راهنمای استفاده از اسکای روم
 آشنایی با فضای کاربری
ٔحیظ تز٘أ ٝاس اتشارٞا  ٚخٙجزٞ ٜای ٔخسّفی زشىیُ شذ ٜاسر .شٕا ٔسٙاسة تا ٘ٛع دسسزسی خٛد ٕٔىٗ
اسر ت ٝزٕاْ یا تزخی اس ایٗ اتشارٞا دسسزسی داشس ٝتاشیذ.
در فضای اسىای ر٘ 3 ،ْٚمش تا دسسزسی ٞای ٔسفاٚذ زؼزیف شذ ٜاسر:
 دسسزسی اخزازٛر
 دسسزسی ارائ ٝدٙٞذٜ
 دسٙزسی وارتز ػادی(ٕٟٔاٖ)
در شىُ سیز ٔحیظ تز٘أ ٝت ٝػٛٙاٖ اخزازٛر یا ارای ٝدٙٞذ٘ ٜشاٖ داد ٜشذ ٜاسر.

٘ .1اْ تزٌشاروٙٙذٕٞ ٜزا ٜتا ػٛٙاٖ ازاق در ایٗ تخش ٕ٘ایش دادٔ ٜی شٛد.
ٔ .2ذذ سٔاٖ شزٚع رٚیذاد در ایٗ لسٕر ت ٝشزور وٙٙذٌاٖ ٕ٘ایش داد ٜشذ ٜاسر.
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ٛٙٔ .3ی تز٘أ ٝو ٝأىا٘ازی ٔا٘ٙذ اعالػاذ وارتزٚ ،ضؼیر ازصاَ ،زٙظیٕاذ ،چیذٔاٖ ،خزٚج  ٚتسسٗ
ازاق در اخسیار شٕا لزار ٌزفس ٝاسر.
ٛ٘ .4ار اتشار و ٝدر آٖ اتشارٞای ارزثاعی در اخسیار وارتزاٖ لزار ٌزفس ٝاسر.
 .5در ایٗ لسٕر زصٛیز ٚتىٓ وارتزاٖ ٔ ٚذیای در حاَ خخش (صٛزی یا زصٛیزی) ٕ٘ایش دادٔ ٜی
شٛد.
 .6در خٙجز ٜوارتزاِٖ ،یسر وارتزاٖ حاضز در ازاق ٕٞزا ٜتا ٘مش آٖ ٞا ٕ٘ایش داد ٜشذ ٜاسر .ػالٜٚ
تز ایٗ ٔذیزیر وارتزاٖ زٛسظ اخزازٛر ٘یش اس ٕٞیٗ خٙجز ٜصٛرذ ٔی ٌیزد.
 .7در خٙجزٌ ٜفسٍ( ٛچر) ،خیاْ ٞای ارساَ شذ ٜزٛسظ وارتزاٖ ٕ٘ایش دادٔ ٜی شٛد.
 .8خزٚجی اتشارٞای ارایٔ ٝحسٛا اس لثیُ ٕ٘ایش اسالیذ ،اشسزان دسىساج ٚ ٚایر تزد در ایٗ تخش
ٕ٘ایش دادٔ ٜی ش٘ٛذ.
 تجهیسات مورد نیاز جهت بهره برداری از بستر اسکای روم
اس عزیك ِیٙه داد ٜشذ ٜت ٝراحسی ٔی زٛا٘یذ ٚارد اسىای ر ْٚشٛیذ .در ٍٙٞاْ ٚرٚد صفح ٝسیز ٕ٘ایش دادٜ
ٔی شٛد و ٝشٕا تا اسسفاد ٜاس ػٛٙاٖ وارتز ٕٟٔاٖ ٔی زٛا٘یذ ٚارد شٛیذ.
نکته مهم:

ٍقتی برای اٍلیي بار ٍارد هحیط اسکای رٍم هی شَید ،هرٍرگر شوا برای استفادُ از هیکرٍفَى ٍ ٍبکن ،از شوا
کسب اجازُ هی ًواید .تَصیِ هی کٌین با کلیک رٍی دکوِ  Allowدسترسی الزم را بِ هرٍرگر خَد بدّید تا
بتَاًید از ایي ابسارّا بِ ٌّگام ًیاز استفادُ ًوایید.
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تؼذ اس ٚرٚد تٔ ٝحیظ ازاق ٘اْ ٘ ٚاْ خا٘ٛادٌی خٛد را در وادر "٘اْ ٕ٘ایشی" ٚارد وٙیذ  ٚدوٕ" ٝزاییذ" را
تش٘یذ.

تٙٔ ٝظٛر تزخٛرداری اس ویفیر ٔٙاسة ٚتیٙار ٛٔ ،ارد سیز را وٙسزَ ٕ٘اییذ.
 ایٌترًت هٌاسب
ٔ ٟٓززیٗ ػأُ در ویفیر ارزثاعاذ تزخظ ،خایذاری  ٚسزػر ایٙسز٘ر تزٌشاروٙٙذ ٚ ٜشزور وٙٙذٌاٖ
ٔی تاشذِ .ذا سزػر  ٚخایذاری ایٙسز٘ر خٛد را لثُ اس شزئغ ٚتیٙار وٙسزَ ٕ٘اییذ.
 دستگاُ هٌاسب
تا زٛج ٝت ٝایٙى ٝاسىای ر ْٚوأال زحر ٚب ٔی تاشذ ،تزاحسی ٔی زٛاٖ تا وأدیٛززِ ،ح زاج ،زثّر یا
ٔٛتایُ اس آٖ اسسفادٕٛ٘ ٜد أا ت ٝخاعز صفحٕ٘ ٝایش وٛچه زز ٔٛتایُ  ٚزثّر ،تٟسز اسر ٔذیز رٚیذاد،
اخزازٛر  ٚارای ٝدٙٞذ ٜاس ِح زاج یا وأدیٛزز تزای ارایٔ ٝحسٛا ٔ ٚذیزیر رٚیذاد اسسفادٕ٘ ٜایٙذ.
 هرٍرگر
صزف ٘ظز اس ٘ٛع دسسٍا ،ٜتایسسی ٘سخ ٝتزٚس شذ ٜیىی اس ٔزٚرٌزٞای وز ،ْٚفایزفاوس ،اخزا یا
سافاری(تزای سیسسٓػأُ ) ( iOSرٚی دسسٍا ٜشٕا ٘صة تاشذ .در غیزایٙصٛرذ تزای اسسفاد ٜاس
أىا٘اذ اسىای ر ْٚتا ٔشىُ ٔٛاج ٝخٛاٞیذ شذ .زٛصیٔ ٝا اسسفاد ٜاس ٔزٚرٌز کرٍم ٔی تاشذ
 هیکرٍفَى
در صٛرزی و ٝت ٝػٛٙاٖ ارائ ٝوٙٙذٞ ٜسسیذ  ٚچ ٝت ٝػٛٙاٖ وارتز ػادی و ٝاحسٕاال در عٚ َٛتیٙار ،زٕایُ
ت ٝتزلزاری ارزثاط صٛزی دارد ،اس ازصاَ  ٚفؼاَ تٛدٖ ٔیىزٚفٗ ٕٞ ٚچٙٙیٗ ویفیر آٖ ٔغٕیٗ شٛیذ.
در ٔٛرد اوثز ِة زاج ٞا ٘یاس ت ٝزٟیٔ ٝیىزٚفٗ ٕ٘ی تاشذ ،اٌزچٕٔ ٝىٗ اسر صذای خزٚجی ویفیر
لٛی ٘ذاشس ٝتاشذ  ٚتا ٔیىزٚفٗ اوسسز٘اَ یا ٞذسر  ،ویفیر صذا خزٚجی افشایش یاتذ.
3

برقراری ارتباط در فضای اسکای روم
اسىای ر ،ْٚأىاٖ تزلزاری ارزثاعاذ شٙیذاری ،زصٛیزی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ٛشساری را تزلزار ٔی وٙذ .ت ٝػٛٙاٖ
وارتز ػادی(ٕٟٔاٖ) تزای ارساَ زصٛیز یا صذا ٘یاس ت ٝزاییذ اخزازٛر داریذ .أا ٔی زٛا٘یذ در وُ ٚتیٙار در
فضای ٌفسٍ ٛخیاْ ٞای ٘ ٛشساری خٛد را زایح ٕ٘اییذ .در اسىای ر ْٚأىاٖ زایح ت ٝستاٖ فارسی فزا ٓٞاسر.
خٙجزٌ ٜفسٍ ٛجٟر ارزثاط ٘ٛشساری (چر) ٔیاٖ وارتزاٖ خیش تیٙی شذ  ٜاسر .شٕا ٔی زٛا٘یذ خیاْ خٛد را
در وادر خاییٗ ایٗ خٙجز ٜزایح ٕ٘ٛد ٚ ٜتا وّیه تز رٚی دوٕ ٝارساَ یا فشزدٖ وّیذ  Enterآٖ را تزای
سایز وارتزاٖ ارساَ وٙیذ.
درصٛرزی و ٝدر ع َٛتزٌشاری ٚتیٙار سٛاِی تزایساٖ ٔغزح شذ ٔی زٛا٘یذ در لسٕر ٌفسٍ ٛتدزسیذ  ٚیا
ایٙى ٝدر ع َٛتزٌشاری صذا لغغ شذ یا تا ٔشىّی تزخٛرد وزدیذ تا ارساَ خیاْ ٔی زٛا٘یذ ت ٝاخزازٛر  ٚسایزیٗ
اعالع دٞیذ.
ًوای هشاّدُ شدُ در اسکای رٍم بِ عٌَاى کاربر هْواى هشابِ تصَیرزیر هی باشد.

در وادر لزٔش رً٘ 3 ،آیىٗ ٔشاٞذٔ ٜی شٛد.
زصٛیز تّٙذٌ ،ٛأىاٖ شٙیذٖ صذای زاالر را فزأ ٓٞی وٙذ.در صٛرزی ؤ ٝا٘ٙذ شىُ تاال ،تثاشذ  ،تٝ
ٔؼٙی آٖ اسر و ٝشٕا صذای زاالر را لغغ ٕ٘ٛد ٜایذ ِ ٚذا صذا را ٘خٛاٞیذ شٙیذ .در صٛرذ فؼاَ تٛدٖ تّٙذ
ٌ ٛخظ آبی سیز آٖ ٕ٘ایش داد ٜشذ ٜاسر.
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ایٗ آیىٗ ،أىاٖ اشسزان فایُ را فزأ ٓٞی وٙذ .أا اخزازٛر تایذ اجاس ٜدسسزسی را ت ٝشٕا تذٞذ.

ایٗ آیىٗ یا ٔ hand raisingا٘ٙذ اجاسٌ ٜزفسٗ سز والس ٔی تاشذ .در صٛرذ فشار دادٖ آٖ،
در ٔماتُ اسٓ شٕا ظاٞز شذ ٚ ٜاخزازٛر ٔی زٛا٘ذ ت ٝشٕا اجاس ٜدٞذ و ٝصذا یا فایُ یا زصٛیز خٛد را
تا دیٍزاٖ ت ٝاشسزاي تٍذاریذ
ت ٝعٛر ٔثاَ تا زاییذ آٖ ٔی زٛا٘یذ صحثر وٙیذ .در صٛرزی و ٝاخزازٛر أىاٖ اشسزان صذا را تٝ
شٕا ت ٝػٛٙاٖ وارتز ػادی تذٞذ ،شٕا ٘یش تایذ خیاْ ٔزتٛع ٝرا زاییذ وٙیذ ٔ ٚجٛس اسسفاد ٜاس
ٔیىزٚف ٖٛدسسٍا ٜخٛد را ت ٝاسىای ر ْٚتذ ٞیذ .در غیز ایٙصٛرذ صذای شٕا خخش ٕ٘ی

شود.

فضای کاربری به عنوان ارائه کننده یا اپراتور

در صٛرزی و ٝت ٝػٛٙاٖ ارائ ٝوٙٙذ ٜاس اسىای ر ْٚاسسفادٔ ٜی وٙیذ سغح دسسزسی تا وارتز ػادی(ٕٟٔاٖ)
ٔسفاٚذ اسرٕ٘ ٚ ،ایی شثی ٝػىس سیز ٔشاٞذٔ ٜی وٙیذ.
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ایٗ آیىٗ ٘ ،شا٘ ٝتّٙذٌٔ ٛی تاشذ.در صٛرزی ؤ ٝا٘ٙذ شىُ تا خظ آتی در سیز ٕ٘ایش داد ٜشٛد،
یؼٙی تّٙذٌ ٛشٕا فؼاَ تٛد ٚ ٜشٕا صذای ازاق را ٔی شٛٙیذ .دلر ٕ٘اییذ سٔا٘ی و ٝتیش اس یه ،
تّٙذٌ ٛفؼاَ داشس ٝتاشذ احسٕاَ او ٛشذٖ صذا ٕٞ ٚچٙیٗ واٞش ویفیر صذا ٛ٘ ٚیش ٚجٛد داردِ .ذا تٝ
ػٛٙاٖ اخزازٛر ،ت ٝایٗ ٔٛرد دلر وٙیذ.

ایٗ آیىٗ٘ ،شا٘ٔ ٝیىزٚفٗ ٔی تاشذ .در حاِسی و ٝتا خظ آتی ٘شاٖ داد ٜشذ ٜتاشذ  ،یؼٙی ٔیىزٚفٗ
شٕا فؼاَ تٛد ٚ ٜصذای شٕا در زاالر خخش ٔی شٛد.

ایٗ آیىٗ٘ ،شا٘ٚ ٝب وٓ ٔی تاشذ .در صٛرزی و ٝتخٛاٞیذ زصٛیز خٛد را تا دیٍزاٖ ت ٝاشسزان
تٍذاریذ تایذ فؼاَ شٛد.در حاَ فؼاَ تٛدٖ ،خظ آبی سیز آٖ ٕ٘ایش دادٔ ٜی شٛد.

ایٗ آیىٗ ٘شا٘ ٝاشسزان دسه زاج ٔی تاشذ .در حاَ حاضز ایٗ ایسٓ در اسىای ر ْٚت ٝخٛتی فؼاَ
٘یسر ٚ ،زصاٚیز ت ٝصٛرذ آی ٝٙای ٕ٘ایش دادٔ ٜی شٛد .تٟسز اسر ت ٝاجای اشسزان دسه زاج ،اس اشسزان
فایُ اسسفادٕ٘ ٜاییذ.
ایٗ آیىٗ ٘شا٘ ٝزخسٚ ٝایر تزد اسر .در صٛرزی و ٝتخٛاٞیذ در حیٗ ارائٔ ٝغّثی را تٛٙیسیذ
ٔی زٛا٘یذ اس ایٗ آیىٗ و ٝلاتّیر ٞای یه زخس ٝرا دارد اسسفاد ٜوٙیذ.
ایٗ آیىٗ ٘شا٘ ٝاشسزان فایُ تٛد ٚ ٜأىاٖ ت ٝاشسزان ٌذاری فایُ ٞا  ،یا ت ٝاشسزان ٌذاری ادرس
ایٙسز٘ی را ت ٝشٕا ٔی دٞذ.

*ٌزدآٚری :دوسز شٟیذ ٜأیٙیٔ ،سٔ َٛزوش یادٌیزی اِىسز٘ٚیه دا٘شىذ ٜدارٚساسی
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