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 "دیدار"آموزش مجازی سامانه 

 

 

 معرفی

 BigBlueButton (BBB)به ننظشر ارائه خدنات برگزار  و الین جلسااات ک فنفرا سااباپ بر ایه  رز ا زار  "دیدار"سااانا ه ونش م نزا   

  .ایزاد ک تشسعه یا ته است

نحتشا  هپ تصشیر پ ارائصشتیها   با قابلیت تعانلیبا استفاده ا  سانا ه دیدار ک  یرساخت  رز ا زار  ارائه شده شما قار خشاهید بشد جلسات 

صیپ  (PowerPointک  pdf) ایلبایی  ظیر  شت ها  گفتگش  عمشنی ک خصش سنزیپ یاددا شترافیپ  ظر  سفید ا را برا  ارتباط نیان  ک تخته 

سه  راهم  مائیدا راد ح ضر در جل ست فه در حالت ببینه .ا فاربر  150ک حدافثر  100 قط ا   BBB نبمترین  کته فه باید در ظر بگیرید این ا

سه  شتیبا ی نی فندهمزنان در هر جل ساتیبرا   .  سبا   برگزار  جل سرکیس فنفرا  فه تعداد فاربر همزنان ا  این نقدار تزاک   ماید باید ا  

  .فاده  مشدو الین است

شد ستفاده نزدد ا  ون تشسط فاربران نی با شده ک ا سات برگزار  سرکیس انکان ذخیره جل همچنین فلیه انکا ات این  .ا  دیگر  کات نبم این 

شتیبا ی فانل ا  سرکیس بر ستر کب ک با   سخه  HTMLب ستگاهبا  5  ششد ک بر رک  ا شاع د سک تاپپ لپ تاپپ فرکز بشک ک  ارائه نی د

ستگاه ها سخه  iOSتلفن همراه )  د سخه  Androidک  12.2االتر ا    شید  (6باالتر ا    شته با صی  یا  دا بدکن و که به  رز ا زار یا ا زک ه خا

  .ششدیاجرا ن

 

 :و مجوزها انواع نقشها

 اشند ک نتناسب با ون نزش ها ک انکا ات خاص خشد را خشاهند داشت:برا  استفاده ا  سانا ه فاربران نی تشا ند سه  قش نختلف داشته ب

 ( Viewerالف( شرکت کننده )

 نحدکد  شش د قابلیتبا   یر را دار د: (Moderator)نا ند دا شزشیان ک یا دا ش ونش ان یک فالس ک نادانی فه تشسط ندیر جلسه 

  اشتراک صدا ک تصشیر(Share audio & webcam) 

  استفاده ا  شکلکبا برا  گفتگش(Chat/use emojis) 

  اسخ به  ظرسنزی ها (Respond to polls) 

 ترافی ک گر تن خرکجی ا  و باش ششتن نتشن ا (Write and Export the shared notes) 

 اسخ به دعشت اتاقبا  اختصاصی  (Respond to invites for breakout rooms) 

 اسخ به سشاالت  ظرسنزی  (Answer Poll questions) 
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 ( Presenter) ارائه دهنده( ب

 نا ند یک استاد یا نعلم فالس ک یا ندیر یک جلسه یا فنفرا س فه قابلیتبا   یر را دار د:

  بارگزار  اسالیدها ک جابزایی ک حرفت بین اسالیدها(Upload slides and advance slides) 

  استفاده ا  ابزارها  حاشیه  شیسی(Use the annotation tools) 

  مایش یک کیدئش  خارجی (Show an external video) 

  ننتشر فنید و را ظرسنزی را شرکع فنید ک  تایج (Start a poll and publish poll results) 

 در هر  نان تنبا یک ارائه دهنده نیتشا د کجشد داشته باشد.: تشجه

 (Moderators) مجری( ج

 تشا ند عملیات  یر را ا زاز دهند:به عنشان ندیر جلسه نیفاربران با این  قش 

 صدا( یصدا/ بی)ب شرفت فنندگان یصشت تیریندManage viewers audio (Mute/unmute)   

  ( ی)نحدکد فردن و با در ا زاز گپ خصشص شرفت فنندگانقفل فردنLockdown viewers)) 

 اختصاص ( قش ارائه دهنده Assign anyone the role of presenter) 

 اتاق ها ایزاد  Breakout (Create breakout rooms for student discussions) 

  دیسیبسته بنش سیر شی( .Write closed captions) 

  ضبط شرکع یا تشقف( .جلساتStart/Stop Recordings) 

 جلسات انی ا (End Meetings) 

جبت نشاااهده انکا ات  شق بعد ا  کرکد به جلسااه ا  ننش  باال  لیساات 

را ا تخاب  مائید.  (به شاااکل  رن د ده) "مدیریت کاربران"فاربرانپ دفمه 

 )شکل نقابل( 

 را اعمال  مائید. ا  عملیات باال نشرد اکل 5نی تشا ید در اینصشرت 
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 ید دفمه ها  نربشطه را ا تخاب  مائید. )تصشیر نقابل(برا  اتماز جلسه یا خرکج ا  ننش  سمت  پ نی تشا 

 

 

ارائه دهنده با یک ویکن نربعی شکل ک شرفت فنندگان با ویکن 

 . ندیر جلسه نی تشا دنتمایز شده ا د)شکل سمت راست(  دایره

 قش یکی ا  فاربران را به ارائه دهنه تغییر دهد ک یا این  قش را ا  

 ک  سلب  ماید.

 

 ی سامانه:نیازمندیها

 دستگاه یا سیستم مورد استفاده )نظیر کامپیوتر یا تلفن همراه( -1

افثر  .گیگاهرتز  استفاده  مائید 2گیگابایت ک  ردا  ده  4 یشنباد نیکنیم برا  استفاده نناسب ا  سانا ه ا  یک رایا ه رکنیز  با حداقل حا ظه 

شته  داریخر  ها ا هیرا سال گذ شرایط دیبا قاعدتا شده در  بار  شند این  شته با ر ننتبا د .را دا

نی باشد  10تا  7افثر کسایل نشرداستفاده فاربران فه ا   شع رایا ه رکنیز  با سیستم عانل کیندک  

در دفمه شاارکع در  Runک یا تایپ فلمه  Rک  windowsنی تشان با  شااردن همزنان دفمه ها  

   .بز ید Enterرا کارد فرده ک   msinfo32صفحه با  شده فلمه 

 

 

در صاافحه با  شااده )شااکل نقابل( جزئیات فانل ساایسااتم شااما 

 .بخصشص  شع  ردا  ده ک نیزان حا ظه قابل نشاهده است
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ست رک  دفمه رکم دیگر و که با فلیک  شکل نقابل( نی Systemک ا تخاب گزینه  Startرا ستم را ) سی شده جزئیات  صفحه با   تشان در 

 . مشدنشاهده تشان نی

 

 

 

 

 

گیگاهرتز  3.6با تشان  ردا م  CPUدر این نثال 

 .گیکابایت نی باشد 8ک نیزان حا ظه 

 

 مرورگر -2

گشگل  پگرها  برک  شده  ظیر  ایر افسرتمانی نرکدر سیستمبا  رکنیز  نی تشا ید 

هر ند ا  جبات  .سرکیس بکار ببرید  استفاده ا  اینتشا ید برا  را نی Edge کفرکز 

   .نتعدد گشگل فرکز گزینه نناسب تر  است

اسااتفاده فنید ننتبا انکان اسااتفاده ا   Safariنی تشا ید ا   MacOSدر ساایتم عانل 

 .اشتراک صفحه دسکتاپ در ون انکان  ذیر  یست

 1.در کسایل همراه بر ایه سیستم عانل ا درکید  یز ببترین گزینه گشگل فرکز نی باشد 

 ارهای صوتیابز -3

تا  دیهد شن( اساتفاده فنیا هدسات ) کیا   میفن ین هیتشصا داًیافبرا  داشاتن یک جلساه بدکن نشاکل 

صل فن نانیاطم صداتین نندگانیفه ب دیحا   صدا سر ک ایگش ه افش  چیک بدکن ه یشما را به راحت  شا ند 

 ا هیرا  اک بلندگشه دیاستفاده فن یا  هد شن خارجبنابراین در هنگاز برگزار  جلسات  .دشنش ب نهی س  ن

صحبت فردن دار دیصدا فن یب ایخشد را خانشم  صد  تی در ح .دیببر نیرا ا  ب صدا ا عکاسپ  دیتا اگر ق

 پیاتصدا   .دیاستفاده فن یخارج داخلی دارد با  هم ا  یک نیکرک شن نا ی فه لب تاپ شما نیکرک شن 

                                                        

را در نرکرگر  راهم  Time (RTC)-Realفه انکان ارتباطات  یرساخت ک استا دارد  رز ا زار  است  کی WebRTCاست.  ینتک WebRTC نشسشز به  به  ناکر BBB رز ا زار  1 

 فند.ین یبا ی شت WebRTCبه طشر فانل ا   Google Chrome کلی فنند ی م یبا ی شت WebRTCفند. همه نرکرگرها به طشر فانل ا  ین
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فه  دیحاصل فن نانی: اطمدیفن یاستفاده ن Google Chrome اگر ا  .ک ا عکاس صدا ا  اسپیکر فاربران را و رده خشاهد فرد تاپ بل درفردن 

  .داده ایدرا  نشکرک یصفحه به نرکرگر اجا ه استفاده ا  ن  در گششه سمت راست باال " Allow "  رک کیبا فل

باعث خساتگی ک و ار ساایرین نیشاشد ک هم ترا یک  یاد  را ایزاد نی فند ل فا همشارهپ ا  و زا فه گفتگش  همزنان  ند  فر در جلساه هم 

 .ا راد نزا  به صحبت را نحدکد فنید ک تنبا در نشارد لزکز نزش  صحبت را برا  سایرین  عال فنید

 

 پهنای باند )اینترنت( -4

  net.speedtest.https://wwwرا ا  طریق سایتبایی  ظیر  نتر تیتست سرعت ا بار کیسانا ه  قبل ا  استفاده ا 

 در  ظر داشته باشید فه نیزان  بنا  با د نناسب برا  .دیا زاز ده

 نقش ارائه دهنده (Presenter) برا  دا لشد هیدر ثا  تینگاب 5ک  برا  و لشد هیدر ثا  تینگاب 2: حداقل 

 .دباش

  شرکت کنندهنقش (Viewer) : برا  دا لشد هیدر ثا  تینگاب 2ک  برا  و لشد هیدر ثا  تینگاب 1حداقل 

 .دباش

نگابیت بر ثا یه اساات فه برا  اسااتفاده در  قش ارائه دهنده  3.45ک   0.54به عنشان نثال در شااکل رکبرک ساارعت دا لشد ک و لشد به ترتیب 

 .نناسب  یست

فه در ننزل هستید ا  سایر اعضا  خا شاده بخشاهید در  نان برگزار  جلسه نشقتا ا  با یبا  ببتر است در  نا ی 

همچنین کضعیت برک رسا ی سیستم عانل ک و تی کیرکس خشد  .ده  یلمبا  و الین صر نظر فنندهو الین یا نشا

 ید  حشه کب بسادگی نیتشابا جستزش  در  .را بررسی فنید تا در  نان برگزار  جلسه در کضعیت غیر عال باشند

 .ا زاز و با را بیابید

 

 

 

 

 

 

https://www.speedtest.net/
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  کنید:شروع اکنون 

 و صدا کروفونیفعال کردن ممرحله اول: 

شخص  ضعیت خشد را ن شده ک سانا ه باید برحسب نزش ها  ا  قبل تعیین  ستفاده ا   در  نان ا

 شن دسترسی به نیکرکبا شرکع جلسه اکلین سشالی فه باید  اسخ دهید نزش  نرکرگر برا   .فنید

اگر نیکرک شن دارید یا در حین برگزار  فالس )به عنشان شرفت فننده( باید صحبت فنید  .است

 .ک یا به عنشان ارائه دهنده در جلسه حضشر دارید باید گزینه اکل )نیکرک شن( را ا تخاب  مائید

یر اینصشرت در غ .تی ا زاز شده باشد کارد نرحله بعد خشاهید شد نا چه نشکل خاصی  داشته باشید )اتصال نیکرک شن به سیستم شما بدرس

 با خ ایی شبیه  یر نشاجه نیششید:

 مایش این خ ا  شان دهنده کجشد نشکل در نیکرک شن یا عدز اتصال 

 .به سیستم استصحیح ون 

له اکل   رای  دپیحاصااال فن نانیاطم نیکرک شن بشدن  mute ا در که

  .خشدشان دفمه ق ع صدا دار د  رک ها نیکرک شنا   یبرخ

سپس تشجه فنید در تماز ابزارها  ضبط صدا نا ند نیکرک شن یا هدست یکی ا  خرکجی ها  ون قرنز است ک باید  یش و را به درگاه نربشطه 

صل فنید شت فانپیشتر( نت صاالت  .)  ست ات شده باا  و زا فه نمکن ا ست ا زاز   صشت در جلش  فیس در ا اگر شد ل فنربشط به درگاه 

  .اطمینان  دارید  یش نربشطه را به جلش  فیس  ز ید
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 10 ندوزیدر و کروفونیتست م

نه ا  نیان گزی .میفن یراست ن کیفل کریاسپ کشنیو  رک نییپ گششه سمت راست  ا10 ندک یک یصفحه اصل در

  .دیرا ا تخاب فن Open Sound Settings نهیگزها 

 

 

 

 

دک بخش نززا )الف( تنظیمات خرکجی صادا نا ند  صافحه با  شاده در

مات کرکد  صااادا برا  نیکرک شن کجشد دارد   .اساااپیکر ک )ب( تنظی

سیستم صشتی یا نیکرک شن در سیستم خشد داشته باشید  نا چه  ندین 

صحبت فن افنشن .دیا تخاب فن و را ا  همین ننش شع باید ابتدا  شار   دیاگر 

ند ک ن ین رییتغ)در  ایین عکس( صااادا  فه  دینتشجه شاااش دیتشا یف

ست کرک شنین ست یبه در شده ا صب ک  عال   عکس العملی در نا چه  . 

این  شار نشاهده  کردید با اتصال صحیح ک جا خشردن نیکرک شن ک بعد 

اگر همه  .به ق ع  بشدن صااادا  نیکرک شن ا  کلشز رک  ون تشجه فنید

 شار  شق نشااااهده نشارد درسااات بشد کلی همچنان عکس العملی در 

صااحت نیکرک شن یا فارت صاادا  فانپیشتر ک یا  صااب  بشدن پ  نمشدید

 .درایشر فارت صدا  خشد را ا  طریق نتخصصان فانپیشتر  یگیر   مائید

 

جا ه فار فرکز ا  شااما ا نیبا ا .دیرا ا تخاب فن کرک شنیک ن دیفن کیهدساات فل کشنیو  رک دپینیب یرا  م ی نزره ا تخاب حالت صااشت اگر

ا   بعد. دیده یبه نرکرگر ن کرک شنیاسااتفاده ا  ن  اجا ه را برا نیا Allow دفمه  فردن رک کیبا فل کاتصااال به نیکرک شن را نی خشاهد. 

ک  دیفن  ند فلمه صحبت دیبا .دیرا تست فن کرک شنین دیتشا  یفه بر انه اجرا شدپ ن یکقت. فند یفارپ بر انه شرکع به اجرا شدن ن نیا زاز ا

  برا یتا حالت صشت دیصبر فن هیثا  ند  دیک با دیتا به بر انه کارد شش دیفن کیفل "بله" نهیگز  رک .دیهدست بشنش قیخشد را ا  طر  صدا

ردن حال صحبت ففه در یکقت .شما را بشنش د  تشا ند صدا یا راد حاضر در جلسه ن هیک بق دی عال دار کرک شنین کی حاال .شما  عال ششد

ستفاده ا  گز دیتشا  ین .فند ین رییشما تغ کرک شنین کشنیو دپیهست را ق ع ک دکباره  کرک شنین  فه در  شار ابزار قرار دارد صدا mute نهیبا ا

 .دیکصل فن

 



 صفحه 8

 

 امکانات

 الف( بخش ارائه )برگزاری نشستها و جلسات(

  (Desktop Sharingاشتراک صفحه نمایش ) -1

نعلم یا استاد فالس( نیتشا د صفحه  مایش فانپیشتر خشد را با اعضا   شست به  -دهنده  شست )نسئشل جلسه ارائه 

 .اشتراک بگذارد

شاره به بخشبایی ا  یک  رز ا زار یا  ن البنشارد  فه در  شی( ا سه )فار  یا ونش  سایت اینتر تی دارد ا  یک یک جل

شرکع  رز ا زار در فا صفحه نرکرگراین طریق نیتشان با  سکتاپ پنپیشتر یا یا  فردن  با را طه یا  رز ا زار نربش صفحه د

 .برا  اینکار  یا   به  صب هیچ  رز ا زار یا ا زک ه خاصی  دارید .به اشتراک بگذاریدتماز اعضا  جلسه 

 

 آموزش:

برا   عالسا   اشتراک صفحه  مایش ا   شار  ایین صفحه 

شده(     گزینه)فه در فادر  رد ر گ  مایش داده 

  .را ا تخاب فنید

 زینهگبرا  تشقف اشتراک صفحه  مایش باید نزدد همین 

 .را ا تخاب فنید

 

 نکات:

شتراک صفحه  مایشپ  بنا  با د  -1 سبتا با ا ستفاده طشال ی ندت ا  Mb/s 2تا  500Kb/s بیننیششد ) یاد  ا  شما ک فاربران نصرف   ( ک ا

  .ششد جلسهاین حالت نمکن است باعث فند  

 برا  ارائه دهنده انکان استفاده ا  این انکان برا  اشتراک صفحه نشبایل تافنشن -2

 .؛ هر  ند صفحه  مایش اشترافی دیگران را در نشبایل نی تشان دید راهم  شده است

یک تراک اشماز نرکرگرها( یا حتی با استفاده ا  ت) اشتراک تنبا یک ا لیکیشنانکان  -3

ستفاده ا  نرکرگرها  نختلف ا  نرکرگر ) ((Tabبرگه   .بزز  ایر افس( کجشد داردبا ا

تشجه داشته باشد برا  اشتراک یک ا لیکیشنپ باید ون  رز ا زار بصشرت فش ک شده 

 .(  باشدMinimizeدر  شار ابزار )

 

https://www.bigbluemeeting.com/assets/img/png/computer.png
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  (Polling) نظرسنجی -2

فالس یا ندیر جلسه(  سبت به نشضشع نشخصی  /استاددر نشارد نتعدد ال ز است ارائه دهنده  شست )نا ند نعلم

نعمشال این حالت برا  دریا ت سریع با خشرد فاربران  سبت به یک نشضشع فاربرد  .ا  ا راد حاضر  ظرسنزی فند

ا  این طریق نیتشان نیزان نشارفت ک درصد  اسخ به گزینه ها  نختلف را نشاهده  مشده ک ار یابی  . رارکا ی دارد

  .دباش جلسهنیتشا د رکشی برا  تشخیص نیزان تشجه یا حضشر فاربران در حتی این ابزار  .سریعی ا زاز داد

 

 آموزش:

سنزی ا  دفمه  برا  سا   یک  ظر صفحه گزینه اکل:  + عال  ایین 

سنجیآ"  صله در  شار با .را ا تخاب  مایید" غاز یک نظر ال  بال ا

گزینه( را  مایش نیدهد  4ک  3ک  2 مش ه  ظرساانزی )با  6صاافحه 

تشا ید بعد ا  عنشان فردن ساشال )بصاشرت نی فه با ا تخاب هریک

خبا  در  نان ثبت  اس .صشتی( ننتظر دریا ت  اسخ فاربران باشید

 ا  نشاااهدهفاربران نیتشا ید  تیزه  ظرساانزی را بصااشرت لحظه

 . مائید

 

 

 

 

 

 نکات:

 نا چه برا  ساااشال نعینی گزینه ها  خاصااای ند ظر دارید نیتشا ید  -1

 ی بدین ننظشر فا .گزینه ها  نشرد ظر را بصشرت اختصاصی ایزاد  مائید

ست صی"گزینه  .ا شخ سنجی  صفحه ظاهر  "نظر را ا تخاب  مایید تا در 

 .شده گزینه ها را به دلخشاه کارد  مایید

با  بل ساااشالی  قا ها   کج 3در  مش ه ن نه )رک  ها   رد-گزی مه -رک  ه

 .رک ها( را کارد فردیم ک  تایج بصشرت لحظه ا   مایش داده نیششد

سه )یا فال -2 ست فه ا  طریق ون نیتشان به نیزان حضشر یکی ا  راه ها  ار یابی نیزان حضشر ک دقت ا راد در جل س ونش شی( همین ابزار ا

 . ی برد یا تشجه ا راد حاضر در جلسه )یا فالس درس(

 .تخاب  مائیدرا ا  "انتشار نتایج نظرسنجی " نا چه بخشاهید  تیزه  ظرسنزی را در نعرض دید حاضران در جلسه بگذارید نیتشا ید گزینه  -3

 )تصشیر باال(



 صفحه 10

 

 (Public and Private Chat) گفتگوی متنی عمومی و خصوصی -3

 .انکان  ذیر استانکان  ت عمشنی )فه نتن و را همه فاربران خشاهند دید( ک  ت خصشصی )نثال با استاد فالس( 

 آموزش: 

را ا تخاب  "گقتگوی عمومی"برا  یک  ت عمشنیپ در  شار سمت راست گزینه 

تصشیر( نتن دلخشاه خشد را کارد  مشده ک دفمه  فنید سپس در  ایین صفحه )ن ابق

Enter را بفشارید.  

 

 

 

 

 

 نکات:

برا  ا زاز گفتگش  خصاااشصااای با یکی ا  فاربران نی تشا ید رک  فاربر 

ششد صشرت در ای .نشرد ظر فلیک فنید تا گزینه گفتگش  خصشصی  عال  ن

 .نتن ارسال شده صر ا تشسط ک  رکیت خشاهد شد

 

 

 

 

 (File Sharing) فایلاشتراک  -4

 "بارگزاری فایل ارائه"تشا ند با ا تخاب دفمه + در  ائین صاافحه ک ا تخاب ندیر جلسااه ک یا ارائه دهنده نی

 ( را و لشد  مایند.PowerPointک  pdfنی تشا ند در صفحه نربشطه  ایلبا  خشد )با  رنتبا  

 

 



 صفحه 11

 

نی تشا ید  ایلبا  نشرد  ظر را ا تحاب ک در  ضااا   در صاافحه با  شااده

برا  ارائه  pdf ایل  4( به شکل نقابل Drag And Dropهاششر رها فنید )

ستفاده  سا   نی تشا د برا  ارائه نشرد ا ست فه بعد و  وناده  شده ا کارد 

 قرار گیرد.

 

 

 

 

ند بشد. برا  و لشد ب ناده و لشد خشاه با و له  ایل نلپ عد ا  این نرح فا

.  ایلبا  به تدریج را در باال  صفحه ا تخاب فنید "بارگذاری "دفمه 

 در سرکر و لشد شده ک وناده ا تخاب ک  مایش خشاهد بشد. 

 

یل اشاااترافی تشجه:  عداد  30حدافثر ا دا ه  ا حدافثر ت یت ک  با گا ن

 .صفحه نی باشد 200اشترافی  pdfصفحات  ایل 

 

 

 

 

 ا دا ه یا تعداد تعداد صفحات ا  حد نزا  بیشتر باشد با خ ا نشاجه خشاهید شد. )شکل  یر( نا چه  ایل نربشطه ا   ظر 

ا   )فمتر برا  ر ع این نشکل ال ز است تعداد صفحات  ایل را نحدکد

 نگابایت(  مائید. 30صفحه( ک یا حزم  ایل را فمتر )ا   200

 

  ایل را ا تخاببعد ا  بارگزار  نش ق در این بخش فا ی اسااات. ابتدا 

فنید )تیک سبزر گ رکبرک  عنشان  ایل را بز ید( ک سپس دفمه تایید را 

 ا تخاب  مائید )شکل نقابل( را در باال  صفحه

 

 



 صفحه 12

 

 (Whiteboardتخته سفید ) -5

ارائه دهنده یا ندیر جلسااه نی تشا ند با اسااتفاده ا  ابزارها  صاافحه 

   ند داشتن قلم  شر مایش برا  یادداشت  شیسی استفاده فنند. هر

برا  این فار نناسااب تر اساات. ابزارها  تصااشیر  برا  فشاایدن 

اشااکالی نا ند دایرهپ نثلث ک نربع ک  یز خط راساات ک همچنین قلم 

نشخص  T ششتار  برا  یادداشت  شیسی ک ابزار نتن )فه با حرف 

 باشد.شده است( بدین ننظشر قابل استفاده نی

ضخانت  شت به انکان ا تخاب ر گ ک  شته ها ک  یز برگ شکال ک  ش ا

صفحه کجشد دارد. وخرین دفمه  یز  شین ک  یز  اک فردن فل  شتراک برا  حالت  ی سفید یاانکان ا شتار  تخته  شتراک چندکار"  ش را  "برها

 پ نی باشد.برا  و که سایر اعضا  جلسه  یز بتشا ند یادداشت  شیسی فنن

 

 پخش آنالین -6

دهنده نی تشا ند یک کیدئش  خارجی را فه قابلیت  خش و الین دارد را در جلسات خشد ندیر جلسه یا ارائه 

  خش  مایند.

 

 

در صفحه با   "اشتراک یک ویدئوی خارجی"با ا تخاب دفمه + ک گزینه 

 شده )شکل  یر( نی تشا ید ودرس کیدئش  نربشطه را کارد  مائید.

 

 

 


