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 دقیقه 15راه انذازی تروکانف سرور در  نصب و

 گام اول

 ًسخِ ززٍواًف سزٍر رایگاى را ًصة وٌیذ.

 .)هزاجعِ وٌیذ www.trueconf.ir)تزای داًلَد ایي تزًاهِ هیسَاًیذ تِ سایر 

 .را دًثال وٌیذ هزاحل سیز تزای ًصة ًسخِ سزٍر 

 

 نکته مهم:

ضوا آساد تاضذ تغَرخَدوارززٍواًف سزٍر تز رٍی ایي  83در لسور هطخص ضذُ،ٌّگام ًصة اگز خَرذ 

سزٍیس ٍب هیذّذ. 8888در غیز ایٌصَرذ  تزرٍی خَرذ  خَرذ سزٍیس ٍب خَاّذ داد،
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 گام دوم:

 رایگان : شماره سریال دریافت

 

تا ولیه تزرٍی ایي گشیٌِ تِ صفحِ سیز ّذایر هیطَیذ وِ تزای تذسر آٍردى ضوارُ سزیال زىویل فزم هَجَد 

 در ایي صفحِ الشاهی هی تاضذ.

 

 

 
را ٍارد وٌیذًام ضزور یا ساسهاى   

 تز رٍی ایي گشیٌِ ولیه ًواییذ
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 ًام خَد را ٍارد ًواییذ

 خسر الىسزًٍیىی خَد را ٍارد ًواییذ
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شماره تماس خود را 

 وارد نمایید

 ضوارُ زواس خَد را ٍارد وٌیذ



 گروه مهنذسی دایکام              راٌّوای ًصة ، راُ اًذاسی ٍ هذیزیر ززٍواًف سزٍر                         

 5  +97-31-6196282هیاًِ:هزوش خذهاذ خاٍر

 +98-21-88362529هزوش خذهاذ زْزاى: 

www.TrueConf.ir 

 

دلیمِ تزای ایویل ضوا  15ضوارُ سزیال درهذذ ووسز اس  Get a registration keyتا ولیه تزرٍی  عثارذ 

تزای تذسر آٍردى ضوارُ سزیال 

 تزرٍی گشیٌِ سیز ولیه ًواییذ

 وطَر خَدرا اًسخاب وٌیذ
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 .ارسال هیطَد

 

 خَد را چه وٌیذ. Spamایویل ضوا یافر ًطذ، خَضِ  Inboxدر صَرزیىِ ضوارُ سزیال در 

 گام سوم:

 کنیذ.فعال سرور خود را 

ٍارد ًواییذ ٍدراًسْا تز رٍی  registration code  ضوارُ سزیال فزسسادُ ضذُ تزای ایویل خَد را در لسور

 .ولیه وٌیذ  registerگشیٌِ 

 

ضوارُ سزیال را درایي   -1

 لسور ٍارد وٌیذ
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تا ولیه تز رٍی ایي  ضَد. تِ ضىل سیز در صفحِ دسىساج ضوا ظاّز هیآیىَى تعذ اس ًصة ززٍواًف سزٍر یه 

 ضوا ٍارد ززٍواًف سزٍر هیطَیذ.)گام چْارم( آیىَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تز رٍی گشیٌِ سیز ولیله وٌیذ. -2  
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 گام چهارم:

 شروع کار با سرور 

صفحِ ای تِ ضىل سیز در تا ولیه تزرٍی آیىَى هَرد ًظز تعذ اسایٌىِ سزٍر خَد راتا هَفمیر  ًصة وزدیذ،

 هزٍرگز ٍب ضوا ًوایص دادُ هیطَد.

 ًواییذ .( اسسفادُ   Google chromeضَد اس هزٍرگز )خیطٌْاد هی
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 راهنمای منوی تروکانف سرور

 حاالت مختلف سرور:

 

Stop : ٌِوار سزٍر هسَلف هی ضَد. تا اًسخاب ایي گشی 

 

 

Start:.تا اًسخاب ایي گشیٌِ سزٍر ضزٍع تِ وار هیىٌذ 
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Running :   تعذ اسچٌذ ثاًیِ وِ اس اًسخاب حالرStart  گذضر،ایي گشیٌِ در ًَارStatus  )ًَار ٍضعیر(

 .ًوایاى هیطَد وِ ًطاى دٌّذُ ایي اسر وِ سزٍر در حال اجزا هیثاضذ

 

 

 

 

Registered:.ًوایص ایي عثارذ تِ هعٌی ایي اسر وِ سزٍر ضوا ثثر ضذُ اسر 

 

 

View log  : تا اًسخاب ایي گشیٌِ  ٍارد صفحِ سیز هیطَیذ  وِ زوام گشارضاذ هزتَط تِ واروزد ززٍ واًف

 ایي صفحِ لاتل هطاّذُ هیثاضذ. سزٍر در
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Language .جِت اًتخاب زتاى هٌُْا : 

 

 

 

 

 

 About : 

1. Registration Information: 

  Register: ٍ زوذیذ الیسٌس تزٍری گشیٌِ  تزای ارزما Register .ولیه وٌیذ 

 Server ID:  رلن اتسذایی ضوارُ سزیالی را وِ تزای ضوا ایویل ضذُ ٍ تا آى سزٍر خَد   5یي گشیٌِ  ا

 دّذ. ایذ را ًوایص هی وزدُ را فعال 

 Organization Name :  دّذ. ًام ساسهاى ضوا را ًوایص هی 

 Country  : ًام وطَر ضوا را ًوایص هی دّذ. 

 Contact Person :  دّذ. دُ ایذ ًوایص هیًام  ضخصی وِ الیسٌس راتِ ًام آى فزد ثثر وز  

 Contact E-Mail : ی را وِ الیسٌس را تا آى ایویل ثثر وزدُ ایذ ًوایص هی دّذ.ایویل 

 

 

 

 

 



 گروه مهنذسی دایکام              راٌّوای ًصة ، راُ اًذاسی ٍ هذیزیر ززٍواًف سزٍر                         

 12  +97-31-6196282هیاًِ:هزوش خذهاذ خاٍر

 +98-21-88362529هزوش خذهاذ زْزاى: 

www.TrueConf.ir 

 

 

2- License Information : 

 

 Online User  : هی دّذزعذاد وارتزاى  هجاس آًالیي  الیسٌس را ًوایص. 

 Conferences  :  هی دّذرا ًوایص  الیسٌس  وٌفزاًس ّوشهاىهجاس زعذاد ازاق ّای. 

 Guests   :هی دّذرا ًوایص هجاس الیسٌس هْواى  وارتزاى زعذاد. 

 Expiration Date  : هی دّذتزًاهِ را ًوایص الیسٌس  زاریخ اًمضا. 

 Renew Date :  هی دّذزاریخ ارزما ٍزوذیذ الیسٌس را ًوایص. 

 SIP/H.323 Gateways :   زعذا واًال ّایSIP  هی دّذفعال را ًوایص. 

 Mode  هی دّذ: ًحَُ ًصة سزٍر را ًوایص. 
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3- Extension : 

غیز فعال تاضٌذ یعٌی  Disable ٌذ ، ٍهیثاض ّسسٌذ یعٌی فعال Enableوِ  در ایي سسَى لاتلیر ّایی

 .ّسسٌذ

 File Transfer:  اًسمال فایل 

 Screen Sharing:  تِ اضسزان گذاری صفحِ ًوایص 

 Video Recording : لاتلیر ضثظ ٍیذئَیی وٌفزاًس 

 Whiteboard: لاتلیر اسسفادُ اس ٍایر تزد آًالیي 

 Slideshow: لاتلیر ًوایص اسالیذ 

 Asymmetric Conferences & Webinar  لاتلیر اسسفادُ اس وٌفزاًس ًاهسمارى : 

 هیىٌٌذ.(در ایي هذل وٌفزاًس، ّوِ وارتزاى صَذ ٍزصَیز سخٌزاى ٍتیٌار را هطاّذُ  )

 Role-Based Conferencesلاتلیر اسسفادُ اس وٌفزاًس ّای هثسٌی تز ًمص: 

 ًفز سخٌزاى راهطاّذُ هیىٌٌذ.( 4)در ایي هذل ّوِ وارتزاى ضزور وٌٌذُ، صَذ ٍزصَیز 

 UDP Multicast Conferences :لاتلیر تزگشاری وٌفزاًس ّای UDP 

 Multi Gateway: هثال ازصال تِ ضثىِ  ِ.لاتلیر ازصال ّوشهاى تِ چٌذ ضثىLAN  ٍWAN 

 Web RTC: .(یا خالگیي اضافِ تزًاهِّیچ تذٍى ًصة  )زَاًایی اسفادُ اس سزٍیس زحر ٍب 

 Improved Securityافشًٍِ اهٌیر هضاعف : 

 Directoryلاتلیر ازصال تِ ززٍواًف سزٍرّای دیگز : 

 Server Type :ًوایص ًَع سزٍر 
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 Technical Support:  خطسیثاًی فٌی لاتلیر 

 

 Setting : 

 

Work Path  : 

 در ایي لسور هسیز ًصة ززٍواًف سزٍر را هیسَاى زغییز داد.

 

ٍارد صفحِ ی سیز هیطَیذ وِ زوام گشارضاذ  هزتَط تِ واروزد   View Logضوا تا ولیه تز رٍی گشیٌِ

 .هی دّذززٍواًف سزٍر را تِ ضوا 
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 ٍارد صفحِ سیز هیطَیذ. Usage Report ّوچٌیي تا ولیه تز رٍی گشیٌِ

گشارش وار ززٍواًف سزٍر تِ زفىیه هاُ هیالدی عثمِ تٌذی ضذُ اسر وِ تا ولیله تز رٍی هاُ  در ایي صفحِ

 هَرد ًظز ٍارد صفحِ ای هطاتِ صفحِ سیز هیطَیذ.
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 در ایي صفحِ ضوا تِ اعالعاذ سیز دسسزسی خَاّیذ داضر:

In Conf وارتزاى را در وٌفزاًس ًوایص هی دّذ.: زعذاد حضَر 

Joined .آخزیي هززثِ ای وِ وارتز تِ ززٍواًف سزٍر هسصل ضذُ اسر : 

Left .آخزیي هززثِ ای وِ وارتز اس ززٍواًف سزٍر خارج ضذُ اسر: 

FPS هی دّذ: هیاًگیي زعذا فزین  ّایی  وِ در ثاًیِ اًسمال یافسِ اًذ را ًوایص. 

Dimensions :  هی دّذآخزیي ویفیر ارزثاط زصَیزی را ًوایص. 

 

Configuration : 

1-Backup Settings  تا ولیه تز رٍی ایي گشیٌِ هیسَاى  اس زٌظیواذ اًجام ضذُ تز رٍی :

 ززٍواًف سزٍر فایل خطسیثاى زْیِ وزد.

2-Restore Setting  ِاس : تا ولیه تز رٍی ایي گشیٌِ ضوا هیسَاًیذ ًسخِ خطسیثاًی را و

 ( ًواییذ.Load)زٌظیواذ زْیِ ًوَدُ ایذ را هجذدا تارگذاری
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 Network : 

Network Setting : 

 ٍارد صفحِ سیز هیطَیذ. Network Settingتا ولیه تز رٍی گشیٌِ 

 Listen onیه گشیٌِ ٍجَد دارد تٌام  Internal Addressesدر ایي صفحِ، در لسور 

all IP Addresses .وِ در زصَیز سیز لاتل هطاّذُ هیثاضذ 

در صَرزیىِ زیه ایي گشیٌِ سدُ ضَد زوام آی خی ادرس ّا اهىاى دسسزسی تِ ززٍواًف سزٍر 

را خَاٌّذ داضر.اها اگز زیه ایي گشیٌِ تزداضسِ ضَد زوام آی خی آدرس ّایی وِ در سیز ایي 

 .گشیٌِ لزار دارًذ اهىاى دسسزسی تِ ززٍواًف سزٍر را دارًذ
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SMTP  : 
SMTP ِتزای اعالع رساًی تِ وارتزاى ٍهذیزاى سیسسن  در هَرد  یه هیل سزٍر اسر و

 زواس ّای اسدسر رفسِ ٍعولیاذ سزٍر اسسفادُ هیطَد .

 صفحِ سیز تزای ضوا ظاّز هیطَد.  SMTPتا ولیه تز رٍی گشیٌِ 

هیثاضٌذ وِ زَسظ SMTP لسور ّای هطخص ضذُ در زصَیز تاال آی خی آدرس ٍیا ًام 

 ززٍواًف سزٍر اسسفادُ ضذُ اسر.

 در زصَیز تاال :

زا در صَرذ راُ هی دّذدرصَرزیىِ زیه لسور هطخص ضذُ سدُ ضَد،تِ سزٍر اجاسُ  -1

 اًذاسی هجذد، اس عزیك ایویل اعالعاذ را ارسال ًوایذ.

 .هی دّذدر صَرذ زواس اس دسر رفسِ اس عزیك ایویل اعالع  هی دّذتِ سزٍر اجاسُ  -2

 ایي دوِ زٌظیواذ را تِ حال خیص فزض اٍلیِ تاس هیگزداًذ. -3

 هَضَع ایویلی وِ تزای هخاعة تایذ ارسال ضَد در ایي لسور ًَضسِ هیطَد. -4
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 هحسَای خیام درایي لسور ًَضسِ هی ضَد. -5

SIP Gate way : 

 . هی دّذرا SIP Gatewayایي لسور اجاسُ خیىزتٌذی خاراهسزّای 

VOIP Server :  )تزای تزلزاری زواس زلفٌی هیثاضذ.)اس عزیك ضوارُ زواس 

 Default SIP Proxy :  تغَر خیص فزض تزای تزلزاری زواس اس عزیكCALL_ID  وارتز

 هیثاضذ.
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 آی خی آدرس یا ًام سزٍری وِ تزای تزلزاری زواس اسسفادُ هیطَد. (1

 تزای گیر ٍی. VOIP Server/SIP Proxy(حساب وارتزی 2

 وِ در گیر ٍی سیسسن اسسفادُ هیطَد. VOIP Server/ SIP Proxy(رهش عثَر حساب 3

4) SIP :سزٍر  تزای ثثر درخَاسر اس ایي لسور اسسفادُ هی وٌذ وِ سِ حالر دارد 

: درایي حالر ازصال تِ سزٍر تزلزار ًویطَد ٍفمظ در حالسی وِ زواس تزلزار ضَد خَد را تِ سزٍر  Offالف(

 هسصل هیىٌذ.

ّویطِ خَد را تِ سزٍر ٍصل هیىٌذ ٍزاسهاًیىِ سزٍر خاهَش ًطَد ایي ازصال تزلزار  : permanent ب ( 

 هیثاضذ.

: فمظ لثل اس تزلزاری زواس خَد را تِ سزٍر هسصل هیىٌذ ٍدر عَل زواس ایي ازصال  Before Call ج(

 خطسیثاًی هیطَد.

+  را ّارد  هیکٌین 98ًواییذ.تطْر هثال ترای ایراى "+" ّار ( خیص ضوارُ وطَر یا هٌغمِ رادر لسور 5

 ّضیطتن تطْر اتْهاتیک در تواش ُا پیع غوارٍ را قثل ُر تواش اضافَ هیکٌذ.

 هیثاغذ. SIP Server( ایي قطوت  ًواظ دٌُذٍ ّضغیت اتصال 6

 ( تغییرات را رخیرٍ هیکٌذ.7

آی پی آدرش ُا اضفادٍ هیػًْذ. اها اگر ( در صْرتیکَ  تیک ایي قطوت زدٍ غْد تطْر اتْهاتیک توام 8

 تیک ایي قطوت ترداغتَ غْد آی پی آدرش ُا تایذ تطْر دضتی ّارد غًْذ.

کلیک غْد تصْت ًام  Apply( ًام داهٌَ یا آی پی آدرش ضرّر هی تاغذ.در صْرتیکَ تر رّی گسیٌَ َ 9

 داهٌَ هتٌاضة تا آى آ پی آدرش ًوایع دادٍ هیػْد.

 رخیرٍ هی کٌذ. SIPتَ غذٍ تغییرات را ترای ( از داهٌَ ضاخ 11

( در ایي قطوت آی دی گیرًذٍ  ترّکاًف )فردی کَ ضرّر تا اّ در ارتثاط ُطتیذ( را ّارد ًواییذ.  11

Caller ID .کٌفراًص تعٌْاى آدرش تواش اضتفادٍ هیػْد 
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H.323 Gateway : 

داریذ ضوا اس عزیك ایي خزٍزىل ٍ ایي صفحِ در صَرزیىِ ضوا سیسسن سخر افشاری داریذ ٍیذئَ وٌفزاًسی 

 لادر تِ تزلزاری ارزثاط تا آى سیسسن ّا  ٍافشایص داهٌِ ارزثاط خَدخَاّیذ تَد.

 ٍارد ًواییذ H.323آدرس گیر ویدز (1

 را ٍارد ًواییذ H.323آی دی  (2

 وذ دیجیسالی سخر افشار را ٍارد ًواییذ. (3

 ززٍواًف سزٍر رٍی گیر ویدز ٍارد ًواییذ.رهش عثَر دریافر ضذُ اس هذیز را تزای ثثر  (4

حالر ازصال را زعییي وٌیذ.سَییچ هیسَاًذ در غیز فعال وزدى هَلر ثثر ًام سزٍر در گیر ویدز هَرد  (5

 اسسفادُ لزار تگیزد.

 

. 
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 WEB : 

Setting : 

 ایي لسور ضاهل زٌظیواذ صفحاذ ٍب خارجی تزای وارتزاى هعوَلی ٍهْواى هی تاضذ.

 تزای زٌظیواذ وارتزاى  هیثاضذ. URLایي لسور آدرس  (1

هذیز ززٍواًف سزٍر تایذ اعالعاذ هسٌاظز تا ًام، خسر الىسزًٍیىی ٍ ضوارُ زواس خَد را لسور  (2

ّای هززثظ تاایي اعالعاذ خز وٌذ زا وارتزاذ تسَاًٌذ تا اٍ ارزثاط داضسِ تاضٌذ.اعالعاذ ٍارد ضذُ 

 ًوایص دادُ ضًَذ.تعذ اس زىویل اعالعاذ ٍیازغییز آًْا دووِتایذ در صفحِ ٍب وارتزاى هْواى 

Apply  تشًیذ. 

 آدرس هسسمین تزای داًلَد ًسخِ ٍیٌذٍس والیٌر ززٍواًف. (3

 والیٌر ززٍواًف.IOS آدرس هسسمین تزای داًلَد ًسخِ  (4

 .هی دّذایي لسور تِ هذیز اجاسُ خیىز تٌذی صفحاذ ززٍواًف سزٍر را  (5

 لَگَی ساسهاى ًٍوایص تزای هْواى اسسفادُ وٌیذ. اس ایي لسور تزای آخلَد (6
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 تصَرذ خیص فزض لَگَی ززٍواًف سزٍر ًوایص دادُ هیطَد. (7

Security : 

 

 تا زیه سدى ایي گشیٌِ دسسزسی تِ وٌسزل سزٍر را هحذٍد هیىٌیذ. (1

وِ هیسَاى آًْا را وٌسزل وزد. در  هی دّذا ًوایص رتصَرذ خیص فزض ایي فیلذ سیزضثىِ ّایی  (2

 Applyصَرزیىِ ضوا زوایل تِ زغییز ٍاصالح لیسر داریذ،خس اس اعوال زغییزاذ تز رٍی گشیٌِ 

 ولیه ًواییذ.

در صَرزیىِ چٌذیي ززٍواًف سزٍر در ًماط هخسلف تخَاٌّذ تا یىذیگز ازصال تزلزار وٌٌذ،ًیاس تِ  (3

وذ اهٌیر  Generate anew secret keyگشیٌِ  یه ارزثاط ایوي اسر.در صَرذ ولیه تز رٍی

 ولیه ًواییذ. Applyجذیذ زَلیذ هیطَد.تعذ اس زَلیذ وذ تزرٍی گشیٌِ 
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USER : 

User Account : 

 افسودن کاربر در تروکانف سرور

 ولیه وٌیذ. user accountتز رٍی گشیٌِ   .1

 .ولیه وٌیذ Add Userتز رٍی دووِ  .2

 

صفحِ سیز تاس هیطَد وِ تا خزوزدى زوام فیلذ ّا ٍ در ًْایر ولیه تزرٍی  Add Userتا ولیه تز رٍی گشیٌِ 

 وارتز جذیذ ساخسِ هیطَد. addگشیٌِ 



 گروه مهنذسی دایکام              راٌّوای ًصة ، راُ اًذاسی ٍ هذیزیر ززٍواًف سزٍر                         

 25  +97-31-6196282هیاًِ:هزوش خذهاذ خاٍر

 +98-21-88362529هزوش خذهاذ زْزاى: 

www.TrueConf.ir 

 

زا ارزثاط   وارتزاى تِ اضسزان تگذاریذ، ًام وارتزی ٍ ولوِ عثَر را تزای  تعذ اس ایجاد حساب وارتزی در سزٍر

 ٍیذئَ وٌفزاًس تزلزار ضَد.

 هَرد ًظزی وِ  Userدر لسور هطخص ضذُ در زصَیز لثل  ضوا تا اًسخاب گزٍُ  هَرد ًظز ،زعییي هی وٌیذ 

 ایجاد ًوَدُ ایذ در وذام گزٍُ عضَ ضَد.

 

در اًسْا تا ولیه تز رٍی ایي گشیٌِ وارتز  .

 جذیذ ساخسِ هیطَد

 زىزار خسَرد
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Groups : 

 

 صفحِ سیز ظاّز هی ضَد. Groupتاولیه تز رٍی گشیٌِ 

ولیه وٌیذ زا گزٍُ  Createًام گزٍُ را ٍارد وٌیذ. سدس تز رٍی گشیٌِ  Group Nameدر لسور 

 اضافِ ضَد.

رٍی تزای ساخر گزٍُ تز 

.گشیٌِ ولیه وٌیذایي   

گزٍُ را در ایي لسور ٍارد ًواییذ مًا  
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آیسن  4در ززٍواًف سزٍر اهىاى ٍیزایص آى را داریذ.ایي آیسن  ٍجَد دارد وِ ضوا  4تعذ اس ایٌىِ گزٍُ اضافِ ضذ، 

 عثارزٌذ اس:

Address Book Editing ٍُاهىاى ٍیزایص زَسظ وارتزاى گز : 

Make Calls ٍُاهىاى تزلزری زواس زَسظ وارتزاى گز : 

Use Collaboration tools  :ٍُاهىاى اسسفادُ اس اتشار ّای ووه  آهَسضی زَسظ وارتزاى گز 

Create Group Conference  : ٍُاهىاى ایجاد وٌفزاًس گزٍّی زَسظ وارتزاى گز 

Address Book  ٌِدر ایي لسور ضوا تا ولیه تز رٍی گشی :Customize .ٍارد صفحِ سیز هیطَیذ 

در ایي لسور ایي اهىاى تزای ضوا فزاّن ضذُ اسر وِ سغح دسسزسی وارتزاى تزای تزلزاری ارزثاط تاوارتزاى 

 سزٍر را زعییي وٌیذ.ززٍواًف 

 

 گزٍُ اضافِ ضذُ
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( ضوا اهىاى هطاّذُ زوام وارتزاى ززٍواًف سزٍر را  در دفسزچِ All Usersتا اًسخاب لسور هطخص ضذُ)

 .زلفي تزای وارتزاى فزاّن هی ًواییذ

 

ضوا تِ وارتزاى اجاسُ هطاّذُ وارتزاى گزٍُ ّای    (User Groupsتا اًسخاب لسور هطخص ضذُ در زصَیز)

 را در دفسزچِ زلفي هی دّیذ.  زیه سدُ ضذُ
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 تِ وارتزاى اجاسُ هطاّذُ ّیچ وارتزی را در دفسزچِ زلفي ًوی دّیذ.  NO Oneتا اًسخاب گشیٌِ 

 

 

 

Aliases : 

 تزای ساخسي وارتز هجاسی اس ایي گشیٌِ اسسفادُ هیطَد.

اٍ تِ اسای ّز خسر یِ )تزای هثال سهاًیىِ یِ ضخص چٌذیي سور ساسهاًی داضسِ داضسِ تاضذ،هیسَاى تزای 

 حساب وارتزی هجاسی ساخر ٍتِ حساب اصلی هززثظ وزد.(

وزدى سزٍر تِ رٍس رساًی هیطَد.ایي restartًام حساب هجاسی در ایي لسور ٍارد هیطَد.ایي ًام تعذ اس  (1

 واروسز تاضذ. 32ًام هیسَاًذ ضاهل حزٍف ٍارلام تاضذ.زعذاد واروسز ّایص تایذ ووسز اس 

 زار اسر تزای اٍ حساب هجاسی تساسین اس ایي لسور اًسخاب هیىٌین.فزدی را وِ ل (2

 تا ولیه تز رٍی ایي گشیٌِ حساب وارتزی هجاسی تِ لیسر اضافِ هیطَد. (3

تزای ایٌىِ حساب هجاسی را اس لیسر حذف ًواییذ،اتسذا گشیٌِ هَرد ًظز را اًسخاب ًواییذ،سدس تز رٍی ایي  (4

 گشیٌِ ولیه ًواییذ.)هغاتك ضىل سیز(

 

 

 

  

سدى زیه وٌار اسن وارتز، وارتز هجاسی را اًسخاب هیىٌیذ در ایي لسور تا  

گشیٌِ وارتز هجاسی حذف هیطَد.ایي  تا ولیه تز رٍی  



 گروه مهنذسی دایکام              راٌّوای ًصة ، راُ اًذاسی ٍ هذیزیر ززٍواًف سزٍر                         

 30  +97-31-6196282هیاًِ:هزوش خذهاذ خاٍر

 +98-21-88362529هزوش خذهاذ زْزاى: 

www.TrueConf.ir 

User Storage : 

 ایي لایلیر در ًسخِ رایگاى ززٍواًف سزٍر فعال ًوی تاضذ.

 ( داخلی اسسفادُ هیىٌذ.Data Baseاعالعازی)(در صَرزیىِ زیه ایي گشیٌِ اًسخاب ضَد ، سزٍر اس تاًه 1

 )تاًه اعالعازی ززٍواًف سزٍر(

 در صَرزیىِ ایي گشیٌِ اًسخاب ضَد اس تاًه اعالعازی خارجی اسسفادُ هیىٌذ. (2
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Group Conferences : 

 

 .هی دّذایي گشیٌِ اهىاى  ایجاد ، تزلزاری ٍ هذیزیر وٌفزاًس ّای گزٍّی را تِ ضوا 

 نفر امکان استفاده از کنفرانس گروهی را  6گان تروکانف سرور حذاکثر در نسخه رای

 .دارنذ

 اضافِ وزدى ٍیذئَ وٌفزاًس گزٍّی (1

 )درصفحِ تعذ ًحَُ ساخر یه ٍیذئَ وٌفزاًس گزٍّی آهَسش دادُ هیطَد.(

 حذف وزدى ٍیذئَ وٌفزاًس گزٍّی (2

 ضزٍع ٍیذئَ وٌفزاًس گزٍّی (3

 ٍیزایص ٍیذئَ وٌفزاًس گزٍّی (4
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 : یک کنفرانس گروهی جذیذایجاد 

 صفحِ سیز تزای ساخر یه وٌفزاًس گزٍّی جذیذ تاس هیطَد. Createتعذ اس ولیه تز رٍی گشیٌِ 

 

 عٌَاى وٌفزاًس در ایي لسور ًَضسِ هیطَد.  (1

 (ًام هذیز وٌفزاًس در ایي لسور ًَضسِ هیطَد.2

وِ هیسَاى آًْا را تعٌَاى هذیز وٌفزاًس )تا ولیه تزرٍی عالهر خیىاى لیسر وطَیی تاس هیطَد ًام افزادی 

 اًسخاب وزد لاتل هطاّذُ اسر.(

 (اًسخاب ًَع وٌفزاًس اس ایي هىاى اًجام هیطَد. وٌفزاًس ّا هیسَاًذ تِ یىی اس سِ ضىل سیز  تاضٌذ:3

 Symmetric )هسمارى( 

 وایٌذ.در ایي هذل وٌفزاًس ّوِ وارتزاى تصَرذ ّوشهاى صَذ ٍزصَیز ّوذیگز را هطاّذُ هی ً

 A-Symmetric )ًاهسمارى( 
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 ٍتیٌار  را هطاّذُ ٍدریافر هی ًوایٌذ. در ایي هذل وٌفزاًس ّوِ وارتزاى فمظ صَذ ٍزصَیزسخٌزاى 

 Role-Based  )وٌفزاًس ّای هثسٌی تز ًمص( 

ًفز سخٌزاى را هطاّذُ ٍدریافر  4در ایي هذل وٌفزاًس ّوِ وارتزاى ضزور وٌٌذُ، صَذ ٍزصَیز 

 هیىٌٌذ.

4)UDP Multicast  ُتاسدى زیه ایي گشیٌِ هیسَاى هحذٍد :IP Address   ّایی وِ هیسَاًٌذ در

 ایي سویٌار ضزور وٌٌذ ٍّوچٌیي هحذٍدُ خَرذ ّای لاتل سزٍیس رازعییي وزد.

 در ایي لسور اًجام هیطَد. ُا IP Address  (ٍیزایص هحذٍُ خَرذ 5ٍ

هطاّذُ هیطَد ًام وارتزی وٌفزاًس هیثاضذ.هیسَاى ( عثارزی وِ در داخل هسسغیل در ایي لسور 6

 Add ایي ًام را تعٌَاى ًام وارتز در دفسزچِ زلفي اًسخاب وزد ٍ ٍارد وٌفزاًس ضذ. تزای ایي وار گشیٌِ

a new contact  در دفسزچِ زلفي اًسخاب وزدُ.در ایي صَرذ صفحِ سیز ظاّز هیطَد. را 

 

 

 

 

 

 

را اًسخاب وٌیذ. در ایي صَرذ ًام  Addعثارذ هَجَد را دروادر ّای هطخص ضذُ تٌَیسیذ ٍدر اًسْا گشیٌِ 

 وٌفزاًس تِ دفسزچِ زلفي افشٍدُ هیطَد.

 تزای افشٍدى وارتز تِ وٌفزاًس هیسَاى اس لسور اسسفادُ وزد. (7

درسور چح افشٍدُ  participantsوارتز هَرد ًظز تِ لیسر  Add(تا ولیه تزرٍی گشیٌِ 8

 هیطَد.
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،سدس ولیه تز رٍی گشیٌِ  participants( تا ولیه تز رٍی وارتز اضافِ ضذُ تِ لیسر 9

Delete Selected  تز اًسخاب ضذُ اس لیسر حذف هیطَد.وار 

 

در صَرزیىِ زیه ایي گشیٌِ سدُ ًطَد وٌفزاًس در سهاى جاری تز گشار خَاّذ   scheduleدر لسور 

 ز(ضذ.)زصَیز سی

 

در صَرزیىِ زیه ایي گشیٌِ ضَد زصَیز سیز ًوایاى هیطَد وِ درزصَیز اتسذایی زَضیح ایي لسور  ّن لاتل 

 هطاّذُ هیثاضذ.

 

 یعٌی وٌفزاًس فمظ یىثار تزگشار خَاّذ ضذ. One- Time( تا اًسخاب گشیٌِ 11

 اًجام هیطَد. Date(اًسخاب زاریخ وٌفزاًس در گشیٌِ 11

 لاتل زٌظین هیثاضذ. Time(سهاى وٌفزاًس اس گشیٌِ 12

 ٌِدر صَرزیىِ گشیRecurrent  ٌِاًسخاب ضَد، تجای گشیDate  گشیٌِ دیگزی ًوایاى هیطَد

وِ جْر اًسخاب رٍس ّای ّفسِ هیثاضذ.ایي لسور سهاًی وارآهذ هیثاضذ وِ هالصذ داضسِ 

وٌین وِ تا اًسخاب رٍس هَرد ًظز ایي تاضین ّز ّفسِ در رٍسّای خاصی ٍیذئَ وٌفزاًس تزگشار 

 زٌظین لاتل اعوال اسر.
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( ایٌىِ سهاى وٌفزاًس اس ًظز هٌغمِ جغزافیایی هغاتك تا وذام هٌغمِ  تاضذ اس ایي لسور لاتل زٌظین 13

 هیثاضذ. هثال سهاى اًسخاب ضذُ در زصَیز تاال تِ ٍلر زْزاى اسر.

 ضذُ ایجاد هیطَد.( وٌفزاًس هغاتك تا زٌظیواذ اًجام 14

 تاس هیگزدد. Group Conferences ( تِ هٌَی15

 

Recording : 

 وِ زٌظیواذ ظثظ ٍیذئَ وٌفزاًس ّا را اًجام دّیذ. هی دّذدر ایي لسور تِ ضوا ایي اهىاى را 

 
 (تا ولیه تز رٍی ایي لسور یه لیسر وطَیی تاس هیطَد وِ اس سِ آیسن سیز زطىیل ضذُ اسر:1
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 Enabled For Multipoint conferences  تا اًسخاب ایي گشیٌِ تغَر ازَ هازیه وٌفزاًس ّای:

Symmetric ٍRole-based .را ضثظ خَاّیذ وزد 

 

 Enabled For Types Of Conferences : 

 ( هسیز ضثظ فیلن را اس ای لسور هیسَاًیذ زعییذ وٌیذ. 2

 اسر ضیظ ضَد اس ایي لسور زعییي هیطَد. رسٍلیطي زصَیز فیلن ٍیذئَ وٌفزاًس را وِ لزار (3

در هذذ سهاًی وِ وٌفزاًس در حال ضثظ اسر ایي ضاخص لزهش رًگ هیثاضذ.اها سهاًیىِ ضثظ هسَلف  (4

ضَد ٍ یا خایاى یاتذ سثش رًگ هیطَد ٍعالهر خیىاى سثش رًگ ضوا را تِ خَضِ ای وِ فیلن در آى ضثظ ضذُ 

 راٌّوایی هیىٌذ زا داًلَد وٌیذ.

 لن ٍیذئَ وٌفزاًس اس ایي لسور اًجام هیطَد.حذف فی (5

 

 

 

End Points : 

 توضیح عناصر

Show(number) 

entries 

 عذدی وِ اًسخاب هیىٌیذ ًوایص دٌّذُ سیسسن ّای هسصل ّسسٌذ وِ در جذٍل ًوایص دادُ هیطَد.

Search .در ایي فیلذ تزای جسسجَ، ًام ازصال را ٍارد ًواییذ 

End point  وِ در سزٍر ثثر ضذُ اًذ.ایي ًام ّا هٌحصز تِ فزد هیثاضٌذ ٍٍاتسسِ تِ واهدیَزز ًٍزم افشار  ّاییوالیٌر ًام

 والیٌر هیثاضذ.

Logged User .آی دی وارتزاى ززٍواًف وِ در ّز لحظِ تِ سزٍر هسصل هیطًَذ 

Application+ 

version 

 رصى ًزم افشار والیٌر در ایي لسور ًَضسِ هیطَد.ًام ٍ

IP  خی آدرس وارتز هیثاضذ.آی 
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