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روش اشتراک گذاری صفحه در تماس ویدیویی
videomaker.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

فضای  در  همکارانتان  برای  کردن  سخنرانی  یا  مشتری  به  کارهایتان  دادن  نشان 

نداشته  را  کار  این  تجربه  قبل  از  اگر  به خصوص  باشد،  مجازی شاید خیلی سخت  

باشید. بااین حال، می توانید در جلسات الیو، صفحه نمایش دستگاه خود را با حاضران 

به اشتراک بگذارید.

بسیاری از پلتفرم های ویدیوکنفرانس حرفه  ای امکان اشتراک گذاری صفحه را دارند. 

را  ویژگی  این  گوگل هنگ اوت  و  مایکروسافت تیم  اسکایپ،  زوم،  پلتفرم هایی مثل 

ارائه می دهند. اگرچه دسترسی به این ویژگی چندان سخت نیست، اما ناآشنایی با 

این ابزار ممکن است برای چند لحظه کنفرانستان را متوقف کند. 

قطعا دوست دارید کنفرانستان تا حد ممکن روان برگزار شود، پس صرف نظر از اینکه 
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قرار است مشتریان و همکاران را در چه پلتفرمی مالقات کنید، باید روش استفاده 

از این ویژگی را یاد بگیرید.

ما روش اشتراک  گذاری صفحه در همه پلتفرم ها را برایتان توضیح می دهیم، اما 

اول بیایید با تعریف آن آشنا شویم.

اشتراک گذاری صفحه چیست؟
اشتراک گذاری صفحه یکی از ویژگی های رایج در خدمات تماس ویدیویی است. 

تماس  در  افراد حاضر  اشتراک می گذارید، همه  به  را  وقتی صفحه دستگاه خود 

می توانند این صفحه را ببینند. پس این کار مثل انداختن تصویر کامپیوترتان روی 

صفحه تلویزیون است و هر چیزی که شما روی صفحه کامپیوترتان می بینید را 

دیگران هم می بینند. این ویژگی برای نشان دادن ویدیوها، پاورپوینت ها، تصاویر 

یا آموزش نرم افزار به کارمندان بسیار مفید است.

روش اشتراک گذاری صفحه
)Zoom( زوم

در  است،  بوده  ویدیوکنفرانس  برتر  پلتفرم  های  از  یکی  مدت ها  زوم  درحالی که 

سال های اخیر به پرکاربردترین پلتفرم در این حوزه تبدیل شده است.  ازآنجاکه 

افراد حرفه ای بیشتری به زوم روی آورده اند، باید شیوه کار و روش اشتراک گذاری 

صفحه در آن را یاد بگیرند. روش استفاده از این قابلیت زوم در ادامه آمده است:

اشتراک گذاری صفحه مطمئن شوید که همه مطالب روی صفحه شما  از  قبل   .1

آماده نمایش است.

2. بعد از برقراری تماس ویدیویی، دکمه )Share( را بزنید و زوم به طور خودکار به 

حالت تمام صفحه تغییر می کند. البته اگر بخواهید می توانید از این حالت خارج 

شوید.
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3. در صورت نیاز از منوی اشتراک گذاری صفحه استفاده کنید. ابزار کنترل  جلسه 

هم به منویی منتقل می شود که می توانید آن را هرجایی در حاشیه صفحه قرار 

دهید. در منو گزینه ای وجود دارد که می توانید اشتراک گذاری را متوقف کنید و از 

ابزار حاشیه نویسی برای کشیدن طرح و اضافه کردن متن استفاده کنید.

4. ویدیوی شما در کنار ویدیوی سایر شرکت کنندگان نمایش داده می شود.

)Skype( اسکایپ
پلتفرم های  مناسب ترین  از  یکی  و  است  محبوب شده  که  است  مدتی  اسکایپ 

شده  کشیده  چالش  به  زوم  توسط  اخیرا  اسکایپ  اگرچه  است.  ویدیوکنفرانس 

است، اما هنوز هم یکی از برترین اپ ها است و به رشد خود ادامه می دهد. مثال، 

به تازگی سقف تماس کنفرانسی خود را دو برابر کرده و به 50 نفر هم زمان افزایش 

داده است. 

ازآنجاکه اسکایپ  اما  افراد واقعا دشوار است،  از  سخنرانی موثر برای این تعداد 
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قابلیت اشتراک گذاری صفحه دارد، این کار آسان تر می شود. روش اشتراک گذاری 

صفحه در اسکایپ به شرح زیر است:

1. هنگام تماس صوتی یا تصویری با اسکایپ، آیکون )Overlapping Box( را در 

گوشه پایین سمت راست صفحه انتخاب کنید.

2. برای اشتراک گذاری صفحه، دکمه )Screen Share( را بزنید. همچنین گزینه ای 

وجود دارد که می توانید صدای کامپیوترتان را هم به تماس اضافه کنید. اگر این 

دکمه روشن باشد، همه افراد حاضر در تماس می توانند هر صدایی که از کامپیوتر 

شما پخش می شود را بشنوند.

3. اگر دکمه اشتراک گذاری روشن باشد، حاشیه صفحه قرمز می شود.

4. هنگام اشتراک گذاری صفحه، همه می توانند دوربینتان را هم ببینند.

)Microsoft Teams( مایکروسافت تیم
مایکروسافت پلتفرم ویدیوکنفرانس مخصوص خود را دارد که به مایکروسافت تیم 

صفحه  می توانید  می دهید،   تشکیل  جلسه  نرم افزار  این  با  اگر  است.  معروف 

کامپیوترتان را به اشتراک  بگذارید که بسیار آسان و سریع است. روش استفاده از 

آن به این شرح است:

https://modiresabz.com


5

1. به پایین و میانه صفحه بروید و گزینه )Chat Control( را انتخاب کنید. یادتان 

نخواهید  را  صفحه  اشتراک گذاری  گزینه  می کنید،  استفاده  لینوکس  از  اگر  باشد 

داشت، زیرا مایکروسافت از آن پشتیبانی نمی کند.

2. آیکون مربع نیزه دار را انتخاب کنید. این آیکوِن اشتراک گذاری صفحه است و در 

قسمت سوم از سمت چپ قرار دارد.

3. می توانید کل صفحه یا فقط پنجره یک اپ خاص را به اشتراک بگذارید.

اشتراک گذاری  بفهمید که دکمه  4. وقتی حاشیه صفحه قرمز می شود، می توانید 

صفحه روشن است.

)Goggle Hangouts( گوگل هنگ اوت
آخرین مورد فهرست ما، گوگل هنگ اوت است. یکی از نکات مثبت گوگل هنگ اوت 

می کنند،  استفاده  ارتباط  برقراری  برای  گوگل  از  زیادی  که شرکت های  است  این 

بنابراین استفاده از گوگل هنگ اوت بسیار ساده تر از عضویت در سایر نرم افزارهای 

ویدیوکنفرانس است. روش استفاده از این ابزار گوگل به شرح زیر است:
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از برقراری تماس، روی سه نقطه گوشه باال و سمت راست صفحه کلیک  1. بعد 

کنید.

2. گزینه اشتراک صفحه را انتخاب کنید.

3. نمایش کل صفحه یا فقط نمایش پنجره یک اپ را انتخاب کنید.

4. روی دکمه اشتراک گذاری کلیک کنید.

برای اثرگذاری بیشتر جلسات، از گزینه اشتراک گذاری صفحه استفاده کنید
همه این پلتفرم ها قابلیت اشتراک گذاری صفحه دارند و به شما امکان می دهند در 

طول تماس و برای افزایش تعامل، از دوربین خود استفاده کنید. ابزار اشتراک گذاری 

صفحه در همه آن ها شبیه است، پس صرف نظر از اینکه شما، مشتریان یا همکارانتان 

کدام پلتفرم را انتخاب کنید، می توانید از این گزینه استفاده کنید.
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