
  



گشٍُ هٌْذسی دایکام  وای ًػة ٍساُ اًذاصی زشٍکاًف کالیٌرساٌّ                               

   

  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

                  وصة تزيکاوف کالیىت:        

ًػة  خَد ٍکاًف کالیٌر سا تش سٍی سیسسن ّایتؼذ اص ًػة زشٍکاًف سشٍس،کاستشاى تایذ تشًاهِ زش          

کاًف کالیٌر  سا هیسَاًیذ اص زشٍ تشًاهًِػة ضذُ تاضذ  18دس غَسزیکِ تشًاهِ زشٍکاًف سشٍس تش سٍی خَسذ کٌٌذ.

ًػة 1111دسیافر ًواییذ، اها اگش تشًاهِ ضوا سٍی خَسذ   Server IP /guest  http://h دسسسشٍس خَد تِ ا

هیسَاًیذ دسیافر   guest :8888erver IPS http://h/    سا اص آدسس تاضذ تشًاهِ زشٍکاًف کالیٌر ضذُ

 کٌیذ.

 دس غَسذ ٍسٍد تا ّش آدسسی تِ غفحِ صیش ٍاسد خَاّیذ ضذ:

 

 

 

 

 

 

 

 اصایي غفحِ ضوا تشًاهِ زشٍکاًف کالیٌر سا تشای ّش سیسسن ػاهل دلخَاّی هیسَاًیذ داًلَد کٌیذ.

 

  

http://trueconf.ir:8888/guest
http://trueconf.ir:8888/guest
http://trueconf.ir:8888/guest
http://trueconf.ir:8888/guest
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 سیستم مًرد ویاس تزای وصة تزوامٍ تزيکاوف کالیىت:         

تشای یک اسزثاط زػَیشی تا کیفیر اسساًذاسد ًیاصهٌذ سیسسن صیش هیثاضیذ کِ حذاقل سیسسن هَسد ًیاص هی 

 تاضذ:

 OS: Microsoft Windows XP or Windows 7 

 CPU: Intel Pentium 4 2 GHz or AMD 64 3000+ 2 GHz 

 RAM: 512 MB 

 Video: graphics card compatible with DirectX 8.0 (64 MB) 

 Network connection: 128 kbps in both directions or faster 

 Camera: any 

ًفش ٍیا ٍیذئَ  4ضشکر کٌٌذگاى حذاکثش تشای یک ٍیذئَ کٌفشاًس تا کیفیر زػَیشی تاال،کٌفشاًس گشٍّی تا 

 ضوا ًیاصهٌذ سیسسن صیش هیثاضیذ:   Role-Basedکٌفشاًس

 OS: Microsoft Windows XP or Windows 7 

 CPU: Intel Core 2 Duo E6400 or AMD 64 X2 4200+ 

 RAM: 1 GB 

 Video: graphics card compatible with DirectX 9c (128 MB) 

 Network connection: video call – 256 kbps in both directions or faster, 

conferences – 512 kbps on inbound channel or faster 

 Camera: Logitech HD Pro Webcam C910 

 

ًفش ضشکر کٌٌذُ ضوا ًیاصهٌذ سیسسن صیش  1تشای یک ٍیذئَ کٌفشاًس تا کیفیر زػَیشی تاالزش ٍحذاکثش 

 هیثاضیذ:

 OS: Microsoft Windows XP or Windows 7 
 CPU: Intel Core 2 Quad, Intel Core i3, Intel Core i5 
 RAM: 1 GB 
 Video: graphics card compatible with DirectX 9c (256 MB) 
 Network connection: video call – 512 kbps in both directions or faster, 

conferences – 1 Mbps on inbound channel or faster 
 Camera: Logitech HD Pro Webcam C910 
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

  

 ذ ضشکر کٌٌذُ تِ سیسسوی تا هطخػا 86ٍحذاکثش   HDتشای یک ٍیذئَ کٌفشاًس هسقاسى تا کیفیر            

 :صیش ًیاصهٌذین    

 OS: Microsoft Windows 7 

 CPU: Intel Core i5 - 760 @ 2.8 GHz, Intel Core i7 

 RAM: 2 GB 

 Video: graphics card compatible with DirectX 9c (512 MB) 

 Network connection: video call – 1 Mbps in both directions or faster, 

conferences – 2 Mbps on inbound channel or faster 

 Camera: Logitech HD Pro Webcam C910 

 

 : (Setup)صفحٍ تىظیمات

تغَس خَد  ایي زٌظیواذکاًف کالیٌر عشاحی ضذُ اسر.تشًاهِ زشٍ ایي غفحِ تشای زٌظیواذ گام تِ گام

 ییش دّیذ.کاس دسٌّگام ًػة اػوال هیطَد.اها خس اص ًػة ضوا هیسًَایذ زٌظیواذ سا تغَس دلخَاُ زغ

 : (Configuration Wizard)تنظیمات سخت افسار 

با انتخاب این گزینه صفحه زیر برای شما باز خواهد شد که امکان 

 Nextتنظیمات مجدد را برای شما فراهم میکند.با انتخاب گزینه 

 شما به صفحه بعدی خواهید رفت.

خس اص اًسخاب صتاى  ایي غفحِ تشای اًسخاب صتاى هی تاضذ.

ساتضًیذ زا تِ غفحِ تؼذ هٌسقل   Nextسد ًظش گضیٌِ هَ

 غفحِ صیش تشای ضوا تاص هیطَد. Nextضَیذ.تا کلیک تش سٍی 
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

 ایي غفحِ تشای زٌظیواذ سخر افضاس ضوا هیثاضذ.    

دس ایي غفحِ ضوا قادس خَاّیذ تَد  زٌظیواذ ٍتکن 

 ٍفَى ٍتلٌذگَی خَد سا زغییش دّیذ،هیکش

 

 

 

 

 

 

 

 

غفحِ صیش تشای ضوا  Nextش سٍی گضیٌِ تا کلیک ت

ایي غفحِ هشتَط تِ زٌظیواذ دٍستیي تاص خَاّذ ضذ.

ٍتکن ضواخَاّذ تَد. دسایي غفحِ ضوا هیسَاًیذ 

اًسخاب کٌیذ کِ اص کذام ٍتکن اسسفادُ کٌیذ.هثال 

ٌّگاهی کِ زشٍکاًف کالیٌر ضوا تشٍی لح زاج ًػة 

کٌیذ  اسر اًسخاب کٌیذ کِ اص ٍتکن لح زاج اسسفادُ

 اص ٍتکن اکسسشًال اسسفادُ ًواییذ.   یا
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 کلیک کٌیذ زا غفحِ صیش تشای ضوا تاص ضَد. Nextتؼذ اص اًسخاب دٍستیي هَسد ًظش تش سٍی           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َط تِ دٍستیي تشای ضوا تاص هیطَد کِ هغاتق زػَیش صیش اسر.غفحِ زٌظیواذ هشت Settingsتا اًسخاب گضیٌِ 
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 دس ایي غفحِ ضوا زٌظیواذ زػَیش سا هیسَاًیذ اًجام دّیذ.دس خایاى تؼذ اص اًجام زٌظیواذ تش سٍی گضیٌِ          

ok    کلیک ًواییذ.تا کلیک تش سٍیok  ِتِ غفح

قثل تاص هیگشدیذ کِ تشای سفسي تِ غفحِ  تؼذ 

 کلیک کٌیذ. Nextزٌظیواذ تایذ تشسٍی گضیٌِ 

غفحِ صیش کِ  Nextیٌِ تؼذ اص کلیک تشسٍی گض

 هشتَط تِ زٌظیواذ تلٌذگَ ضوااسر تاص خَاّذ ضذ.

دس ایي غفحِ ّواًٌذ غفحِ زٌظیواذ اًسخاب 

ٍتکن ضوا قادس خَاّیذ تَد زا تلٌذگَ خَد سا اًسخاب 

کٌیذ.هثال ایٌکِ اص تلٌذگَ سیسسن خَد اسسفادُ 

 کٌیذ یا تلٌذگَ ٍتکن.

 

ًیذ تلٌذگَ هَسد ًظش سا زسر کٌیذ کِ دس هیسَا Nextک تش سٍی دکوِتؼذ اص اًسخاب تلٌذگَ هَسد ًظش تا کلی

 غفحِ صیش قاتل هطاّذُ هیثاضذ.
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 ٍاسد غفحِ صیش هیطَین کِ هیسَاًین دس ایي غفحِ هیکشٍفَى خَد سا  Nextتؼذاص کلیک تشسٍی گضیٌِ           

 اًسخاب کٌین.    

 

 

 

 

 

 

 

 ٍاسد غفحِ زسر هیکشٍفَى هیطَین. Nextا کلیک تش سٍی تؼذ اص اًسخاب هیکشٍفَى هَسد ًظش ت
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 هیسَاًیذ غذای هیکشٍفَى خَد سا زسر ًواییذ. Start Testتا کلیک تش سٍی گضیٌِ          

 اها دس ایي غفحِ دٍ گضیٌِ ٍجَد داسد کِ قاتل زٌظین هیثاضٌذ:

 ها اکَ غذا سا اص تیي هیثشین. تا اًسخاب زیک ایي قسور (1

 تا اًسخاب ایي زیک غذاتغَس ازَهازیک  زٌظین هیطَد ٍ اصایجاد ًَیض جلَگیشی هیکٌذ. )2

 ٍاسد غفحِ صیش هیطَین. Nextدس اًسْا تا کلیک تشسٍی گضیٌِ 
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

کِ   ایي غفحِ تشای زسر ضثکِ ضوا هیثاضذ            

ٍاسد غفحِ زسر ضثکِ  Nextتا کلیک تشسٍی گضیٌِ 

 غاتق زػَیش صیش اسر.هیطَیذ کِ ه

 

 

 

 

 

دس ایي غفحِ دٍػثاسذ  کلیک کٌیذ زا ٍاسد غفحِ صیش تطَیذ. Nextخس اصازوام زسر ضثکِ تشسٍی گضیٌِ  

ٍجَد داسد کِ اًسخاب ّش کذام زؼییي کٌٌذُ یک ًَع 

ایي غفحِ تیاًگش ایي هَضَع هیثاضذ زٌظیواذ هیثاضذ.

 کِ زٌظیواذ کلیذی ضوا خایاى یافسِ اسر.
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

 .دسغَسزیکِ زیک ایي قسور سا تضًیذ تشًاهِ تغَس خَدکاسصهاًیکِ سیسسن سا سٍضي ًواییذ ضشٍع تکاس هیکٌذ (1

 دسغَسزیکِ زیک ایي قسور سا تضًیذتشًاهِ تغَس خَدکاس ٌّگام خاهَش کشدى سیسسن خاهَش هیطَد. (2

 کلیک ًواییذ زا زٌظیواذ ضوا اػوال ضَد.Okدس اًسْا تش سٍی گضیٌِ

  

 : (Hardware Setting)یمات سخت افشارتىظ

 Hardware Setup کلیک کٌیذ ٍگضیٌِ Setup ی گضیٌٍِسخر افضاس اتسذا تش س تشای زٌظیواذ 

سا اًسخاب ًواییذ.دس ایي غفحِ ضوا قادس خَاّیذ زٌظیواذ ٍتکن ،هیکشٍفَى ٍتلٌذگَی خَد سا 

 زغییش دّیذ.
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

 Hardware Set up تا کلیک تش سٍی گضیٌِ         

 ٍاسد غفحِ زٌظیواذ صیش خَاّیذ ضذ.

( ایي قسور تشای زٌظیواذ دٍسیثي ٍتکن ضوا 8

 هیثاضذ.

 ( ایي قسور تشای زٌظیواذ تلٌذگَی ضوا هیثاضذ.6

 ( ایي قسور تشای زٌظیواذ هیکشٍفَى ضوا هیثاضذ.1

 وکتٍ:

 testدس ّش سِ قسور ضوا تا کلیک تش سٍی گضیٌِ 

 یواذ هیثاضیذ.قادس تِ زغییش زٌظ

     

 : (Network Setting)تىظیمات شثکٍ  

ٍاسد  Network Settingتا اًسخاب گضیٌِ   Setupدس تخص 

غفحِ صیش هیطَین کِ تشای زٌظیواذ ضثکِ ضاهل قسور ّای صیش 

 .هیثاضذ کِ تِ زَضیح ّشکذام هیدشداصین
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

                                      

ًسخِ زشٍکاًف کالیٌر تغَس خَدکاس تِ سشٍسی کِ ایي ًسخِ )زشٍکاًف کالیٌر ( اص آى داًلَد تشای ایٌکِ   (1

 ضذُ اسر ٍغل ضَد تایذ زیک ایي گضیٌِ اًسخاب ضَد.دس غَسزیکِ زیک ایي گضیٌِ غیش فؼال ضَدگضیٌِ

Advanced  سٍضي ضذُ کِ تا کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ غفحِ صیش تاص

 هیطَد.

 

 شٍس هیثاضذ.الف(آدسس آی خی س

 ب(خَسذ ازػال تِ سشٍس هیثاضذ.

 ج(تااًسخاب ایي گضیٌِ هیسَاى سشٍس

 .دیگشی سا جسر ٍجَ کشد 

 

 

 

دس غَسزیکِ زیک ایي گضیٌِ اًسخاب ضَد کالیٌر ّا هیسَاًٌذ دس غَسزی تِ یکذیگش هسػل ضًَذ ٍاسزثاط تشقشاس ( 6

کِ  کٌٌذ کِ اعالػاذ آًْا تِ سور سشٍس اسسال ًطَد.دس هَاقؼی

)عثق ًیاص تِ اسزثاط اهي داسین اص ایي زٌظیواذ اسسفادُ هیطَد.

 زػَیش غفحِ قثل(

سا تِ  Firewall یا Proxy دس غَسزیکِ تخَاّین زٌظیواذ (1

اسسفادُ  ایي قسور اضافِ کٌین اص زٌظیواذ ایي قسور

هیکٌین.دسغَسزیکِ زیک ایي گضیٌِ خاک ضَد هیسَاًین زٌظیواذ 

ٌین.دسغیش ایػَسذ اص زٌظیواذ خیص فشؼ سا تغَس دسسی ٍاسد ک

 )عثق زػَیش غفحِ قثل(اسسفادُ هیطَد.
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 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

ًَع ضثکِ زؼییي هیطَد.تشای هثال اگش ضثکِ اص ًَع ازشًر  ایي قسور ًشخ اسسال ٍدسیافر هسٌاسة تا(        4

َس دسسی زغییش اًسخاب ضَد سشػر اسسال ٍ دسیافر هسٌاسة تا ایي ضثکِ زٌظین هیطَد ٍیا اگش ها سشػر سا تغ

 تذّین ضثکِ ّن تغَس خَدکاس زغییش هیکٌذ.

 

 

 

 

 

 

 

دس اًسْا تا کلیک تش سٍی گضیٌِ زسر تیطسشیي سشػر اسسال ٍدسیافر ًطاى دادُ هیطَد.تشای هثال دس زػَیش صیش 

 کیلَتیر تش ثاًیِ هیثاضذ. 325ٍ 699تیطسشیي سشػر اسسال ٍدسیافر تسشزیة 
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 :(Preferences) تىظیمات           

 :(General Tab) تنظیمات عمومی                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایي قسور اص گضیٌِ ّای صیش زطکیل ضذُ اسر کِ دس صیش تِ زَضیح ّشکذا هیدشداصین.دسزَضیحاذ فشؼ تش ایي 

 تَدُ کِ زیک ایي گضیٌِ ّا صدُ ضذُ اًذ.

 Automatically accept incoming calls and invitations : 

 تغَس خَدکاس زواس ّای ٍسٍدی ٍ دػَذ ًاهِ سا هیدزیشد.

 Reject all calls from users not from your address book: 

 زوام  زواس ّای ٍسٍدی اص کاستشاًی کِ دس دفسشچِ زلفي ضوا ًیسسٌذ سا سد هیکٌذ.

 Automatically login to the server: 

 تغَس خَدکاس ٍاسد سشٍس هیطَد.

 Run application at Windows start-up: 

 اخلیکیطي تغَسازَهازیک صهاًی کِ ٍیٌذٍص ضشٍع تِ کاس کٌذ اجشا هیطَد.

 Leave application running in tray when closing: 

 کاسش زوام ضَد، اخلیکیطي تغَس خَدکاس هسَقف هیطَد.صهاًی کِ ٍیٌذٍص 
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

 Ask confirmation for major actions: 

 زاییذ تشای اقذاهاذ اغلی هیثاضذ.دس خَاسر 

 Set mirror-image self-view: 

 اهکاى چشخاًذى زػَیش تا اهکاى ًوایص آیٌِ ای

 Show increased row height in address book: 

 ًوایص افضایص اسزفاع سغش دس دفسشچِ زلفي.

 Show address book in a separate window: 

 جذا.ًوایص دفسشچِ زلفي دس خٌجشُ ای 

 Minimize to system tray: 

 حذاقل اًذاصُ ًوایص هیذّذ. غفحِ سیسسن سا تػَسذ

 :(Conference Tab) کنفرانستنظیمات 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح این قسمت ها در حالت انتخاب تیک گزینه ها میباشد.

 Show participants names in the conference: 

 ر کٌفراًس ًوایش هیذُذ.ًام شرکت کٌٌذگاى را در باالی تصویر آًِا د

 

 Allow participants to take podium automatically : 

     بَ شرکت کٌٌذگاى  بطور خودکار اجازٍ تریبوى هیذُذ.
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 :(Chat Tab) چت تنظیمات             

 

 

 

 

 

 

 

 Reject all messages from users not in your address book : 

 شاًی هی آیٌذ کِ دس دفسشچِ زلفي ضوا ًیسسٌذ سا سد هیکٌذ.زوام خیاهْایی سا کِ اص کاست

 Send messages with Ctrl+ Enter: 

 هیفشسسذ.  Ctrl ٍEnterخیام سا تافطشدى ّوضهاى دکوِ ّا 

 Enable notification windows: 

 فؼال کشدى خٌجشُ اعالع سساًی.دسغَسزی کِ تشای ضوا خیام تیایذ تِ ضوا اعالع هیذّذ.

 Store chat history: 

 گفر ٍگَ ّای گزضسِ ضوا سا رخیشُ هیکٌذ.

 Font ًوع فوًت خود را برای ارسال پیام اًتخاب کٌیذ:. 

 Size .سایس عبارات را تعییي هیکٌذ: 
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 :(Sound Tab) صذاتنظیمات          

 

 

 

 

 

 

 

ما  Events.در قسمت سمت چپ تصویر در قسمت است ت برای تنظیمات صدا طراحی شدهماین قس

 میتوانیم برای هر رویداد واتفاقی تعیین کنیم که صدای هشدار بدهد یا نه.

 Play :.برای ُر اتفاقی صذای ُشذار را اًتخاب هیکٌذ 

 Change :.هیتواى صذای ُشذار را از ایي قسوت تغییر داد 

 Reset :.تٌظیوات صذا را بَ حالت پیش فرض باز هیگرداًذ 
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 :(Video Recording Tab) ضثط يیذئًمات تىظی          

 

Folder For Recording : 

در این قسمت شما میتوانید تعیین کنید که فایل 

 ضبط شده کنفرانس در کدام قسمت ذخیره شود.

Who Can Record Me :  

تٌظیوات ایٌکَ چَ کسی قابلیت ظبط را داشتَ 

 باشذ از ایي قسوت قابل تٌظین است.

 

  

 Blocked) ربران مسذود شذهکاتنظیمات  

Tab): 

 

دس ایي قسور هیسَاًین لیسر کاستشاى هسذٍد 

ضذُ سا هطاّذُ کٌین.تا ساسر کلیک کشدى 

دی هخاعة هسذٍد ضذُ ٍاًسخاب تشٍٍی آی 

                      گضیٌِ

  اص حالر هسذٍد خاسج هیطَد. کاستش
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

 اوتخاب ستان :              

 ى هغاتق زػَیش صیش ػول ًواییذ.تشای اًسخاب صتا 

 

 

 

         View : 

 Normal Mode:  ِتا اًسخاب ایي گضیٌِ غفحِ ت

اًذاصُ اسساًذاسد ٍآًچِ کِ دس زػَیش تاال هطاّذُ 

 هیکٌیذ ًوایص دادُ هیطَد.

 Full Screen :  ایي گضیٌِ زػَیش سا تِ اًذاصُ زوام

 غفحِ ًوایص هیذّذ.

 Compact mode: هیکٌذ.زػَیش سا فطشد ُ 

 Terminal view:  حزف ًَاس اتضاس ًٍوایص

 زػَیش دس اًذاصُ ای تضسگسش.

ىمگی با دوبار کلیک کردن  باال)سو مورد 

ذ نباز خواى نرمالبرروی تصویر بو حالت 

 گشت.(

 Stay On Top:  دس غَسزیکِ ایي گضیٌِ اًسخاب ضَد،اگش تشًاهِ ّای دیگشی تاص ضًَذ،زشٍکاًف

 ی آى تشًاهِ ّا ًوایص دادُ هیطًَذ.کالیٌر ّوچٌاى تش سٍ

 Self  View:  .زػَیش خَدسا ّن دس زواس ّا داضسِ تاضیذ ٍتثیٌیذ 

    :Address Book.تا اًسخاب ایي گضیٌِ دفسشچِ زلفي ّن کٌاس زػَیش ًوایص دادُ هیطَد 

 : Directory Search  .جسسجَی زوام کاستشاى سیسسن 

 

 Call History: ًِوایص زواس ّای گزضس 
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

    Tools : 

 

Create Group Conferences (1: 

 ایجاد کٌفشاًس گشٍّی جذیذ.

)اًَاع ٍیذئَ کٌفشاًس ّا دس اًسْای ایي هغلة 

 زَضیح دادُ هیطًَذ.(

Chat (2 :  چر تا کاستش هَسد ًظشضشٍع 

Whiteboard (3 :اسسفادُ اص  ٍایر تشد  

Screen Sharing (4 : تِ اضسشاک گزاسی

 غفحِ ًوایص

Slide Show (5  :  ًوایص اسالیذ تشای

 هخاعثاى

File Transfer (6  :...ٍ اًسقال فایل ّای چٌذ سساًِ ای هثل ػکس ٍهَصیک 

7)  Take Picture :ِجْر گشفسي ػکس اص غفح 

Record (8 :جْر ضثظ کٌفشاًس 
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

Help : 

 

Help topics :  ساٌّوای کلی زشٍکاًف

 کالیٌر

About : ضیٌِ تاکلیک تشسٍی ایي گ

اص سٍی  خٌجشُ صیش تاص هیطَد کِ هیسَاى

ًسخِ زشٍکاًف کالیٌر سا  ایي خٌجشُ

 .هسَجِ ضذ
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 معرفی آیکون ىای صفحو تروکانف کالینت:

Call phone : 

 

هیسَاى تِ زلفي ّای زحر ضثکِ زواس  SIP ٍVOIPاص ایي عشیق هیسَاى تا اسسفادُ اص خشٍزکلْای             

 .دس غَسذ کلیک تشسٍی گضیٌِ هطخع ضذُ غفحِ صیش تاص هیطَد ٍهیسَاى ضواسُ گیشی کشد.رگشف

 

 

 

 

 

 

ّواًغَس کِ دس زػَیش تاال هطخع اسر  دسغَسزیکِ ًام کاستشی سا دس ایي قسور زایح کٌین،زوام کاستشاًی کِ 

تش هَسد ًظش هیسَاى اص ایي عشیق اتسذای ًام آًْا سا زایح کشدین دس یک لیسر ًوایص دادُ هیطَد ٍتا اًسخاب کاس

 تا کاستش زواس تشقشاس کشد.
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 دفتزچٍ تلفه:            

تا کلیک تش سٍی گضیٌِ صیش دفسشچِ زلفي زشٍکاًف کالیٌر ضوا تاص ٍتسسِ خَاّذ ضذ ٍاهکاى دسسشسی تِ دفسشچِ 

 زلفي سا خَاّیذ داضر.

 

اسیذ ٍهیسَاًیذ تا ّشکذام اص کاستشاى تِ دس دفسشچِ زلفي ضوا اهکاى هطاّذُ کاستشاى خَد سا د

 گفسگَی زػَیشی، چر ٍ...تدشداصیذ.

دس دفسشچِ زلفي ضوا اهکاًاذ دیگشی ٍجَد داسد  کِ دس صیش تِ هخسػش تِ زَضیح ّش کذام  

 هیدشداصین.

 :(Directory searchجستجًی کارتزان )

 جسر ٍجَی کاستشاى ثثر ضذُ دس یک سشٍس.

 (:              Call Historyتٍ)مشاَذٌ تماس َای گذش

 هطاّذُ زواس ّای دسیافر ضذُ،اص دسر سفسِ ٍگشفسِ ضذُ.

   :(Add Usersاضافٍ کزدن کارتزان)

یک  تشای افضٍدى کاستشاى تِ لیسر هخاعثاى  دس دفسشچِ زلفي اص ایي گضیٌِ اسسفادُ هیطَد.دس کٌاس ایي زػَیش

   آى یک لیسر کَچک هغاتق زػَیش صیش تاص هیطَد. ػالهر خیکاى ٍجَد داسد کِ تا کلیک تش سٍی

            

Show Group    :  .تااًسخاب ایي گضیٌِ گشٍُ ّا ًیض ًوایص دادُ هیطًَذ 

Show Offline Contacts  :   تا اًسخاب ایي گضیٌِ هیسَاى کاستشاى آفالیي

یي قاتل سا ّن دس دفسشچِ زلفي هطاّذُ کشد.دس غیش ایٌػَسذ فقظ کاستشاى آًال

 هطاّذُ ّسسٌذ.
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 تىظیمات صذا يديرتیه :        

دس غفحِ زشٍکاًف کالیٌر آیکَى ّایی هغاتق زػَیش صیش تشای اًسخاب ٍزٌظین هیکشٍفَى،تلٌذگَ ٍدٍستیي ٍتکن  

 ضوا ٍجَد داسد.

 

هَسد ًظش سا تا کلیک تش سٍی ّش خیکاًی کِ دس کٌاس ّش آیکَى ٍجَد داسد هیسَاى  هیکشٍفي،تلٌذگَ ٍدٍستیي 

 اًسخاب کشد.

 اص ایي آیکَى اسسفادُ هیطَد.دس غَسزی  (Speakerزٌظین غذای تلٌذ گَ) تشای  : 

کِ تخَاّین غذای تلٌذ گَ سا قغغ کٌین  تا یکثاس کلیک تش سٍی ایي آیکَى ،آیکَى تِ ضکل               دس      

 آیذ ٍغذا قغغ هیطَد. هی

 اص ایي آیکَى اسسفادُ هیطَد.دس غَسزی  (Microphoneَى)تشای  زٌظین غذای هیکشٍف :  

دس  کِ تخَاّین غذای هیکشٍفَى سا قغغ کٌین  تا یکثاس کلیک تش سٍی ایي آیکَى ،آیکَى تِ ضکل               

 غذا قغغ هیطَد.اًسقال  آیذ ٍ هی

 

                                 

تااسسفادُ اص ایي گضیٌِ هیسَاًین ًَع   تیي فشاّن ضذُ اسر.ایي گضیٌِ تشای زٌظیواذ دٍس :          

دٍستیي ٍتکن خَد سا اًسخاب کٌین.هثال ایٌکِ اص ٍتکن اکسسشًال اسسفادُ کٌین 

 .یا لح زاج ٍ...  

تا کلیک تشسٍی ػالهر خیکاى غفحِ هقاتل تاص خَاّذ ضذ کِ هیسَاًین 

 خاب کٌین.زٌظیواذ دٍستیي ٍیا ًَع دٍستیي سا اص ایي قسور اًس
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  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 

سا Screen Capturer اک تگزاسیذ گضیٌِاها تشای ایٌکِ زػَیش غفحِ دسکساج خَد سا تشای کاستشاى تِ اضسش    

 دس ایي غفحِ اًسخاب گضیٌِاًسخاب کٌیذ.دس ایي غَسذ غفحِ هقاتل تشای ضوا تاص هیطَد.

Screen Capturer: Application  ِهیسَاًیذ غفح

 ى تِ اضسشاک تگزاسیذ.دسکساج سا تشای کاستشا

 Desktop ٍ آًالیي تشد ٍایر اهکاى اسسفادُ اصاها ًکسِ ای کِ دس ایٌجا قاتل رکش اسر ایي ًکسِ اسر کِ : وکتٍ

 Sharing تشد ٍایر دس زغییش ٍایجاد زؼاهل اهکاى دًٍفش ّش کِ چَى،  هیطَد فؼال دًٍفشُ زواس  حالر دس 

 ّای فایل ٍ تشد ٍایر ًوایص جْر گشٍّی ّای فشاًسکٌ دس ٍلی .داسًذ سا هقاتل عشف ٍدسکساج

 اقذام (Capture Screen)اسکشیي کدچش گضیٌِ عشیق اص هیسَاًذ ساحسی تِ سخٌشاى... ٍ  فیلن خاٍسخَیٌر،ًوایص

  .ًوایذ کٌفشاًس اػضای ّوِ تِ خَد دسکساج کاهل ًوایص تِ

 :(Log Outخزيج)

 اًیذ اص تشًاهِ خاسج ضَیذ.ضوا هیسَ  (Logoutتا کلیک تشسٍی گضیٌِ خشٍج)

 

 

 
 

       

 

 

 

 



گشٍُ هٌْذسی دایکام  وای ًػة ٍساُ اًذاصی زشٍکاًف کالیٌرساٌّ                               

 26  

  www.TrueConf.ir +29-18- 6826616دفسش خذهاذ خاٍسهیاًِ:

 +21-68- 11166362هشکض خذهاذ ایشاى: 

 وحًٌ کار تا تزيکاوف کالیىت:          

 وحًٌ راٌ اوذاسی:      

 تؼذ اص ًػة تشًاهِ زشٍکاًف کالیٌر آیکًَی تِ ضکل صیش دس غفحِ ًوایص ًطاى دادُ خَاّذ ضذ:

 

 

 

 

 

 

یٌر تشای ضوا ساُ اًذاصی خَاّذ ضذ. دس غَسزی کِ تش سٍی ایي گضیٌِ کلیک ًواییذ تشًاهِ زشٍکاًف کال

ضوا هیسَاًیذ تشًاهِ کالیٌر سا ساُ   Start > (All) Programs > TrueConf ّوچٌیي اص عشیق

 اًذاصی ًواییذ.

خس اص کلیک تش سٍی ایي گضیٌِ ٍضشٍع تکاس تشًاهِ 

زشٍکاًف کالیٌر غفحِ صیش تشای ضوا تاص خَاّذ 

 ضذ.

اهکاى هطاّذُ ( دفسشچِ زلفي ضوا هیثاضذ کِ 1

 سایشکاستشاى سا دس ایي قسور داسیذ.

(هٌَی اتضاس هیثاضذ کِ تشای ضواسُ گیشی هیسَاى 2

 اص ایي قسور اسسفادُ کشد.

 ( ًَاس هٌَ هیثاضذ اهکاًازی ًظیش زٌظیواذ سخر افضاسی ٍ...دس ایي قسور گٌجاًذُ ضذُ اًذ.3

 وایص اسالیذ دسایي قسور ّسسٌذ.( ًَاس اهکاًاذ هیثاضذ.اهکاًازی اسقثیل اًسقال فایل 4ًٍ

 ( ًَاس کٌسشل کِ هیسَاى تشای زٌظیواذ هیکشٍفَى ٍدٍستیي اص ایي قسور اسسفادُ کشد.5
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 اوًاع کىفزاوس:

د َسدس ایي قسور اص کالیٌر ها هیسَاًین ًَع کٌفشاًس ه

دسایي قسور تا اًسخاب قسور  ًظش خَد سا اًسخاب کٌین.

 .قشهض سًگ ٍاسد غفحِ صیش هیطَین

تا اًسخاب ّش کذام اص اًَاع کٌفشاًس هیسَاًیذ اص آًْا 

 اسسفادُ ًواییذ.

 

 

 

 

 

 

  (متقارنSymmetric) 

 دس ایي هذل کٌفشاًس ّوِ کاستشاى تػَسذ ّوضهاى

 ٌوایٌذ.غَذ ٍزػَیش ّوذیگش سا هطاّذّ

فشؼ کٌیذقشاس تش ایي اسر کِ یک جلسِ اضغشاسی تیي 

تیي الوللی کِ سؤسا ٍ هطاٍساى اسضذ یک ضشکر تضسگ ٍ

تشگضاس  ، دس چٌذیي ًقغِ جغشافیایی هسفاٍذ ضؼثِ داسد

 ٍضَد .تشای تشگضاسی ایي جلسِ ًیاص تِ غشف ّضیٌِ 

 داسیذ. صیادٍقر 

تا تشقشاسی ایي ٍیذئَ کٌفشاًس ضوا  هیسَاًیذ ّن 

ّضیٌِ  ّوکاساى خَد سا هالقاذ ًواییذ ٍّن دس ٍقر ٍ

 خَد غشفِ جَیی ًواییذ.
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 ( وامتقارنA-Symmetric) 

 ٍتیٌاس  سا هطاّذُ ٍدسیافر هی ًوایٌذ. دس ایي هذل کٌفشاًس ّوِ کاستشاى فقظ غَذ ٍزػَیشسخٌشاى 

هثال دس کالس ّای آهَصش اص ساُ دٍس هیسَاًین اص ایي هذل کٌفشاًس اسسفادُ کٌین  دس ایي هذل کٌفشاًس

اضا کٌٌذ ٍ اسساد هیسَاًذ غَذ کِ ّوگی داًطجَیاى هیسَاًٌذ غَذ ٍزػَیش زٌْا اسساد کالس سا زو

 ٍزػَیش ّوگی سا دسیافر کٌذ.

 
 

ّواًغَس کِ دس ایي زػَیش هیثیٌیذ هذیش زشٍکاًف تؼٌَاى هذیش کٌفشاًس هیثاضذ)ػالهر سساسُ( اص گضیٌِ  

ٍاحذ خطسیثاًی چَى یکی اص اػضای  ٍ هیسَاًذ چْشُ زواهی ضشکر کٌٌذگاى سا هطاّذُ ًوایذ. اها

 هذیش کٌفشاًس سا زواضا کٌذ. ٌْا هیسَاًذ زػَیش خَد ٍکٌفشاًس هیثاضذ ز

هیثیٌیذ ّش کذام ًطاى دٌّذُ یک حالر خاظ هیثاضذ کِ کِ کاستشاى  صیشاهاآیسن ّایی کِ دس زػَیش 

 هیسَاًٌذ ًظش خَد سا دس هَسد هثاحث کٌفشاًس دس ّشلحظِ تیاى کٌٌذ.
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 تً ضیحات عىًان

 

 کٌفشاًس جْر اجاصُ گشفسي تشای غحثر هیاى

 

تلِ تاضذ ٍیا تا هَضَع هَسد تحث هَافق هثال ٌّگاهی کِ سَالی خشسیذُ ضَد ٍجَاب آى 

 تاضٌذ اص ایي گضیٌِ اسسفادُ هیطَد.

 

خیش تاضذ ٍیا تا هَضَع هَسد تحث هَافق هثال ٌّگاهی کِ سَالی خشسیذُ ضَد ٍجَاب آى 

 ًثاضٌذ اص ایي گضیٌِ اسسفادُ هیطَد.

 

 ایر اص هَضَع هَسد تحثتشای اػالم سض

 

 جْر زطَیق

 

 اػالم ایي هَضَع کِ کاستش قػذ زشک کٌفشاًس سا داسد. 

 

 ٍضؼیر ّای اًسخاتی سا حزف هیکٌٌذ.

 

 

تشای هثال دس زػَیش هقاتل هذیش کٌفشاًس اػالم هیکٌذ کِ 

قػذ داسد کٌفشاًس سا زشک کٌذ ٍیا ٍاحذ خطسیثاًی اػالم 

 َسد ًظش اسر.هیکٌذ کِ هَافق هَضَع ه
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  کىفزاوس َای مثتىی تز وقش (Role-Based) 

ًفش  4دس ایي هذل کٌفشاًس ّوِ کاستشاى ضشکر کٌٌذُ، غَذ ٍزػَیش 

سخٌشاى سا هطاّذُ ٍدسیافر هیکٌٌذ. دس ایي هذل کٌفشاًس هذیش کٌفشازس 

 زؼییي کٌٌذُ اػضایی ّسسٌذ کِ زػَیش آًْا قاتل هطاّذُ هیثاضٌذ.

س هثسٌی تش ًقص سا ایجاد هیکٌیذ،هذیش هیسَاًذ سخٌشاى ٍیا ٍقسی ضوا کٌفشاً

ًفش( زؼییي کٌذ.ایي کاس تا ساسر کلیک کشدى ٍاًسخاب  4سخٌشاًاى سا )حذاکثش

اًجام هیطَد.تا اًجام ایي کاس زػَیش ایي   Invite to the podium گضیٌِ

 افشاد قاتل هطاّذُ زَسظ دیگشاى خَاّذ تَد.

 

سا اًسخاب کٌیذ ضوا زشیثَى سا زشک  Leave Podiumدسغَسزیکِ گضیٌِ 

هیکٌیذ ٍدیگشاى قادس تِ هطاّذُ ضوا ًخَاٌّذ تَد.اها ضوا ّوچٌاى جض اػضای 

 کٌفشاًس خَاّیذ تَد.

دس غَسزیکِ هذیش کٌفشاًس تخَاّذ اػضایی سا کِ دس کٌفشاًس 

ّسسٌذ سا اص زشیثَى خاسج کٌذ تایذ سٍی ًام کاستش ساسر کلیک 

سا اًسخاب کٌذ.دسایي غَسذ  Free Podiumکشدُ ٍگضیٌِ 

 کاستش زَسظ هذیش اص زشیثَى خاسج هیطَد.
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دسغَسزی کِ کاستشاى تخَاٌّذ دس کٌفشاًس غحثر کٌٌذ تا 

 هیسَاًٌذ غحثر کٌٌذ.Push toTalk ًگِ داضسي گضیٌِ  
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