יתרונות שיתוף מסך באמצעות QCONF

איך מפעילים את שיתוף המסך?
באזור של שיחת הועידה יש ללחוץ על 'שיתוף מסך'
את שיתוף המסך מפעילים באיזור של שיחת הועידה ( .)Meeting Spaceהשיתוף
מתבצע באמצעות הורדת קובץ למחשב של והפעלתו (ללא התקנה קבועה)  ,ואילו
המשתתפים יצפו במסך המשותף בלי לעשות כלום .ניתן אף לשלוח להם 'קישור לשיחה'
שיפתח מסך חכם בשפה שלהם ,שיאפשר להם לצפות במסך המשותף על המחשב
שלהם ,או כל מכשיר נייד שברשותם ( )BYODבקלות.

הגדרות פרטיות השיתוף
במסך שיקפוץ ניתן להגדיר בלחיצה מי יוכל לצפות בשיתוף המסך.
משתמשים רשומים בלבד – משתמשים רשומים ב  QCONFבלבד ,יותר מאובטח אך
מצריך הרשמה באתר.

כולם-ציבורי – כל מי שיש לו את ה'קישור לשיחה' יוכל לצפות במסך ללא הרשמה באתר.

** את ה'קישור לשיחה' ,ניתן להעתיק מאזור שיחת הועידה .ע"י לחיצה על "העתק קישור
לשיחה" ,את הקישור ניתן להדביק בכל מייל או צ'אט .מי שילחץ על הקישור יקבל מסך
חכם ,בשפה שלו ,עם אפשרות להצטרף לשיתוף המסך( .בהתאם להגדרות פרטיות)

כיצד מריצים את הקובץ שיורד?
 .1בעת ההפעלה יקפוץ מסך הסבר ,כמו כן יופיע קובץ ' 'screen-share.jnlpאותו יש
לשמור ולהפעיל באמצעות לחיצה עליו( .את ה מסך ניתן לסגור בכל שלב עם ה )X

 .2יתכן ותתקבל הודעה כי על המחשב לא מותקן  JAVAויש להתקין מהלינק
המסופק במסך ההסבר( .באופן חד פעמי) .לאחר התקנת ה  javaיש ללחוץ שוב
על הקובץ להפעלה.
 .3לאחר ההפעלה של הקובץ ' ,' screen-share.jnlpיופיע החלון האפור ,שם יש
ללחוץ על  .runואז תופעל האפליקציה ע"י .java
 .4באפליקציה שתופיע יש ללחוץ על  ,start sharingהאפליקציה תוקטן אוטומטית
והמסך הראשי ישותף .זה הזמן לעבור למסמך המשותף.

 .5אופציות נוספות באפליקציה :במידה ויש יותר ממסך אחד ,המסכים יופיעו בצד
שמאל למטה .יש אפשרות לשנות את סמן העכבר ,ולהתאים עם ארבעת החיצים
הכתומים את גודל המסך המשותף.
 .6כעת כל תנועה עם העכבר ,כל גלילה תשותף ותשתקף על מסכי המשתתפים
האחרי בסיום שיתוף המסך יש ללחוץ על '.'stop sharing

כיצד ניתן לצפות במסך המשותף ?
עבור יוזם הועידה /משתמשים רשומים בשירות בלבד.
יופיע טאב חדש 'מסך משותף' בתוך האזור של השיחה ויש אפשרות ל'מסך מלא'

עבור כולם – ציבורי
במידה והוגדר בהגדרות פרטיות שכולם יכולים לצפות במסך המשותף (ציבורי).
משתתפים שילחצו על ה'קישור לשיחה' יקבלו את המסך הבא בשפה המתאימה להם ,עם
אפש רות לצפות במסך המשותף בקלות (.)BYOD

כיצד לשתף מסך באמצעות שירותים אחרים?
ניתן להשתמש ב  QCONFלשיחת ועידה בינלאומית ובמקביל לשתף מסך באמצעות
שירותים אחרים במידה ופתרון זה נח לכם יותר .היתרון הוא ששיחת הועידה לא תופרע
מזלילת הפס של שיתוף המסך .כמו כן הסאונד יהיה חלק וברור גם אם שיתוף המסך
יתקע .להלן קישורים המסבירים כיצד לשלב בין  QCONFלמשתפי מסך אחרים.


Microsoft's Skype

Google's Hangouts 
Citrix's GoToMeeting 

