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      : iOSنحوه کار با تروکانف کالینت 

 نحوه راه انذازی:

 تؼذ اس ًصة تزًاهِ تزٍکاًف کالیٌت آیکًَی تِ ضکل سیز در صفحِ ًوایص ًطاى دادُ خَاّذ ضذ:

 

 

 

 

در صَرتی کِ تز رٍی ایي گشیٌِ کلیک ًواییذ تزًاهِ تزٍکاًف کالیٌت 

 تزای ضوا راُ اًذاسی خَاّذ ضذ. 

 تزٍکاًف کالیٌت صفحِکار تزًاهِ ِ پس اس کلیک تز رٍی ایي گشیٌِ ٍضزٍع ت

اتتذا در ایي صفحِ در صَرت تغییز سزٍرتزای ضوا تاس خَاّذ ضذ. هقاتل

 را کِ در اًتْای تصَیز هطخص ضذُ است را اًتخاب کٌیذ.سپس  Optionگشیٌِ

)کادر قزهش رًگ( را اًتخاب کٌیذ، سپس در کادر Another Server گشیٌِ

 ًظز را ٍارد کٌیذ.هطخص ضذُ سرد رًگ در تصَیز آدرس سزٍر هَرد 

 طَیذ.صفحِ سیز ترا تشًیذ تا ٍارد   …Log In ASدر اًتْا گشیٌِ

 در ایي صفحِ ضوا تایذ ًام کارتزی ٍ رهش ػثَر خَد را ٍارد ًواییذ

 (Username( ًام کارتزی )1

 (Password( رهش ػثَر )2

کلیک کنید تا وارد  Sign inپس از وارد کردن این دوآیتم بر روی گزینه 

 برنا مه شوید.
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 آشنایی با محیط برنامه :           

ٍ ٍرٍد تِ تزًاهِ ٍارد صفحِ سیز خَاّیذ   Loginپس اس اًتخاب گشیٌِ   

صفحِ ای خَاّذ تَد تزای ضوا پس اس ٍرٍد قاتل  يي صفحِ ًخستیای ضذ.

ضوا Address Book صفحِ دفتزچِ تلفي یا ّواى يهطاّذُ است. ای

کِ قادر خَاّیذ تَد هخاطثیي خَد را در ایي صفحِ هطاّذُ  هیثاضذ

 صَیز هقاتل هطخصدر اداهِ تِ تَضیح ّز کذام اس ًواد ّا کِ در تًواییذ. 

 . هی پزداسینضذُ اًذ 

 

 

 

 

 :  ایجاد کنفرانس گروهی

 کٌفزاًس را اًتخاب ًواییذ.ًیذ در ایي صفحِ ًَع اتا اًتخاب ایي گشیٌِ ضوا ٍارد صفحِ سیز هیطَیذ کِ هیتَ

کِ تا کادر قزهش   Conferences Nameّوچٌیي در قسوت 

تا  رًگ هطخص ضذُ است هیتَاًیذ ًام کٌفزاًس راتؼییي کٌیذ.

 گزٍُ ایجاد هیطَد. Create اًتخاب گشیٌِ 

در ایي صفحِ ضوا هیتَاًیذ ًَع کٌفزاًس خَد را تؼییي کٌیذ کِ 

 کذام یک اس حالتْای سیز تاضذ.
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1.  Symmetric )هتقارى( 

 در ایي هذل کٌفزاًس ّوِ کارتزاى تصَرت ّوشهاى صَت ٍتصَیز ّوذیگز را هطاّذُ هی ًوایٌذ.

 
 

2. A-Symmetric  )ًاهتقارى( 

 ٍتیٌار  را هطاّذُ ٍدریافت هی ًوایٌذ. در ایي هذل کٌفزاًس ّوِ کارتزاى فقط صَت ٍتصَیزسخٌزاى 

 

3. Role-Based  )کٌفزاًس ّای هثتٌی تز ًقص( 

ًفز سخٌزاى را هطاّذُ ٍدریافت  4در ایي هذل کٌفزاًس ّوِ کارتزاى ضزکت کٌٌذُ، صَت ٍتصَیز 

 هیکٌٌذ.

صفحِ ای  هطخص ضذُ)کادر  قزهش( در تصَیز هقاتل تا اًتخاب گشیٌِ

تزای ضوا تاس هیطَد کِ هیتَاًیذ اطالػاتی راجغ تِ گزٍُ در آى تذست 

 )صفحِ سیز(تیاٍریذ.

ًفز  25در ایي صفحِ تِ ضوا اطالع دادُ هیطَد کِ  حذاکثز ضزکت کٌٌذگاى 

 هیثاضٌذ.

 تؼذ اس ایجاد گزٍُ تِ تزتیة تصاٍیز سیز تزای ضوا ًوایص دادُ هیطَد.

 

 

ضوا  ،تا اًتخاب گشیٌِ هطخص ضذُ در تصَیز قثل

ٍارد ایي صفحِ خَاّیذ ضذ کِ هیتَاًیذ دٍستاى 

 خَد را اس ایي طزیق تِ کٌفزاًس دػَت کٌیذ. 
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ٍارد تصَیز هقاتل  Invite در صَرت اًتخاب گشیٌِ   

هٌَی کارتز تزای ضوا  تزهیطَیذ کِ تا اًتخاب ّز کار

ًوایص دادُ هیطَد.در صَرت اًتخاب گشیٌِ سرد 

رًگ درخَاست ضوا تزای کارتز هَرد ًظز ارسال 

کارتز تِ کٌفزاًس  ،هیطَد کِ در صَرت پذیزش اٍ

 اضافِ هیطَد.

 

 

                               :(Contactsمخاطبان )        

ي ضوا تاس خَاّذ ضذ کِ اهکاى هطاّذُ لفتتا اًتخاب ایي گشیٌِ صفحِ دفتزچِ 

 کارتزاى در آى ٍجَد دارد.

رد هیتَاًیذ تِ جست ٍجَی کارتز هَ Search For Contactsّوچٌیي در قسوت 

 ًظز تپزداسیذ. )هطاتق تصَیز سیز(
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هخاطثیٌی کِ تا ایي اسن ٍجَد دارًذ  صحزف  تایپّواًطَر کِ در تصَیز تاال قاتل هطاّذُ است، تا         

 ًوایص دادُ هیطًَذ.

 

درصَرت اًتخاب ّز کارتز یک هٌَ در هقاتل ًام آى ضخص تزای ضوا ًوایص   

)تصَیز هقاتل(.در ایي هٌَ تا اًتخاب گشیٌِ سثش رًگ هیتَاًیذ تا کارتز هَرد ًظز تواس حاصل دادُ خَاّذ ضذ.

 تذست آٍریذ. را  اطالػات پزٍفایل اٍتا اًتخاب گشیٌِ تٌفص تا اٍ چت کٌیذ ٍتا اًتخاب گشیٌِ آتی رًگ  فزهاییذ.

 تواس دریافت ضذُ:                                                        تواس گزفتِ ضذُ:            

 

 

 

 

 

           :      (Chatچت ) 

تزای ضوا  هقاتلجْت چت اس ایي گشیٌِ استفادُ هیطَد.تا اًتخاب ایي گشیٌِ صفحِ 

ًوایص دادُ هیطَد. اس ایي صفحِ هیتَاًیذ اًتخاب کٌیذ کِ قصذ چت تا کذام کارتز را 

 داریذ.
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اًجام  هقاتل هَرد ًظز در صفحِ ای هطاتق تصَیزچت تا کارتز    

 هیطَد.

 تزای کارتز هَرد ًظز ارسال هیطَد.پیام   Send تا اًتخاب گشیٌِ

 

 

  Self View :    

در ایي قسوت ایي اهکاى تزای ضوا فزاّن ضذُ است کِ خزٍجی تصَیز دٍرتیي خَد را 

 قثل اس تزقزاری تواس تست ًواییذ.
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 : (Option) تنظیمات

را کِ در اًتْای تصَیز هطخص ضذُ است را اًتخاب  Optionدر ایي صفحِ تزای تغییز سزٍراتتذا گشیٌِ

)کادر قزهش رًگ( را اًتخاب کٌیذ، سپس Another Server کٌیذ.سپس  گشیٌِ

 در کادر هطخص ضذُ سرد رًگ در تصَیز آدرس سزٍر هَرد ًظز را ٍارد کٌیذ.

 را تشًیذ تا ٍارد صفحِ سیز تطَیذ.  …Log In ASدر اًتْا گشیٌِ

 

 

 

 

 

       :   (About)افساردرباره نرم 

کذام سزٍر هتصل است تِ ها  اطالػاتی در سهیٌِ ًسخِ تزًاهِ تزٍکاًف ٍیا ایٌکِ تِ

 هیذّذ.
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