكنند شركت

ابتدا با ،اري
ميزست كه

ها پوسته .ت
گان، قابل انتقا

Meetin كلي
Presenter

كنندگا شركت
مرئي هستند،

St: آيكون و
ك شركت سط

ديريت و تغي
ست نمايشگر

جه(دهد  ر مي
جديد بكار مي

كه شي است

  دههن
چيدمان جا ن

هايي اس سته
مشاهده نيست

كنندگ  شركت

ngكشويي  ي

r Only Are

هايي را كه ش
دهنده م و ارائه

tatus icon

دهنده توس رائه

 مان 

، اجازه مدمان
در سمت راس

سازي قرار اده
د چيدمان جد

  ئه
اي محدوده ئه،

ده هختص ارائ
كردن سفارشي

پوشامل  ه
ها قابل م هند

ن نمايش به

يمنو روي -1
eaگزينه  -2

ه توان پوسته ي
راي ميزبان و

- n

ار
 

نوار چيدم
نوار چيدم
چيدمان د
حالت آما

ايجا براي
 

ارافضاي 
ارائ فضاي

 
فضاي مخ

سقبل از 
دهند ارائه

كنن شركت
براي زمان

 

1
2
اكنون، مي
كه تنها بر
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استفاده  
 مباحثه 

اي  صفحه

ها  وسته

 در طول 
ي صفحه 

د آن را 

   

گذاشته شده 
Sharing(،

ي، منجر به ص

  

پواز  يمختلف 

كنندگان كت
تراك گذاري

ندگان بتوانند

  .ن مي دهد

   

گاشتراك به 
g(گذاري  ك

گذاري شتراك

انواع. دهند ي

را باساير شرك
اشت ،ش محتوا

كنن مه شركت

را نشان اند ده

   

 چيدمانهاي
اشتراك :ست

ح چيدمان اش

 خود جاي مي
 .كنند ن مي

  :ند

ر ييمحتوا، ده
د براي نمايش

  .ه شود

كه هم حوي

رد جلسه شد

  

 پيش فرض
ن اصلي اس

Co .(اصالح

جلسه را در
 جلسه تأمين

هستن دسترس

دهند ارائهيا  ن
ري مي تواند

استفادايتبرد

نحبه است ه

فرادي كه وا

  

قالباز  ،نيم
سه چيدمان
ollaboratio

محتواي جها  ه
ص را در اتاق

Adob در د

ميزبانهد كه
گذار اشتراك 

 استفاده از و

نكات جلسه 

ام يا شناسه ا

  

 ايجاد مي كن
داراي س ب

on(همكاري

 :ود

پوسته ،ره شد
هدفي خاصم

e Connec

ده ي اجازه مي
پوسته .دنذار
و افزار نرمي

ر به نمايش

نا ، كنندگان ت

  چيدمان

رااي   جلسه
اين قالب .م

Discu (و ه
شو كل زير مي

  ها سته
 كه قبال اشار

هر كدا كهد 
ctي زير در 

S:   
تراك گذاري
 اشتراك بگذ
شتراك گذاري

  
قاد  دداشت

Attende:  
شركترست 

اصالح
 

زماني كه
مي كنيم

)ussion

مطابق شك

 

پوسكار با 
همانگونه

وجود دارد
هاي پوسته

 Share

اشت پوسته
جلسه به
اش نمايش،

Notes:
ياد پوسته
 .ببينند

ee List

فهر پوسته
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  .رود ي

 استفاده 

دهنده  ئه
 فرض ش

آن براي 

 يا پنهان 
ستفاده از 

  . كنيد

  .ي شوند

جلسه بكار مي

گانكنند ركت

خود را از ارائ
بطور پيش الت

ب مربوط به آ

N را حذف
يا با اس و سته

  . كنيد

Pres كليك

  .هد

  .شود

ها بارگذار يل

گان در جكنند

شراز  سنجي
 .د

ه سواالت خ
سؤاال .ت كنند

سوال و جواب

Notes, Pre

پوسبااليي هر 

Note كليك

senter No

  .ن كنيد

ده مينمايش 

 استفاده مي ش

فاي پوستهدر 

ك شركتي با

نظرسي ايجاد 
ش خواهد بو

دهد كه مي ه
جلسه دريافت
ن مشاهده س

 

esenter N

سمت گوشه ب

es پوستهت

ote پوستهت

ن روش پنهان

نمصورت زنده

جلسه حين

كنندگان، كت

هاي اينترنتي ي

ظرسنجي براي
قابل نمايشگان

نندگان اجازه
ول درسهاي ج
ست؛ اما امكان

. هنده است

Note, We

كشويي در قس
  .وند

ي سمت راست
  .خاب كنيد

 سمت راست
 .خاب كنيد

W را به همين

بصرا  ها وربين

دركنندگان  ت

گذاري با شرك

نشانيگذاري  ك

نظ پوسته از
كنندگ شركت

كن به شركت
يا در طو سته

ل مشاهده اس
ده زبان و ارائه

eb Links, 

فاده از منو ك
حذف شو زار

 قسمت بااليي
و كشويي انتخ
 گوشه بااليي
و كشويي انتخ

Web Links

دواز  ارسالي 

با شركتباط

گذ  به اشتراك

براي اشتراك

ن مي توانند
براي ش بعداً ،ي

)ل و جواب
پوسهمين  در
قابل دهنده ائه

در اختيار ميز

Q & Aي

 توانند با استف
افز نرمدر نوار

در ي كشويي
Hid  را از منو

در ي كشويي
Hid را از منو
sو  Q&Aي

  
يهافيلمدئو، 

تگو براي ارتب

برايتوانند  ي
Web:  

ب وندهاي وب

گاندهند  ارايه
جه نظرسنجي

 
Q &A )سؤال

جوابشان را 
ارو  ميزبان 

كنندگان د كت

  ها سته
هاي پوستهثال، 

ها مي پوسته
ها د پوستهيي 

منويروي  -1
deگزينه  -2

منويروي  -3
deگزينه  -4

هاي پوسته -5

Video:
ويد پوسته

Chat:  
گفت پوسته

Files:  
ها مي فايل

b Links

پيو پوسته
Poll:  
و ميزبان
نتيج .كنند

Q &A: 
A پوسته

وبپرسند 
برايتنها 

تمام شرك
 

پوسحذف 
با يك مثا

پ .كنيم مي
منو كشويي
1
2
3
4
5
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ه نمايش 
 به سايز 

ك موجود 
ود كه با 
هاي زير 

Powe
JPEG

از صفحه يلف
 تا رسيدن

خاص، مدارك
در خواهيد بو
يي با پسونده

rPoint (.
G image (.

عكسها و 
ه نمايش 

مكانهاي مختل
 كشيدن آن

. 

افزاري خ  نرم
شما قاد، هنده
محتواهاي .ريد

ppt,.pptx
.jpg), MP

  .شند

 براي نمايش ع
در صفحهز قبل 
  .د شد

م به  جابجايي
و پوستهلبه

 . كنيد

.دهنده بكشيد
 .يك كنيد

،نمايش خود
ده ارائهيا  بان

شتراك بگذار

), PDF, 
3 Audio (

باشنارگذاري 

يكييم كرد؛ 
ازگذاري كه  ك
P استفاده خواهد

  

ها، قابل وسته
ن بر روي ل

Atte كليك
د هئمختص ارا

كلي پوسته ت
  .جاد شود

د كه صفحه ن
ميزبعنوان . د

ديگران به اش
  :د

Flash v
(.mp3), Z

شوند تا قابل با

خواهيه ي اضاف
اشتراك پوسته ا،

PowerPoin

.كليك كنيد زار
 .خاب كنيد

 .واهد شد

نوار عنوان پو
كرد  با كليك

 endee سته

را به فضاي م
ن سمت راست
يز مطلوب ايج

دهد اجازه مي
راك بگذاريد

آنها را با د ،
گذاري هستند
ideo (.flv

ZIP. 
 Flaتبديل شو

اشتراك گذاري
عالوه بر اينها .

tش اساليدهاي

افز نرمدر نوار 
منو كشويي انتخ
 نمايش داده خو

  

  ها
ن و كشيدن ن

بها  وسته نيز
  .ست
پوس عنوانوار

Attende ر
پايينبه گوشه

بكشيد تا سايز

  گذاري ك
اري به شما ا
رد را به اشتر

،رايانه خودز 
اشتراك گ سته

v), Flash

 ashبه بتدا

پوستهدو  ال
صوتي يي فايل

براي نمايشود،

Pods گزينه

Share را از م
ليست كشويي 

ه پوستهوباره 
كردن با كليك

پوغيير سايز 
پذير اس مكان

بر روي نو -6
 e پوسته -7

بر روي لبه -8
را ب پوسته -9

اشتراك وسته
گذ اشتراك ي

ه ،يا وايت بر
 محتوياتي از

پوسذاري در 
 movie 

بايد ا ع فايلها

  مثال
در اين مثا
ديگري براي

شو ديده مي
  
برروي - 1
eگزينه  - 2

يك منوي

چينش دو
بها  پوسته
تغ .هستند
، امطلوب

6
7
8
9

  
 

پو افزودن
هاي پوسته

در دستگا
بارگذاري
قابل بارگذ
(.swf), 

ساير انواع
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 پوستهه 

 drop-d

ي خواهيم 
Ado   را

گر كليك 

 مي دهد كه

 downكشويي

  

بارگذاري جلسه
obe Conne

نمايشگصفحه  

  .د

اين نشان .د

  .نتخاب كنيد
 راست فلش كش

  .ب كنيد

فولدر فايلهاي ج
ectيباني توسط 

  .ك كنيد

 .ر كنيد

 دكمه اشراك

را انتخاب كنيد
  .ك كنيد

s باشد موجود
  .ه است
كشويي انت منوي
Sh در قست

 ليست انتخاب

ك مقدمه را از ف
هاي قابل پشتيب

Browse كليك
  .د برويد

.  
تكرار موزيكل

قسمت راست

Share Doc

Brows كليك

shareگزينه

ن قابل مشاهده
Add N  مرا از

are My Sc

Share  را از

يكوفايل موزه
هيد بود كه فايله

e My Comp

 در دستگاه خود
  .اب كنيد

O كليك كنيد. 
  .ب كنيد

O كليك كنيد
ي بارگذاري فايل

در ق ي كشويي

cumentينه

se My Com

كه تيك گ د
اري در چيدمان
New Share

creenي كليد

  .يك كنيد
Document

دهنده ايههاي ار
فقط قادر خواه 

 .يد

puterي دكمه

ل ذخيره فايلها
را انتخا مربوطه
Openي دكمه

را انتخاب تصوير 
penي دكمه

را براي 6- 1ل 
دكمه منويوي

ست كشويي گز
mputer دكمه

  
كنيدتوجه 
گذ اكاشتر

eگزينه  - 3

بر روي - 4
arrowكلي

tگزينه  - 5

  
 

  
فايل عكسه

البته .كرد
انتخاب كني

  
بر روي - 6
به محل - 7
مفولدر  - 8
بر روي - 9

فايل - 10
بر رو - 11
مراحل - 12
بر رو - 13
  .كنيد
از ليس - 14
روي - 15
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 كنيد تا 

  انتخاب،
 كردن يم

P  نمايش

بارگذاري ود

Pod O

ست از چند
ر براي سهي

كنندگان  ت

PowerPoin

خو شخصي ه

 Optionsوي 

سوال ممكن اس
راه تاثيرگذار

شركتستفاده 

nt conversi

دستگاهتوا از 
  .د كند

ري فايل بر رو

  
  .ك كنيد

س .ل بپرسيد
يري يك رگ

اهي از روش ا

  .ود برويد

.  

.  

ion warning

  .ك كنيد

 دهد كه محت
وآن را دانلود

  .يك كنيد
  .اب كنيد

  .نتخاب كنيد
ه اشتراك گذا

.را انتخاب كنيد
Browse كليك
  .د برويد

.  

كنندگان سوا
راي گ .اشد

آگابراي  اي نه
  .خواهيم كرد

دستگاه خوها در
  .تخاب كنيد

O كليك كنيد
  .كليك كنيد

O كليك كنيد

gي با خطاي

 Proceeكليك

  ري فايل
ما اجازه مي
رسي داشته و

كلي  Podsوي
Files را انتخا

File Sha را ا
ت راست پوسته

  .كليك كنيد
Upload F ر

e My Comp

 در دستگاه خود
  .خاب كنيد

O كليك كنيد. 
  .خاب كنيد

O كليك كنيد

ك ه از شركت
كيل شده با

گزينگيري چند
Adob  ايجاد خ

حل ذخيره فايله
را انت موردنظرر 

penي دكمه

موردنظر فايل
penي دكمه

اي  كادر محاوره
edر روي دكمه

شتراك گذار
ي فايل به شم
د به آن دستر

بر رو افزار نرمر 
گزينه، كشويي

areت كشويي

شه بااليي سمت
drop-down

…Fileكشويي

puterي دكمه

ل ذخيره فايلها
را انتخموردنظر
Openي دكمه

را انتخ موردنظر 
penي دكمه

  ظرسنجي
دهد كه زه مي

ل كوتاه تشك
  .لسه است

يك راي گال،
be Connec

به مح - 16
فولدر - 17
بر رو - 18
روي -19
بر رو - 20
  

اگر :توجه
بر داده شد،

  

ردن پوسته اش
تراك گذاري

گان بتوانندند

 مثال

در نوار - 1
از منو ك - 2
از ليست - 3
در گوش - 4

n menu

از منو ك - 5
بر روي - 6
به محل - 7
مفولدر  - 8
بر روي - 9

فايل - 10
بر رو - 11

نظردن پوسته 
ي گيري اجاز
ب يا سوال
ندگان در جل

  مثال
در اين مثا

ctجلسه از 

اضافه كر
پوسته اشت
كنن شركت

 

  
اضافه كر
پوسته راي
چند جوا
كنن شركت
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 .هيد

ي مختص 

ا افزايش 

  يپ كنيد

اك فايل 
ظرسنجي 

يا تغيير نام د

  .يم كرد

Pol در فضاي

سايز پوسته را 

تاي ه متن سوال

 گفتگو، و اشترا
دهنده، و نظ رائه

ها را حذف ي

خواهي را حذف

  .د

l 2پوسته  .نيد

Poll 2  سته

    .ب كنيد
در جعبه را "د؟

  .خواهم كرد

هنده، موزيك،
گفتگوي ار رين،
  . دهيد

وانيد پوسته ه

استفادهالب هاي

.  

A را تايپ كنيد

  .ك كنيد
 
A را انتخاب كن

مت راست پوس

M كليك كنيد. 
Mult را انتخب

ستفاده مي كنيد
  . تايپ كنيد
  .خواهم شد

  .د
ملي را تسهيل خ

  .هم بود
ده هاي ارائه سته
هاي حاضر وسته

ت راست قرار د

Mشما مي تو ،

ه و پوسته داده
  .ب كنيد

را انتخاب كنيد
 

Adobe Conn

كليك  Podsي
.ا انتخاب كنيد

Add New P

 .د

  

گوشه پايين سم

Multiple Ch

tiple Answe

Adobe Co اس
گزينه هاي زير

جلسات خ كننده
ننده خواهم شد
ت آموزشي تعام

ه خواهكنند ركت
 قرار دادن پوس

پو. رايش دهيد
دهنده در سمت

Manage P

Po را تغيير نام
Pods را انتخاب

Manage P ر
P كليك كنيد.

  . كليك كنيد
nect Usage

بر روي افزار نرم
را Pollكشويي

Pollت كشويي

اضافه مي شود 

ك و كشيدن گ

hoiceي دكمه

ersت كشويي

onnectنه از

به متن جواب گ
o  برگزاركمن
o من ارائه كن
o  من جلسات
o  شرمن يك

ها را مجدداً با
چپ صفحه، آر
د ي مختص ارائه

Pods اي وره

oll 2ل پوسته

sمنو  افزار نرم 

Podsكشويي

Poll 2ي پوسته

Rename را
e عبارت ،كادر

نراز نوار - 1
از منو ك- 2
از ليست- 3

دهنده ارائه

 
با كليك - 4

 . دهيد

بر روي - 5
از ليست - 6

چگونه"متن 
در جعب - 8

o

o

o

o

ه پوسته - 9
در سمت چ
را در فضاي

 ها  پوسته

محا از كادر 

 مثال

در اين مثال
از نوار - 1
از منو ك - 2
بر روي - 3
eدكمه  - 4

ك داخل - 5

  
مديريت
با استفاده
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مان هاي 

، دهنده يه
و يك  ي

و ايجاد چيدم

چيدمان  

  .يد

ه تصوير اراي
شتراك گذاري

منوي ه از 

ي موجود وها

.خواهيم كرد 

  .يد
جود انتخاب كني

 كردن پوسته
ك پوسته اشت

را با استفاديه 

ف چيدمان ها

را حذفاري
  .نيم

  .ب كنيد

  . كنيد
.  

  .كنيد

 دارد كليك كني
ي تكراري موج

پنهان وا را با
يكه بر اينها، 

  .نيد
زيك، و افتتاحي

  .نيد

  .يك كنيد

ر نام يا حذف

مباحثه و همكا
كن ، بازتوليد مي
  .تخاب كنيد

Mang را انتخا
  .ب كنيد

.  
Ope را تايپ

را انتخاب كنيد

C را انتخاب ك

ر چيدمان قرار
ك چيدمان هاي

  .يپ كنيد

چيدمان محتو
عالوه. ي كنيم

يدمان كليك كن
دهنده، مو  ارائه

پنهان كن ت باال،
  .يد

Select U كلي
  .كليك كنيد
  .كليك كنيد

با تغييرد نيز

م بالاستفادهن
 نيازهاي جلسه

Layouts را انت
ge Layouts

Sha را انتخاب
Re كليك كنيد

ening  عبارت

Discussio ر
  .كليك كنيد

ollaboratio

  .كليك كنيد
  .كليك كنيد

كه در پايين نوار
rad را براي تر

Conten را تا
 .يك كنيد

چتاق جلسه،
اصالح مي ،ي

 Coدر نوار چي
تصوير گذاري

 در سمت راست
Sha اضافه كني

Unusedكمه

Deleteكمه

كل Doneكمه

 بعد از ايجاد
  .سازي است

ثال، دو چيدمان
 نياز براي رفع

sمنو  افزار نرم 

…s ،كشويي ي

aringر محاوره

enameكمه

،كادر نوشتاري
on اي، ر محاوره

Deleteكمه

on اي، ر محاوره

Deleteكمه

Done دكمه

ك Plus دكمه
 dio button

ntدر نوشتاري

كلي OK دكمه

ل چيدمان ات
تراك گذاري

 .واهيم كرد

ontent يدمان

گ اشتراك  هاي
هاي پوسته ينه

areسته جديد

روي دك - 6
روي دك - 7
روي دك - 8

  چيدمان

،پيش فرض
سا بل سفارشي

  مثال
در اين مثا
افتتاحيه را

از نوار - 1
وياز من - 2
از كادر - 3
روي دك - 4
داخل ك - 5
از كادر - 6
روي دك - 7
از كادر - 8
روي دك - 9

روي -10
روي - 11
دكمه - 12
در كا - 13
روي - 14

ت، براي تكميل
وسيقي، و اشت
دئو، اضافه خو

روي چي - 1
پوسته - 2

كشويي گزي
پوسيك  - 3

  
مديريت
چيدمان پ

، قابلجديد
 

  

در نهايت
معرفي مو
پوسته ويد
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جابجايي پوستهه ويدئو و 

  
 

و ج گفتگوته

 

پوست سايزش
 .كنيد روز

  .ضافه كنيد
سه را با افزايش
ر فضاي ارائه، به

اض Videoسته
اتاق جلسهات

فاري به بخش

پوسيك  - 4
تنظيما - 5

گذ كاشترا
  



  18 

  

 LA.  

قابليت ين 
از فشرده  

 

   

N و يا كابلي،

اين .تيار را دارد
اوكرده  را فاده

  .جام شود

   

يا  DLS  ،م

  

  .د

همين اخته نيز 
استفابهترين ت 

ده مؤثرتري انجا

 

   

مود رتند از 

را انتخاب كنيد

  

كننده د، شركت
از اين سرعت د،

وند تا انتقال داد

 

  

 
ها عباانتخاب .

 .د

Room Ban

.ا انتخاب كنيد

 را انتخاب كند
متصل هستندي

مند شو بهرهش

  

كنندگان كت
انتخاب كند

  .تخاب كنيد
را انتخاب كنيد

ndwidth ،ت

  .د

Exit the A ر

ي باند مطلوب
 سرعت كمتري

صفحه نمايشراي

  لسه

اي باند شرك
اتاق راي باند

Meeting را انت
Preferenc

تنظيمااي  حاوره
L مطمئن شويد

  .ك كنيد
  .خاب كنيد

Adobe Con

ن ميتواند پهناي
كه با يكنندگان

refr كمتري برا

ت اتاق جل

 جلسه و پهنا
ي تواند پهناي

gمنو  افزار نرم 

…cesكشويي 

محكادر ت چپ 
LANب شدن 

Done را كليك
 Meeti را انتخ
nnectكشويي 

ميزبانطور كه 
كن دهد تا شركت

 freshر و نرخ 

  

تنظيمات
 

تنظيمات
ميزبان مي

  
از نوار - 1
از منو ك - 2

 
سمتاز  - 3
از انتخا - 4
eدكمه  - 5

ngمنو - 6

از منو ك - 7
  

همانط :نكته
اجازه مي د
سازي بهتر
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Adobe

 مثالهاي 

به . كنند
را  ويدئو

   

 eامكانات 

ن در كارگاه
  . م است

در جلسه ك و
وزبان ميتواند 

پس از . رد
را  ويدئوت 

Sta  كه در

  .نيد

   

،مربي . شد
گانكنند شركت

در كالس، مهم

 پخش ويدئو
، يك ميزاما 

 فعال خواهد كر
شت و تنظيمات

  
art My We

E كني انتخاب را

   

لسه خواهند
شامكان،  واقع

ت ثبت نام د

اقدام به انند
.رسي ندارند
  .فعال كند

گانكنند شركت
ك خواهند گذا

گان كنند ت
ebcamدكمه

Enable Vid

  

  كنند
  ك بگذارند

نده وارد جل
موو در  دهد

ورود بصورت

توا هندگان مي
ويدئو دستر

ه خاص فكنند

شبراي همه را 
به اشتراك خود

شركتو براي
سمت راست د

eo For Par

S كليك كنيد.

  

  :د بود

  هند
اهدا كن ندگان

را به اشتراك د
كنن ن شركت

د نشان مي ان
،مرحلهر اين

ده ان و ارائه
گان به پخش

ك شركت يك

پخش ويدئوت
را از وب كم و

ذاشتن ويدئو
ين در قسمت

  .ليك كنيد
rticipants ه

 م

Start My W

  

قادر خواهند 
  كنند 

قرار ده توقف
كنن به شركت

وايت بورد و
كالس بعنوان
وان يك ميزبا

در. واهند كرد

يي، ميزبايدئو
گاكنند شركت

گان يا برايد

ل، مربي قابليت
ويدئو ،گانكنند ت

  .كنند

ه اشتراك گذ
لش رو به پايي

قرار دارد كل ار
گزينه كشويي ي

كم از وب دئو
Webcamكمه

  جلسه 

مجاز، گانند
كضبطسه را 

تورا در حالت 
بارتقايافته ي 

 ها، برنامه ها
كل ك، بخش

Co را به عنو
م شركت خو

  ويدئو ز
وي از پوسته 
ش يش فرض،

كنند شركته 

  مثال
در اين مثال

شركتآن 
مي ك اعمال

 

به قابليت دن
روي فل - 1

افز نرمنوار 
منوي از - 2
 

ويدگذاري  ك
روي دك - 1

  
اجراي

  
 اهداف

كنن شركت
يك جلس -
جلسه ر -
دسترسي -
صفحه -

بدر اين 
onnect

گام به گام
 

از استفاده
با استفاده
صورت پي
براي همه

 

فعال كرد

اشتراكبه 
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سخنرانان 

جرا كنيد 
Audio( ،

  .نخواهد شد

، سكردهعال 

.  

. پذير است

Audio را اج
o Setup W

نخ تصوير پخش 

نترل و غيرفع

دئو كليك كنيد

پذ  هر دو امكان

o Setup W

Wizard(دا 

 

S ت كليك نكنيد

ب كم را كن

ويدست پوسته 
 ..ب كنيد

سخنران جاري،
 .د

Wizardد،

ي تنظيم صد

  .د
.انتخاب كنيد ي

.  
  ك كنيد

 
 ..كليك كنيد

Start Sharin

ش نمايش وب
  .اب كنيد

ه باال سمت راس
Pre را انتخاب

كردن س رجسته
ل انتخاب هستند

فاده مي كنيد
اي يات مرحله

 . كند ي مي

كليك كنيد فزار
ز منوي كشويي

  

A  كليك كنيد
Start M كليك

A كليك كنيد.
Start Sha ك

 ngروي دكمه

ي دهد تا پيش
را انتخا ويدئو

Po  را در گوشه
eferencesه

يا برنمايش  ش
ي نيز قابلنوار

سه خود استف
عملي. ده باشد

 صدا، همراهي

M  اف نرمدر نوار
Audio S ا را

 Allowي دكمه

My Webكمه

 Allowي دكمه

 aringي دكمه

ي كه شما بر رو

ما امكان مي
وو كيفيت  ده،

od Options

ي كشويي گزينه

پيشرفعال كردن
يا اي ماي شبكه

ار كه از جلس
نكرددا تغيير

م براي تنظيم

Meetingنوي

Setup Wiza

  
بر روي - 2
روي دك - 3
بر روي - 4
بر روي - 5
  
تا زماني: توجه

  ويدئو 
 ويدئو به شم

نمودبرجسته 
 
sدكمه  - 1

از منوي - 2

غيرف: توجه
همچنين نما

 صداز 

ي شود هر با
 تنظيمات صد
ر مراحل الزم

  
روي من - 1
2 - ard…

  
 

 

تنظيمات
تنظيمات

را بجاري 

 

  
 

استفاده از
توصيه مي
حتي اگر
شما را در
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S كليك كنيد. 

  

  .د

  . كنيد
Stop Soun

يي انتخاب كنيد

 .يك كنيد

Play S كليك
 d روي دكمه

 .يك كنيد

 از ليست كشو
 .يك كنيد

كلي Nextكمه

 Soundكمه

،صدا را شنيدي
كلي Nextكمه

را  فون مناسب
كلي Nextكمه

  
روي دك - 3
  
  

  
روي دك - 4
صوقتي  - 5
روي دك - 6
 

  
ميكروفو - 7
روي دك - 8
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جلسه ر 
 در قالب

  .ند

هر. ضبط كنيد
شده د ضبط 

سترسي پيدا كن

  .يد

جلسه را ض 
جلسات .ت

  

كروفون شما دس

  .ك كنيد
Pla كليك كني

  .ك كنيد

  

  .كنيد

يكخشي از 
 خواهد داشت

  

  .د
به ميك سرور تا

.صحبت كنيد
كليك Stopمه

ay Recordin

Stop P كليك

  .ك كنيد
Next كليك ك

بخما همه يا
حصر به فرد

.مه كليك كنيد

Re كليك كنيد
Al كليك كنيد

ن خود، با آن ص
 ضبط، روي دكم

ngروي دكمه

 Playingروي

 .كليك كنيد

Test Si كليك
tش، روي دكمه

F كليك كنيد.

دهد تا شم مي
منح) ينترنتي

 M در نوار برنام

ecordي دكمه

llowي دكمه

 تست ميكروفون
 پايان دادن به

 شنيدن ضبط، ر
 توقف پخش، ر

Next دكمه

ilence دكمه

ز اتمام آزمايش
Finish دكمه

اجازه م  ي،
U )آدرس اي

  .ي شوند

Meetingنوي

  
بر روي - 9

بر رو - 10
براي - 11
براي - 12
براي - 13
براي - 14
روي  - 15
 

  
روي - 16
پس ا - 17
روي - 18

  سه
جلسات مجاز

URLيك  ،

flv ذخيره مي
 
روي من - 1

  
ضبط جلس
سيستم ج

شده ضبط
v فايلهاي
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به . كنيد
 يا دائم 

ترسي به 
ت؛ با اين 
بور، وارد 
د خواهد 

در  حتي
و يا  ؛ست

ا افرادي 

را براي  
ستفاده از 
خصوصي 

كننده  سال

  

p  ياstop ك
صورت موقت

دست. ه برويد
رگزاري است
ري و رمز عب
مه قابل دانلود

راكه به  هد
بل استفاده اس

فردي يا ه از

يتوان پيام ي
هنگام اس .نند

كه بصورت خ
ستنده و ارس

  .ك كنيد

.كليك كنيد) ه

pauseه را 

بصوار برنامه 

URL جلسه
ت در زمان بر
د با نام كاربر
سات براي هم

د ها اجازه مي
قاب نيز ندگان
ستفادا موارد،

يا مي و ستند
مكالمه را ببين

پيامهايي ك. 
چكس جز فر

كليك گفتگو ته

S بنويسيد.  

ت باالي صفحه

ضبط جلسه
Mee در نو

 مستقيم به 
همان جلسات
ران حتما بايد

ايل جلسين، ف

ه كننده شركت
دهن ها و ارائه 

مدر همه اين 
 

مشترك هس
م ، محتوايسه

شود ظاهر مي
 و توسط هيچ

  .د

پوستمت راست 

  .ب كنيد
  .بنويسيد

Summaryي

 در سمت راست

دهد تا زه مي
eting منوي

وانيد به طور
 شده براي ه

شده، كاربر بط
شده آفالي بط

CHAT(  
به ش .ه است
نندهك  شركت

د .ستفاده كرد
.شود صيه مي
  .ن است

پوستهدر  گو
خل اتاق جلس

ظ  chat سته
شوند ده نمي

ن هم نيستند

 : ميكنيم

گوشه ي باال سم

Rec را انتخاب
 Nameيمتن

يمتن كادرا در
 .ك كنيد

R )دايره قرمز

اجازشود كه
 ضبط را از

تو ده، شما مي
هاي تعريف 

ه جلسات ضب
ت جلسات ضب

T( گفتگو ته

قابل استفاده
 ارتباط بين 

وان از آن است
توص هايندافر
كردن ايميل ل

گفتگقادر به
افراد دا ساير

پوسدر پايين
ي ميزبان ديد

شدن اب ضبط

خصوصي ارسال
يي مرتبط در گو

cord Meeti

كادرسه را در
ضيح مختصر ر

كليك OKكمه
ecord المت

ر ميشظاه حه
مي توانيد ه

سه ضبط شد
ابع دسترسي
سي آنالين به

اما در حالت 

پوستتفاده از
يهاي مختلف

برايو  ؛كنند
 پاسخ مي تو

اينراي بهتر
قابل  chat ه

ن در جلسه ق
س  بدون اينكه

جديد د رگه
وسته گفتگوي
ي خصوصي قا

ثال يك پيام خ
وي منوي كشوي

2 - ng…

نام جلس - 3
يك توض - 4
روي دك - 5
عالروي  - 6
  

ر باالي صفح
شته باشيد كه

  . نيد
اهده يك جلس

شده، تاضبط 
ه براي دسترس
.جلسات شوند

ارتباط با است 
cha به روشه

ك گفتگودشان 
ش پرسش و

براي اجر دير،
پوسته حتويات

  خصوصي 
كنندگان ركت

خاص فرستاد
بروصي يك 

شوند، در پو ي
پيامهاي. شود 

  : مثال
در اين مث

بر رو - 1

دكادري 
خاطر داش
متوقف كن
براي مشا
ضجلسات 
تفاوت كه
سيستم ج

 .بود
 

برقراري
at پوسته

ميان خود
براي بخش
بعنوان مد

مح: توجه
 

گفتگوي
تمامي شر

خا يضوع
چت خصو
ارسال مي
ديده نمي
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 .سه است

كار  دمان
وقفه در  

. دهد مي 
  .ند

ها در جلس ده
.  

  .ك كنيد

اي شركت 

حه نمايش 
اين . است ي

رسنجي به 
غيرقابل   و

چيد سه روي
 بدون ايجاد

  . كنيد

 از منوي 

  جلسه در

نيز  ميزبان 
توانايي  بان
  .رد

 .خاب كنيد

خص را نشان
و خاموش كن ل

كنند ن شركت
.ن ايجاد شود

قرار دارد كليك ي

شاهده نتايج برا

بايد روي صفح ي
نظرسنجيپيش 

زمان اغاز نظر
، اما خاكستري

با اجراي جلس
ماني ديگر و

كليك افزار نرم
  .ب كنيد

End  Prepa

حالي كههمان 
يا هارائه دهند 
ميزببنابراين . ت

دارسازي   آماده

  
ت كشويي انتخ
شود كه اسم شخ
مكان را غيرفعال

كردن سهيمي
كنندگان ركت

نظرسنجيصفحه

د تا امكان مش

نظرسنجي وسته
پيشاپيكردن  اده

 سواالت تا ز
ه قابل مشاهده،

كه هم زمان ب
ت در چيدم

 Mee ندر نوار
 كشويي انتخاب
are  Mode 

هدر واهيد بود 
.هيد كار كنيد

است هدهند رائه
حالتستفاده از 

.و انتخاب كنيد
وصي را از ليست

 chشو ظاهر مي
، اين امChat ه

ايربي روشي
ه موردنظر شر

سمت راست ص
  .يش بكشيد

 Broكليك كنيد

پو ،گانكنند كت
تمرين براي آما
لسه باشد؛ اما
آن زمان، پوسته

  . ود

ك دهد مي سه
 اعمال تغييرا

  etingي منوي

 Swرا از منوي
روي گزينه ي،

قادر خو سازي،
خوا كه مي  يان

ي مخصوص ار
با اسديگر  مان

 start را از منو
براي چت خصو

 hatپوسته يين

پوستهكشويي  ي

نظرسنجي سته
اهي از گزينه

كه در گوشه س 
روي صفحه نماي
oadcast Res

 Cكليك كنيد. 

شركجي توسط
اين بهترين تم ،ن

ز چيدمان جلس
تا آ. شود ده نمي

دگان خواهد بود

ميزبان جلسه
زبان نياز به

رويسازي،  آماده
witch to Pre

سازي آماده ت
 

س حالت آماده ن
چيدما روي هر

در ناحيه ي لب
چيد هرفعال يا

 chat withه

صي مورد نظر ب
جديد در پاي ه
تواند از منوي ي

 ها كننده

پوسذكر شد،
ظور كسب آگا

 openي گزينه

ر نظرسنجي را 
 sultي گزينه

  .راهم شود
 Closeدكمهي 

سنجي ديدن نظر
همچنين.  باشد

تواند بخشي از ي
دگان نشان داده

كنند راي شركت

  سازي ده
ن امكان را به
واقعي كه ميز

  .آمد است

رود به حالت آ
epare Mode

 خروج از حالت
M كليك كنيد.

كردن از فعال
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براي: توجه
قرار داشته
تپوسته مي

كنند شركت
دسترس برا
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وربراي  - 1
 eگزينه - 2

براي - 3
Meeting 

بعد :توجه
فعا چيدمان

قادر به آما
انتقال آنها

 

نظرسنجي
همانطور ك

سنجينظر
 

  

استفاده از
حالت آما

اين. دكن
دارجلسه 
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ر دهيد تا طي
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  .د
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جلسه در حالت
 And Entryنه

e Participan
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تا زم. ده شود

در كادر قرار
مي آنها.  شد
رهاي بعدي ن

 Ok را كليك

notification

 esumeزينه

جلس يك دادن ر
دهندگان  ارائه

ش خوبي براي تع

ن جلسه در ح
مخالل جلسه، 

خودشان ر ين
 حالت انتظار

 .  كند

براي قر - 1
از منوي -2 
گزينه -3 

 

 

بر پياميوانيد 
ا نمايش داد
مي كه شما د
رج نخواهند

چيدما و حتوا

گزينه - 4
 .شود مي

 nروي -5

گز روي -6
 

قرار :توجه
ميزبانان و
قابلي، روش

 

قراردادن
در خاگر 

تمريروي 
جلسه در
را شروع

تو شما مي
براي آنها

پيام حاوي
جلسه خار

مح كنند، و
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يك يا دهنده 

  

گان دكنند ت
 

 .د
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م روي خودكار
 Manaم از را
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به كه هركسي
خودكا طور به
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كردن تخاب

 .كنيد ابخنت
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فهرست حاضري
.را تغيير دهيد

ك شركت نفش ع
ميزبا نقش به را

ارائ به را صلي
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شركت به را 
.كنيد ستفاده

 Meكنيد كليك
age Access

nts To Pre
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كردن خاموش 
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 entersگزينه 
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نقش هستيد

پوس از را هكنند 
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  . د

اسم يك كه ني
توا ق آن نيز مي

ايبر جلسه زبان
ش، ميزبان اگر .

نق كه شود د مي

شرك نقش 

شركت ودكار
وضعيت هيد
خودكار رفيع

  
روي -1
گزينه -2
گزينه -3

ك انتخاب
براي -4
گزينه -5
تيك -6
 

اگ :توجه
در بدون

ايناگرچه 
است كافي
 .گيرند

حاضرين ش
ه قادر شما، ه

  
شركت - 1
روي نا - 2

انتقال دهيد
 

زماني :توجه
كه از طريق

 
ميز : توجه
دارد كامل
ايجاد جديد

 
اصالح

 

خو ترفيع
بخواه اگر

تر قابليت

  
نقش تغيير
جلسه طي
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انتخنوع  ها از
پو ويرايش ي
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روي بر -2

 .كنيد

 گزينه -3

 گزينه -4

5-board 

 دكمه -6

دسترسي اين 
ghts dialo

 .اريد

تواند مي ميزبان 

  

دسترسي
دس ارتقاي
داش قطعي
برد وايت
برد وايت

دسترسي
ارتقايافته
يادداشت

شدن ديده
گيرند نمي

 

لغو براي
og box

برد، كنيد
 

فقط :توجه
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تواني داريد، م
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دهنده ارائه
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و تم برنامه ك

re My Scre

  

بر گذاري ك
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اشترا پوسته
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پنج دسكتاپ،
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نمايش صفحه 
صفحه گذاري
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 اشتراك گذ
.شود ياده م
به شيحه نما

 

برنامه يگذار
شما باز اس وتر

 
ا يبرا  - 1
2 -  ions

  

ا پوسته
  

همانطور ك
برد وايت

 
اشتراك
گ اشتراك

دس در كه
و نمايش

البته بديه
دستگاه مي

 
اگر :توجه
براي شما

  
وق: توجه

كنن شركت
امكانات د

 
تاپدسك
هنگام به
دا شينما

كدام صفح

برنامه ها
گ اشتراك
ويدر كامپ
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گ برمي ها برنامه 
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وقتي: توجه
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چتپوسته 

گوشه ي س
 

 ها پنجره
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ميز :توجه
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بر وايت .كنيد
دهد جلسه مي

برد را در ت

Share My S

 .كنيدخاب

whit كليك كن

 اري

PEG ،دگان

وسط پوسته
از كامپيوتر خ

كه در چيدمان

shareپوسته 

 .ليك كنيد

ng--> End

برد ده از وايت
اشته باشيد

ك اضافهخود
ر زمان اجرا ج

ت روي وايت

 Screenينه

ت كشويي انتخ
 . كنيد

teboardحيه

گذ  اشتراك
ل ارائه دهند
ب اسناد در و
پلود شده يا ا

يد پاورپوينت ك

Opening.p

 .نيد

يه وايت برد كل
  كليك كنيد

  .كنيد

d Meeting

ش براي استفاد
دت جديد

واي موجود خ
دستي را در ت

 .نظيم كنيد

sha ،وياتمحت
  .ستفاده كرد

  

سمت راست گز
Shaرا از ليست

 dr را انتخاب
 نقاشي روي ناح

ت در پوسته
ر روي اتصال
تدا با انتخاب
يد كه قبال آپ

د بر روي اسالي

.كليك كنيد ه
 ppt نوار ابزار

را انتخاب كن يم
ناحيدر  ، نقاشي
ركوردي نماد

S را انتخاب كن

...gير منوي

ري دو روش
جاد محتويات

به محتو دارها
ترسيماتگر

را تن آن  نوع

 are پوسته

برد اس د وايت

پايين س لش رو
re Whitebo

tex وrawing

شروع نوشتن يا

رد به محتويات
وايت برد بر

در ابتد. دهيد
را انتخاب كني

برد ل يك وايت
  .ت

افتتاحيهچيدمان
Draw كه در

ترسيزار متن يا
شروع نوشتن يا
وقف جلسه، رو
top Record

جلسه، از مسي

  د
گذار اشتراك 
براي ايج) در
نمودها و  سي

و ديگ ارگوش
و) شفافيت( 

  مستقل  د
مستقل در  د

 توان از چند

 
فلروي  - 1
2 - oard 

xtابزار  - 3

براي ش - 4

ردن وايت بر
 توانيد يك و

FLV قرار د
سپس فايلي ر

 :مثال

در اين مثال
خواهد گرفت

روي چ - 1
wگزينه  - 2

ابزيك  - 3
براي ش - 4
براي تو - 5
6 - ding 

مه دادن به ج

وايت برد
در پوسته
زمينه كد

نويس حاشيه
چها، دايره

رنگ، آلفا
 

وايت برد
وايت برد
جلسه مي

  
اضافه كر
شما مي
Vمحتواي 

س .ذاريدگب
 

 
براي خاتم
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