آموزش مسنجر  Big Antبراي كاركنان مجموعه دانشگاه معارف اسالمي

مسنجری به نام  Big Ant Office Messengerنرم افزار قدرتمند و بسیار مفید برای چت بین کاربران شبکه می
باشد  ،که محیطی شبیه به مسنجر قدرتمند  Yahooدارد ابزاری ساده با امنیتی کامل بدون این که نیاز باشد
که اینترنتی در اختیار داشته باشید با استفاده از این نرم افزار می توانید با دیگر اعضای شبکه به گفتگو بپردازید

و انواع فایل های رسانه ای  ،متنی و… را برای یکدیگر ارسال کنید .

نحوه كار با نرم افزار
بر روي آيكون  Big Ant Massengerدر صفحه دسكتاپ (شكل  )1كلیك نموده تا صفحه مربوط به  Log inظاهر
شود ( مطابق شكل )2

شكل شماره 1

طريقه الگين شدن به مسنجر
مطابق شكل زير در قسمت  Accountنام كاربري و در قسمت  Passwordرمز عبور را وارد نموده و  Sign inرا
كلیك میكنیم.
الزم به ذكر است موارد ياد شده تا اين مرحله فقط در اولین استفاده از نرم افزار انجام میشود و در دفعات بعدي
بصورت اتوماتیك الگین صورت مي پذيرد.

شكل شماره 2

نماي كلي مسنجر :
پس از الگین شدن به مسنجر در قسمت  Show all contactsمي توانید لیست اسامي كاركنان مجموعه را
بصورت گروه بندي شده (مطابق شكل  )3با كلیك بر روي آيكون  Maaref Universityمشاهده نمايید.

شكل شماره 3

ارسال پيام متني و فايل
براي اينكار با كلیك بر روي اسم هر شخص پنجره اي مطابق شكل شماره  4جهت ارسال پیام متني و فايل باز
میشود.

شكل شماره 4
 .1با كلیك بر آيكون  Fileمیتوانید فايل انتخابي خود را تا حداكثر  25مگابايت براي شخص مورد نظر ارسال نمائید.
 .2با كلیك بر آيكون  Folderمي توانید پوشه اي حاوي فايلهاي مختلف را با حداكثر  25مگابايت ارسال نمايید.
 .3متن مورد نظر جهت ارسال را در اين قسمت وارد نموده و با زدن آيكون  sendيا دكمه  enterدر كیبورد عملیات
ارسال انجام میگیرد.
 . 4در اين منو میتوانید بین فونت هاي مختلف و تنظیمات مربوط به قلم نوشتن خود تغییرات الزم را به دلخواه
صورت دهید  ،همچنین میتوانید از استیكرها و آيكون اشاره ( )nudgeنیز بهره مند شويد.
 .5در اين قسمت اطالعاتي همچون نام ونام خانوادگي  ،شماره تلفن داخلي  ،ايمیل سازماني  ،معاونت محل
خدمت و سمت افراد قابل رؤيت است.

تنظيمات پروفايل
.1تغيير عكس پروفايل:
براي تغییر عكس همانگونه كه در شكل زير نشان داده شده میتوان بر روي آيكون عكس يا  optionكلیك نموده

و در صفحه جديد باز شده مطابق شكل  5بر روي  Set Avatarكلیك نموده و عكس مورد نظر را  Browseكرده يا
از عكس هاي پیشنهادي انتخاب نمايید.

شكل شماره 5

.2نمايش پيام شخصي:
يكي ديگر از قابلیت هاي اين مسنجر نمايش پیام شخصي در كنار اسم براي ديگران مي باشد  ،براي درج اين
پیام همانند شكل زير در كادر  Edit Personal Messageكلیك نموده و متن مورد نظر را وارد نمايید

پس از ايجاد تغییرات ياد شده همانند شكل زير اين پیام در كنار اسم شما براي ديگران نمايش داده میشود.

حالتهاي مشاهده وضعيت آنالين بودن
مطابق شكل زير وضعیت هاي مختلف را از بین حالت پیش فرض با كلیك بر روي آنها میتوان انتخاب كرد.

.1آنالين Online
 .2مشغول Busy
 .3دور از سیستم (Awayبه صورت پیش فرض بعد از  10دقیقه كه سیستم  log offمي شود اين حالت نمايش
داده مي شود )
 .4نامحسوس يا مخفي ( Invisibleوضعیت آنالين را مخفي نگه میدارد)
 .5مزاحم نشويد Do not disturb
در شكل زير حالتهاي مختلف نشان داده شده است.

پاسخ اتوماتيك()Auto reply
اين نرم افزار همانند تلفن هاي همراه داراي پاسخگويي اتوماتیك بدون نیاز به تايپ پیام مي باشد براي مشاهده
اين قسمت مطابق شكل زير روي  Optionكلیك نمايید .

با ورود به منوي تنظیمات مطابق شكل زير روي  Auto replyكلیك نموده و تیك مربوط به Enable automatic reply
را میزنیم  ،با اينكار براي حاالت مختلف آنالين بودن جوابهاي مختلف ارسال مي گردد براي ايجاد پاسخ سريع در
حالت آنالين میتوان در كادر مربوطه تايپ نموده  Saveو سپس  Addكنیم .اين پاسخ قابل ويرايش  Modifyو حذف
 Deleteمي باشد  .پس از انجام تمامي مراحل باال براي اعمال تغییرات  Okرا كلیك و از پنجره تنظیمات خارج مي
شويم.

مشاهده تاريخچه گفتگو و پيامهاي خوانده نشده:
.1براي مشاهده تاريخچه گفتگو همانند شكل زير با كلیك بر آيكون مربوطه اقدام نمايید با اين كار شما میتوانید
تاريخچه اي از گفتگوها را مشاهده نمايید.
 .2براي اطالع از پیامهاي خوانده نشده میتوانید به قسمت نشان داده شده در شكل مراجعه نمايید.
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پيامهاي گروهي :
يكي از روشهاي ارسال پیام گروهي در اين مسنجر استفاده از  Bulletin messageمي باشد .
اين قابلیت براي افراد خاصي در هر مجموعه ايجاد شده است كه براي ارسال پیامهاي گروهي بايد با مراجعه و
درخواست از اين افراد ارسال صورت گیرد .اين پیام بصورت گروهي براي همه افراد مورد نیاز ارسال مي گردد و
به محض دريافت در سیستم مقصد بصورت زير قابل مشاهده است.
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 .1در ابتدا همانند شكل باال هشدار مربوطه به پیام دريافتي ظاهر میشود.
 .2در مرحله دوم در مسنجر بر روي آيكون مربوطه كلیك نموده تا پیام مربوطه ( )testنمايان گردد.
 .3با كلیك بر روي پیام تست میتوان محتواي آن را مشاهده كرد.محتواي پیام با توضیحاتي در خصوص
فرستنده و زمان ارسال در شكل زير نشان داده شده است.

در صفحه مربوط به پیامهاي  bulletinمطابق شكل زير تمامي دريافت كننده ها قادر به نوشتن كامنت براي پیام
دريافتي را دارند.

.1سربرگ  Replyرا كلیك نموده
.2كامنت مورد نظر را تايپ كرده و  Sendرا كلیك میكنیم
 .3كامنت به نام نظردهنده در اين قسمت نشان داده میشود .الزم به ذكر است كامنت هاي مربوط به ساير
دريافت كننده ها نیز در اين اينجا قابل مشاهده است.

تشكيل گروه :
از قابلیت هاي اين مسنجر ساخت گروه هاي شخصي مي باشد كه هر فرد میتواند گروهي را ايجاد نموده و با
اضافه نمودن افراد مختلف در اين گروه به گفتگوي گروهي بپردازد  ،براي دستیابي به اين امكانات همانند شكل
زير بر روي آيكون  Groupsكلیك نموده و از  Personal Groupsبهره مند شويد.مسئولیت ايجاد گروه و  ...بر عهده
سازنده گروه مي باشد.

با آرزوي رضايت از مجموعه  Itو موفقیت براي همكاران گرامي در صورت داشتن سؤال و ارائه انتقادات و پیشنهاد
با شماره هاي  561و  564تماس حاصل فرمايید.

