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برای رفع مشکل در کالس بارها شده است که هنگام نمایش اسالید 

رفته ام . سپس برای نشان دادن دانش آموزان به سمت میز آن ها 

 .  برگردماسالید بعدی ناگزیر بودم به سمت میز یا تخته 

ابزارها و اپلیکیشن هایی برای رفع این مشکل ساخته شده از جمله 

اما در این مطلب می خواهیم به معرفی  .  clickr-i جامعاپلیکیشن 

  بپردازیم . Office Remoteاپلیکیشن 

 

را به یک کنترل از راه دور هوشمند برای تعامل با مجموعه نرم افزاری تلفن شما  Office Remoteاپلیکیشن 

Office  . مل بیشتری هنگام ارائه داشته باشید .دی عبا استفاده از این اپلیکیشن می توانید آزاتبدیل می کند 

کامال  Office 3102از مجموعه نرم افزاری  Excel و Word  ،PowerPointبا نرم افزار های این اپلیکیشن 

  هماهنگ است .

را در اختیار  Excel و Word  ،PowerPoint عملکردهای متداول در نرم افزار های Office Remoteاپلیکیشن 

 د .هقرار می د انم

 ها به ما میدهد می پردازیم  . یدترل اسالبرای کن Office Remote اپلیکیشن که دهایادامه به عملکردر 

 

http://www.senstic.com/android/iClickr/iClickr.aspx
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  werPointPoدر  اپلیکیشنخصوصیات 

  به اسالید قبلی و بعدی ، و همچنین رفتن به اسالید اول و آخررفتن 

  رفتن به اسالید مورد نظر همراه با طبقه بندی های ایجاد شدهو م اسالید ها تمامشاهده 

  یادداشت های ارائه کنندهمشاهده 

  سالید جاری و کل اسالید هاسنج اسالید و همچنین شماره ازمان مشاهده 

  از ابزار نشانگر لیزری برای تاکید بر قسمت خاصی از اسالیداستفاده 

  نیاز هایش پ

 بلوتوث برای جفت شدن اپلیکیشن با تلفن تانعالوه بر استفاده از  Office Remote استفاده از نرم افزاربرای 

 به موارد زیر نیز احتیاج دارید :

 جموعهمصب ن Office 3102 

 افزونه صب نOffice Remote  بر روی مجموعه نرم افزاریOffice 

 وشمند با سیستم عامل یک تلفن هWindows Phone 8 یا باالتر 

  اپلیکیشنOffice Remote  برایWindows Phone  برای نصب این اپلیکیشن کافی است نرم افزار .

PowerPoint  را باز کنید و به زبانهOFFICE REMOTE  بروید و بر روی گزینهInstall On My 

Windows Phone . کلیک کنید 

 اپلیکیشناز ستفاده ا

استفاده از بلوتوث  ارتباط بین موبایل و کامپیوتر مد نظر را باابتدا 

باز  Power Pointنرم افزار  ابارائه مورد نظر را  سپس. برقرار کنید 

 . کلیک کنید  OFFICE REMOTEر روی زبانه کنید و ب

باز کنید و به  موبایل تانر را د Office Remoteاپلیکیشن سپس 

را درست انجام داده باشید ، روید . اگر مراحل ب documentsقسمت 

باید فایل ارائه باز شده در نرم افزار اپلیکیشن  documentsدر قسمت 

Power Point . را مشاهده کنید 
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به محیط اپلیکیشن وارد می  documentsکردن فایل ارائه شده در قسمت لمس  ازبعد 

 شوید .

طور که در شکل روبرو مشاهده می کنید . می توانید به شماره های اسالید ، زمان همان 

بعدی و قبلی به اسالید  سنج ، یادداشت های سخنران مرتبط با اسالید و همچنین رفتن

 دسترسی داشته باشید.

 

 کنید .را مشاهده می  Slide thumbnails حالتنمایی از شکل روبرو می توانید  در 

و طبقه بندی اسالید ها نیز قابل اسالید جاری با رنگ متفاوت مشخص شده است . 

مشاهده می باشد  . برای جابجایی سریع بین اسالید ها هم می توانید از این قسمت 

 استفاده کنید .

 

 

زیر که حاوی لینک دریافت می توانید از کدهای کیو آر  OFFICE REMOTEاپلیکیشن  و افزونهفت دریاجهت 

 می باشد ، استفاده کنید . 
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