
 ن،يآنلا جلسات شده ضبط يدئوهايو و سنسيلا يدارا يآموزش يلهايفا مشاهده و استفاده يبرا
 :ديده انجام را ريز مراحل

  

 برنامه است لازم ابتدا در ييدئويو يلهايفا مشاهده و اجرا يبرا   SpotPlayer آن کننده پخش که 
 يور بر ييدئويو يلهايفا ديهست ليما نکهيا به توجه با . ديکن نصب خود دستگاه يرو بر را است
 يور بر و کرده دانلود نييپا قسمت از را آن برنامه ، باشند مشاهده قابل شما ليموبا اي وتريکامپ
 ديکن نصب خود ليموبا اي وتريکامپ
 :توجه

 شرکت ارياخت درSpotPlayer   برنامه توسط صرفا جلسات شده ضبط يدئوهايو و يآموزش يلهايفا
  .شود يم داده قرار يآموزش دوره در کنندگان

 

 وتريکامپ و تاپ لب اي يدياندرو تبلت اي ليموبا يرو رب برنامه نيا نصب با فقط قتيحق در
 در را آن ، شدن برگزار از پس را جلسه هر تا توانست ديخواه خود  يندوزيو

 دئوهايو نيا مشاهده يبرا زين يمکان و يزمان تيمحدود چيه و ديکن مشاهدهSpotPlayer  برنامه
 ندارد قرارSpotPlayer  برنامه در

  

 
 

 برنامه دانلود از پس   SpotPlayer، مشاهده برنامه ريتصو تا ديکن اجرا خود دستگاه يرو بر را آن 
 ريز ريتصو مانند شود.

  



 

  

 کرده افتيدر ما طرف از که يسنسيلا کد ، است شده مشخص1  شماره با بالا ريتصو در که يکادر در 
 ديکن يکپ کادر نيا در د)يکن جاديا آن در يرييتغ آنکه (بدون را ديا

 کد تا ديکن کيکل شده مشخص بالا ريتصو در3   شماره با که رنگ) (سبز دييتا ديکل يرو بر سپس 
 شود داده شينما شما به يآموزش دوره و شده فعالSpotplayer  برنامه در سنسيلا

  

 :توجه

 را آن اي و کرده نام ثبت يآموزش دوره در که است يفرد به مخصوص صرفا شده صادر سنسيلا کد 
 Spotplayer برنامه تحت و يآموزش برنامه از استفاده جهت صرفا سنسيلا کد است. نموده يداريخر

 گريد يها ستميس يرو بر نه باشد يم استفاده قابل



 آنکه از لقب شود يم هيتوص داياک نيبنابرا  باشد يم ستميس کي يرو بر اجرا قابل فقط سنسيلا کد 
 يلهايفا ديدار قصد که ديينما مشخص حتما ديکن فعال Spotplayer برنامه در را خود سنسيلا کد
 ، آن از پس و ديکن مشاهده وتر)يکامپ اي لي(موبا يستميس چه يرو بر را يآموزش ييدئويو

 ابال در آنچه مانند را سنسيلا کد و نموده نصب کرده انتخاب ستميس يرو بر را Spotplayer برنامه
 ديکن فعال Spotplayer برنامه در شد داده حيتوض

 برنامه   ، کردن امتحان منظور به هرگز Spotplayer رگيد افراد وتر)يکامپ اي لي(موبا ستميس يرو بر  را 
 يور بر را برنامه که توانست دينخواه بعدا رايز دينکن فعال آن در را خود سنسيلا کد و  نکرده نصب

 پرداخت را دوره کي نهيهز يتمام دوباره تا است لازم کار نيا يبرا و ديکن اجرا و نصب خود ستميس
 ديينما افتيدر يگريد سنسيلا کد تا ديکن

 يتمام و باشد يم آن از استفاده سوء امکان رايز  دينده قرار گرانيد ارياخت در را خود سنسيلا کد هرگز 
 داشت خواهد بدنبال يقانون يبرخوردها و بود خواهد شما متوجه آن قيطر از شده انجام تخلفات

  

  



 

  

  برنامه در سنسيلا کد شدن فعال از پس   Spotplayer، ستيل و شود يم داده شينما بالا ريتصو 
 کيکل نظر مورد دوره نام يرو بر است. مشاهده قابل ديا کرده نام ثبت آن در که ييها دوره اي دوره
 شود داده شينما شما به دوره آن جلسات تا ديکن

  



 

 

  

 يدئويو ، جلسه هر يرو بر کيکل با شود. يم داده شينما شما به دوره همان جلسات ستيل سپس 
 شود يم پخش جلسه آن

  



 

 

  

 تنبس جهت ديتوانيم ، شده مشخص قرمز علامت با بالا ريتصو در که ييها کونيآ يرو بر کيکل با 
 ديکن استفاده پخش حال در يدئويو کردن صفحه تمام اي و برنامه

 

  

 :توجه

 اهدهمش را جلسه يدئويو و ديباش متصل نترنتيا به است لازم جلسه هر مشاهده يبرا ،  بار نياول در 
 ارهدوب اتصال به يازين آن مشاهده يبعد دفعات يبرا اما شود. دانلود شما دستگاه يرو بر تا ديکن
 باشد ينم نترنتيا به

  



 کد آنکه از قبل نيبنابرا ،  باشد يم اجرا قابل دستگاه کي يرو بر فقط  شده افتيدر سنسيلا کد 
 شما  ترويکامپ  يرو بر يآموزش يدئوهايو ديخواه يم که ديکن مشخص قايدق ديکن استفاده را سنسيلا

 همان يبرا راSpotPlayer   برنامه ينصب ليفا سپس و شما  تبلت اي ليموبا  يرو بر اي شود اجرا
 که يصورت در. ديکن دييتا و يکپ برنامه در را  سنسيلا کد سپس  و ديينما نصب و کرده دانلود دستگاه

 باشد ينم اصلاح اي برگشت قابل ديده انجام ياشتباه مورد نيا در

  

 

  

  Spotplayerبرنامه ماتيتنظ

 ستميس يرو بر دئوهايو دانلود روش و

  

 
 : ندوزيو در ماتيتنظ انجام روش

  



 

 

 برنامه ياجرا از پس spotplayer نظر مورد يمنو به تا ديکن راست کيکل ، برنامه در دوره نام يرو بر 
 بالا) ريتصو (مانند ديابي يدسترس

  



 

 يدئوهايو ليفا محل ديتوانيم" يساز رهيذخ محل شينما"  عبارت يرو بر کيکل با بالا ريتصو مانند 
 . دينيبب را اند شده دانلود شما ستميس يرو بر که جلسات

 سهجل هر ، نترنتيا به اتصال با قبلا که کرد ديخواه مشاهده ريمس نيا در را ييدئوهايو فقط: توجه
 ند.باش شده دانلود شما ستميس يرو بر جلسه هر قتيحق در و  باشند شده مشاهده انتها تا ابتدا از

 دشون ينم داده شينما ريمس نيا در ، باشند نشده دانلود و مشاهده نيآنلا صورت به که يجلسات
  



 

  که ديشو يم وارد يا صفحه به ،" دئوهايو دانلود صفحه"   عبارت يرو بر کيکل با بالا ريتصو مانند 
 :ريز ريتصو مانند دارد وجود جلسات يتمام يدئوهايو دانلود امکان

  



 

 

 کار نيا يبرا د.يينما دانلود خود ستميس يرو بر را آن ديتوانيم جلسه هر يرو بر کيکل با صفحه نيا در 
 ديباش متصل نترنتيا به حتما است لازم

  



 

 يلهايفا رهيذخ محل ديتوانيم" يساز رهيذخ محل رييتغ"  عبارت يرو بر کيکل با بالا ريتصو مانند 
 و يکپ آن در را جلسات يلهايفا که يگريد محل و ديده رييتغ خود ستميس يرو بر را جلسات ييدئويو
 ديکن يمعرف خود ستميس در spotplayer برنامه به اجرا جهت ، ديا کرده رهيذخ

 

  

  : ليموبا در ماتيتنظ انجام روش

  



 

 

 برنامه ياجرا از پس Spotplayer يمنو تا دينگهدار را خود انگشت ، دوره نام يرو بر ، خود ليموبا در 
 بالا ريتصو مانند شود داده شينما ماتيتنظ

 آن در جلسات ييدئويو يلهايفا که يفولدر" يساز رهيذخ محل شينما"  عبارت يرو بر زدن ضربه با 
 شود يم داده شينما ، شوند يم دانلود شما يگوش يرو بر محل

 يتمام ستيل که ديشو يم وارد يا صفحه به" دئوهايو دانلود صفحه"  عبارت يرو بر زدن ضربه با 
 رب را جلسه آن ديتوانيم ، جلسه هر نام يرو بر زدن ضربه با و شده داده شينما شما به دوره جلسات

 ديدانلودکن خود ستميس يرو
 

  

 :توجه قابل نکات



  

 يلهايفا يتمام حتما" دئوهايو دانلود صفحه"  عبارت از استفاده با ، شد داده حيتوض بالا در آنچه مانند 
 مانند ديکن دينگهدار امن يمحل در را آن و کرده هيته بانيپشت يکپ کي آن از و ديکن دانلود را جلسات
 بيآس صورت در تا DVD سکيد يرو بر جلسات يلهايفا تيرا اي و اکسترنال هارد اي يممور فلش
 ديا کرده هيته که يبانيپشت يلهايفا از ديبتوان ، شما ستميس يرو بر جلسات يلهايفا به شدن وارد

 ديکن استفاده
  

 برنامه قيطر از فقط جلسات ييدئويو يلهايفا Spotplyer انواع يرو بر و باشند يم شينما قابل 
 باشند ينم شينما قابل ندوزيو و لهايموبا در ييدئويو کننده پخش يها برنامه و دئوهايو

  

 حذف خدمات دهنده ارائه سرور از و  ستندين يدسترس قابل شهيهم يبرا جلسات  ييدئويو يلهايفا 
 دسترس در Spotplayer برنامه در جلسات يوقت نيبنابرا بود نخواهند دسترس در گريد و شد خواهند
 مستيس يرو بر را جلسات عايسر  شده داده آموزش شما به بالا در آنچه مانند شوند يم داده قرار شما
 را جلسات ييدئويو يلهايفا ، سرور از جلسات ييدئويو يلهايفا حذف صورت در تا  ديکن دانلود خود

 ديباش داشته
  

  يرتصو در د.يباش داشته يدسترس آن به ازين صورت در تا دينگهدار امن يمحل در را خود سنسيلا کد 
 هداشت را آن دوباره نصب قصد گريد يزمان در و ديکن پاک خود ستميس يرو از را Spotplayer برنامه که
 يدئوهايو Spotplayer برنامه نصورتيا ريغ در داشت ديخواه ازين خود سنسيلا کد به حتما ديباش

 داد نخواهد شينما شما به را يآموزش جلسات

 


