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 :اوذريیذ وحًٌ کار با تريکاوف کالیىت

 وحًٌ راٌ اوذازی:      

 تعس اظ ًظة تطًاهِ تطٍکاًف کالیٌت آیکًَی تِ شکل ظیط زض طفحِ ًوایش ًشاى زازُ ذَاّس شس:

 

 

 

 

 زض طَضتی کِ تط ضٍی ایي گعیٌِ کلیک ًواییس تطًاهِ تطٍکاًف کالیٌت تطای شوا ضاُ اًساظی ذَاّس شس. 

 پس اظ کلیک تط ضٍی ایي گعیٌِ ٍشطٍع تکاض تطًاهِ تطٍکاًف کالیٌت طفحِ ظیط تطای شوا تاظ ذَاّس شس.
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پس اظ ٍضٍز تِ  طفحِ ٍضٍز کِ زض طفحِ قثل ًوایش زازُ شس،    

اًتراب کٌیس.)گعیٌِ ای کِ  ضا  Change Server اتتسا تایس گعیٌِ 

 زض تظَیط طفحِ قثل تا کازض قطهع ضًگ هشرض شسُ است. (

تطای شوا ًوایش زازُ  هقاتلپس اظ اًتراب ایي گعیٌِ  طفحِ 

هشرض شسُ تا  قطهع ضًگ زض ایي تظَیط شوا زض قسوتهیشَز.

ٍاضز کطزى آی پی آزضس سطٍض ٍیا آزضس ایٌتطًتی سطٍض هیتَاًیس 

 تِ سطٍض زلرَاُ هتظل شَیس.

هثال زضایي تظَیط کاضتط قظس اتظال تِ سطٍض تطٍکاًف ضا زاشتِ 

 ٍاضز ًوَزُ است. TrueConf .ir ٍآزضس

تطای ایٌکِ تِ سطٍضی غیط اظ سطٍض تطٍکاًف هتظل شَیس اتتسا 

( ازضس سطٍض ضا ٍاضز کطزُ  ٍزض 6سوت شواضُ یک ضا هشرض ًواییس سپس زض قسوت هشرض شسُ )شواضُ ق

تِ سطٍض هطتَعِ هتظل شسُ ٍ ٍاضز  Connectضا اًتراب ًواییس.پس اظ اًتراب گعیٌِ  Connectاًتْا گعیٌِ 

 طفحِ ٍضٍز هیشَیس.)تظَیط ظیط(

زض قسوت هشرض شسُ )شواضُ ّای 

ضهع  ام کاضتطی ٍ( تِ تطتیة 6ًٍ 8

ضی ضا زض کِ زض سطٍض تطای شوا عثَ

اًتراب شسُ است ضا ٍاضز ًواییس ٍ زض 

کٌیس تا  بضا اًترا Loginاًتْا گعیٌِ

 ٍاضز تطًاهِ تطٍکاًف شَیس.
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 آشىایی با محیط بروامٍ :   

 ٍ ٍضٍز تِ تطًاهِ ٍاضز طفحِ ظیط ذَاّیس شس.  Loginپس اظ اًتراب گعیٌِ   

پس اظ ٍضٍز قاتل کِ  طفحِ ای ذَاّس تَز تطای شوا  يطفحِ ًرستیي ای

شوا Address Book هشاّسُ است. ای طفحِ زفتطچِ تلفي یا ّواى

کِ قازض ذَاّیس تَز هراعثیي ذَز ضا زض ایي طفحِ هشاّسُ ًواییس.  هیثاشس

زض ازاهِ تِ تَضیح ّط کسام اظ ًواز ّا کِ زض تظَیط هقاتل تا شواضُ ذاص 

 . هی پطزاظینسُ اًس هشرض     ش

 

 

 (تا اًتراب ایي گعیٌِ طفحِ هقاتل تطای شوا ًوایش زازُ ذَاّس شس.       8

کاضّایی اظ قثیل هشاّسُ زفتطچِ تلفي،چت ،تاضیرچِ   زض ایي قسوت شوا هیتَاًیس      

تواس ّا، ایجاز یک کٌفطاًس، افعٍزى زٍستاى ،جستجَی کاضتطاى،تٌظیوات، تِ اشتطاک 

      ذطٍج اظ ًطم افعاض ضا اًجام زّیس.گصاضی ٍ 

( تا اًتراب ایي گعیٌِ شوا ٍاضز زفتطچِ تلفي ذَاّیس شس کِ زض تظَیط تاال ًوایش زازُ 6

 شسُ است.

یي گعیٌِ ٍاضز تظَیط ظیط  هیشَیس کِ هیتَاًیس جْت چت اظ ایي قسوت تا اًتراب ا( 1

         اًتراب کٌیس.
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                 ایااااي قسااااوت شااااوا ٍاضز طاااافحِ (تااااا اًتراااااب 4   

ذَاّیاااس شاااس کاااِ ًواااایش زٌّاااسُ لیسااات    هقاتااال 

 هیثاشس.  تواس ّا

زض ایااي طاافحِ شااوا هیتَاًیااس تواااس ّااای اظ زساات      

ضفتِ،گطفتااااِ شااااسُ ٍپاسااااد زازُ شااااسُ ضا هشاااااّسُ  

 ًواییس.

سثع ضًگ ًشاى زازُ شسُ تواس ٍضٍزی ٍتواسی کِ تا  اىپیکتطای هثال زض تظَیط هقاتل تواس ًرست کِ تا 

 پیکاى تٌفش ضًگ هشرض شسُ تواس گطفتِ شسُ هیثاشس.

( تا اًتراب ایي گعیٌِ شواٍاضز طفحِ هغاتق تظَیط 3

کِ زض ایي طفحِ اهکاى ًتظین هقاتل ذَاّیس شس 

 ًس ّا فطاّن شسُ است.کٌفطا

کاضتط تِ اًتراب ّط کاضتط،ًام آى زض ایي تظَیط شوا تا

لیست تاالی طفحِ اضافِ هیشَز.ایي اساهی ،ًام افطازی 

 است کِ هیتَاًٌس زض کٌفطاًس شطکت کٌٌس.

زض تطٍکاًف ها سِ ًَع ٍیسئَ کٌفطاًس زاضین کِ زض تظَیط 

هقاتل تا شواضُ ًوایش زازُ شسُ اًس.زضازاهِ تِ تَضیح ّط 

 .هی پطزاظینکسام اظ ایي کٌفطاًس ّا 

1. Symmetric )هتقاضى( 

 زض ایي هسل کٌفطاًس ّوِ کاضتطاى تظَضت ّوعهاى طَت ٍتظَیط ّوسیگط ضا هشاّسُ هی ًوایٌس.

 

2. A-Symmetric )ًاهتقاضى( 

 ٍتیٌاض  ضا هشاّسُ ٍزضیافت هی ًوایٌس. زض ایي هسل کٌفطاًس ّوِ کاضتطاى فقظ طَت ٍتظَیطسرٌطاى 
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3. Role-Based  )کٌفطاًس ّای هثتٌی تط ًقش( 

ًفط سرٌطاى ضا هشاّسُ ٍزضیافت  4هسل کٌفطاًس ّوِ کاضتطاى شطکت کٌٌسُ، طَت ٍتظَیط زض ایي 

 هیکٌٌس.

 : (Menuمىً)

هٌَی ایي  .هی پطزاظیناکٌَى زض ایي قسوت تِ تَضیح هٌَی تطٍکاًف ًسرِ اًسضٍیس 

هٌَ تا اًتراب گعیٌِ هشرض شسُ زض  يایاپلیکیشي زض تظَیط ظیط قاتل هشاّسُ است.

 تطای شوا ًوایش زازُ ذَاّس شس.)کازض قطهع ضًگ تاالی تظَیط(تظَیط هقاتل 

 :هی پطزاظیناکٌَى تِ تَضیح ّط یکِ اظ گعیٌِ ّای ایي هٌَ 

My Profile : 

تا اًتراب ایي گعیٌِ ٍاضز طفحِ پطٍفایل ذَز هیشَیس کِ اهکاى ٍیطایش ًام ًٍام 

 ذاًَازگی،ٍاضز کطزى تظَیط پطٍفایل ٍ... زض ایي طفحِ ٍجَز زاضز.

پس اظ ٍاضز کطزى هشرظات  ٍشذیطُ آًْا، ایي اعالعات تط ضٍی تطٍکاًف سطٍض شذیطُ 

 ذَاٌّس شس.

 

 

 

 

 

 

( وارد صفحه Edit) با انتخاب این گزینه

 .مقابل برای شما باز خواهد شد
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 کِ تا شواضُ گصاضی هشرض شسُ اًس. هی پطزاظیناکٌَى تِ تَضیح قسوت ّای هرتلف تظَیط طفحِ قثل   

 ذَز ضا تغییط زّیس. Display Name زض ایي قسوت شوا هیتَاًیس (8

 تا کلیک تط ضٍی تظَیط هَضز ًظط شوا هیتَاًیستظَیط پطٍفایل ذَز ضا تغییط زّیس. (6

 ًام ذَز ضا ٍاضز کٌیس. (1

 ذَز ضا ٍاضز کٌیس.ًام ذاًَازگی  (4

 ًام ساظهاى ذَز ضا ٍاضز کٌیس. (3

 ضا اًتراب ًواییس تا تغییطات شذیطُ شًَس. Saveزض اًتْا تعس اظ اتوام تٌظیوات عثاضت  (6

 

 :(Address Bookدفترچٍ تلفه )

ّواًغَض کِ زض تظَیط هشرض شسُ شوا ٍاضز  Address Bookتا اًتراب گعیٌِ 

طفحِ جسیس )هغاتق تظَیط ظیط( هیشَیسکِ اهکاى هشاّسُ هراعثیي زض ایي طفحِ 

 تطای شوا ٍجَز زاضز.

 تظَیط ظیط ًوایشگط زفتطچِ تلفي شوا هیثاشس.

 تا اًتراب کاضتط  ّواًغَض کِ زض تظَیط هقاتل هشاّسُ هیکٌیس

 تظَیط ، Opus Phone 5هثالهَضز ًظط

 تطای شوا زض هقاتل ًام کاضتط تاظ ذَاّس   

شس.تا اًتراب قسوت اتی ضًگ طفحِ اعالعات شرظی کاضتط 

 هثال ًام ًٍام ذاًَازگی ٍیاتظَیط کاضتط ضا هیتًَایس هشاّسُ کٌیس.

تا اًتراب قسوت ظضز ضًگ قازض تِ اضسال پیام تطای کاضتط هَضز 

 هیتًَایس تاکاضتط هَضز ًظط تواس تگیطیس. ًظط ذَاّیس تَز.تا اًتراب قسوت سثع ضًگ
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 : (chatچت )         

 اظ ایي قسوت تطای چت کطزى تا هراعثاى استفازُ هیشَز.

تا اًتراب ایي گعیٌِ تظَیط ظیط تطای شوا ًوایش زازُ ذَاّس شس.کِ تا اًتراب 

 ٍاضز طفحِ  زفتطچِ تلفي ذَز هیشَیس ٍاظ آى)تظَیط ظیط(   New Chatگعیٌِ 

 ًیس تا اٍ چت کٌیس.اطفحِ تا اًتراب کاضتط هَضز ًظط هیتَ

 

 

 

        (:Call Historyتاریخچٍ تماس َا  )

لیست تواس ّای اظ زست ضفتِ،گطفتِ شسُ ٍیا پاسد زازُ تا اًتراب ایي گعیٌِ شوا هیتَاًیس  

     شسُ ضا هشاّسُ ًواییس.
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 :  (Create Conferencesایجاد يیذئً کىفراوس )   

تا اًتراب ایي گعیٌِ شوا ٍاضز طفحِ ظیط هیشَیس کِ هیتًَیس زض ایي طفحِ ًَع  

 کٌفطاًس ٍاعضای شطکت کٌٌسُ زض کٌفطاًس ضا اًتراب ًواییس.

 IDزض تاالی تظَیط سوت ضاست زض طَضت اًتراب گعیٌِ 

آى شرض تِ  IDهیتَاى کاضتط هَضز ًظط ضا تا استفازُ اظ 

 کٌفطاًس زعَت کطز.

هیتَاًیس  Conferences Topicّوچٌیي زض قسوت 

 عٌَاى کٌفطاًس ضا اًتراب ًواییس.

ّوچٌیي قسوتی اظ تظَیط کِ تا کازض قطهع ضًگ هشرض 

شسُ است ،کاضتطهَضز ًظط تسٍى کسة اجاظُ تِ اٍ تِ 

 کٌفطاًس ٍاضز هیکٌس.

 

 (:Invite Friendsافسيدن مخاطبان) 

( استفازُ onlineا زض طَضتیکِ شوا اظ سطٍیس اتطی تطٍکاًف)ْگعیٌِ تٌایي 

 کٌیس فعال هیثاشس.
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 :(Search)  جست يجً          

طچِ تلفي اظ ایي گعیٌِ استفازُ هیشَز.زض تطای جست ٍجَی کاضتطاى زض زفت

تاظ ذَاّس شسکِ زض قسوت هشرض شسُ ًام طَضت اًتراب ایي گعیٌِ طفحِ ظیط 

کاضتط هَضز ًظط ضا تایپ کطزُ ٍتطًاهِ تعس اظ جست ٍجَ کاضتط ضا تطای شوا ًوایش 

 ذَاّس زاز.

 

 

                                                                                    

            

 

 

 

 

 :(Settingsتىظیمات)

 تطًاهِ تطٍکاًف اظ ایي قسوت اًجام  هیشَز.تٌظیوات 

اکٌَى تِ تَضیح تک تک گعیٌِ ّای  ایي .تٌظیوات هغاتق شکل ظیط استطفحِ 

 :هی پطزاظینتظَیط 

 

 

 

 ًام کاضتط ضا زض ایي قسوت  ٍاضز کٌیس
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Start Automatically  : زض طَضت

اًتراب ایي گعیٌِ تطًاهِ تطٍکاًف کالیٌت 

تغَض ذَزکاض تعس اظ ضٍشي شسى سیستن 

 اجطا هیشَز.

CALLS : 

Receive Filter  زض طَضت اًتراب فقظ:

 هراعثاى ضا زضیافت هیکٌس. تواس ّای

Auto Reply  تغَض ذَزکاض تِ تواس ّا :

 پاسد هیسّس.

MESSAGES : 

Receive Filter  زض طَضت اًتراب فقظ:

 پیام ّای هراعثاى ضا زضیافت هیکٌس.

Buzz .ٌّگام تحَیل پیام زض طَضت اهکاى سیستن شوا هیلطظز : 

NOTIFICATION SETTINGS: 

 زض طَضت آًالیي تَزى  تطًاهِ ، اعالع ضساًی پیام ّا ٍ... ضا اًجام هیسّس.
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              Network : 

تا اًتراب ایي گعیٌِ هیتَاًین ًحَُ زستطسی تِ شثکِ ضا 

 تعییي کٌین.

Any available Network : 

 یعٌی تِ ّط شثکِ زلرَاُ  زض زستطس هتظل شَین.

Any available Home  Network : 

 تِ ّط شثکِ ذاًگی ٍثاتت زض زستطس ٍطل شَین.

Use WiFi Connection only: 

 فقظ اظ عطیق اضتثاط ٍایطلس ٍطل شَین.

Disabled .غیط فعال کطزى شثکِ ٍاتظال : 

 

MORE            ِتا اًتراب ایي گعیٌِ طفح:

 تطای شوا تاظ هیشَز.هقاتل 

VIDEO : 

Auto Rotate Camera: 

 چطذش ذَزکاض زٍضتیي

Allow Recording: 

 اجاظُ ضثظ کطزى ضا هیسّس.
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AUDIO       : 

Audio Playback Type   : 

 ًَع پرش طسا ضا تعییي هیکٌس.

CONTACT VIEWS: 

Click Action:  کاضتط تا اًتراب ایي گعیٌِ طفحِ ای تطای شوا تاظ هیشَز کِ هیتَاًیس تعییي کٌیس تا اًتراب ّط

زض زفتطچِ تلفي،اظ  هٌَی تطقطاضی اضتثاط یآتواس یا چت استفازُ کٌیس.یا ایٌکِ طفحِ پطٍفایل اٍ ضا هشاّسُ 

 ًواییس.

Type Of Contact List: .ًَع ًوایش لیست هراعثیي 

BANDWIDTH CONTROL: تٌظیوات پٌْای تاًس 

Custom Settings:  تٌظیوات.استفازُ اظ تٌظیوات پیش فطع ٍسفاضشی کطزى 

MAX IN kbit/s:یش هیسّس.اًطخ زضیافت زیتا ضا ًو حساکثط ( Receive) 

MAX OUT kbit/s: ًطخ اضسال زیتا ضا ًوایش هیسّس.  حساکثط(Send) 

USE SENSORS: 

Ignore Proximity Sensor: 

SYSTEM LOG: 

Collecting Logs:  .ًحَُ کاضکطز تطًاهِ ضا ًوایش هیسّس 

ABOUT:  کسام سطٍض هتظل است تِ ها هیسّس. ظهیٌِ ًسرِ تطًاهِ تطٍکاًف ٍیا ایٌکِ تِاعالعاتی زض 

 ّوچٌیي ضتثِ ای کِ تِ تطًاهِ زازُ شسُ زض ایي قسوت قاتل هشاّسُ است.

Share : 

Logout:اظ حساب کاضتطی ذَز ذاضج هیشَیس. 

Quit :.سیستن  اظ تطًاهِ ذاضج هیشَز اها ّوچٌاى حساب کاضتطی شوا هتظل است 
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