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 »کنترل خطيجزوات و فایلھاي صوتي کالس حضوري رخدادنگار  «
 )شده است یبروزرسان ١٤/٠٣/٩٨خ ین بار در تار یل آخر ین فایا(

 ن محصول:یا ین رخدادهایآخر
 )را بخوانید این اطالعیهاید،  کرده(اگر پیش از این تاریخ، این محصول را تهیه محصول از فروشگاه سایت  دائميحذف  -۹۷آبان  ۱

 افزوده شدن فیلمهای جلسه نخست کالس مالتیمدیای کنترل خطی بعنوان هدیه -۹۷شهریور  ۱۹
 اولیهانتشار  -۹۶بهمن  ۹

 :متداولسؤاالت 

 ست؟یچ ١ادنگارل رخدیفا -۱
 صورت گرفته است کنترل خطيجزوات و فایلهاي صوتي کالس حضوري است که در  ییها یرات و بروزرسانیین تغیرندة آخر یل دربرگیفا نیا

 ؟چیست تیآپدمنظور از  -۲
 شوند: میتقسیم  یبه دو دستة کلمنتشر میشوند و  گانیبطور راآلتر کردن این محصول  فایلهایی هستند که بمنظور هر چه بهتر و ایدهتها یآپد

هر از چندگاهي منتشر میشوند بسته به صالحدید استاد، که یی هستند و یدیو از نوع فایلهای  حجم کم يیفایلها ،این آپدیتها :ییو یدیو  یتهایآپد -۱
 مانند: یك جلسة آموزشی جدید، یك سری نکتة جدید، و یا حتی حل فقط یك تست جدید باشندویدیویي و میتوانند هر فایل 

 کنندة فیلمهای کالس هستند افزار پخش یا همان نرم Playerاین آپدیتها دربرگیرندة نسخة جدیِد  :افزاری نرم یتهایآپد -۲
 ؟مانند تا چه مدت زمان روی سایت باقی می هاي ویدیویيتیآپد -۳

م آنها را به درون یر یپس از آن ناگز  یشوند، ولیم یت نگهداریسا یرو حجم کمو  مجزال یك فایماه بصورت  ۲حداقل تا  ییو یدیو  یتهایگرچه آپد

ة یکل مجددد تا مجبور به دانلود یآنرا دانلود کن ییو یدیت و یبالفاصله پس از انتشار هر آپد شود میه ین توصی بنابرا٢میمنتقل کن ی محصولج اصلیپک

 دینشو  تر هستند) (که به نسبت حجیم محصول یلهایفا

  ؟باشد ید میجد یهاتیآپدبه انتشار  یازیچه ناصًال  -۴
، و حمایت هر چه بیشتر از دانشجویان عزیزبمنظور وجود  نیده است، با ایرس یو واف یکاف یبه غنا یو تست یآموزش ی، بلحاظ محتواجین پکیگرچه ا

 یسال برا ۲ز تا ینتها یآپدتمامي و استفاده از ت خواهد شد یآپد بدون وقفهو  وستهیپن محصول بطور یا، آل دهیاو  بیرق یب، بروز ید محصولیتولهمچنین 

  خواهد بود گانیراز یان عز یدانشجو 

 نصب کنم؟باید چطور را ت یآپد یلهایفا -۵
 دیت محصوالت را مطالعه کنیآموزش آپد PDFل یخود مراجعه کرده و فا یپنل کاربرلطفًا به ن منظور یا یبرا

                                                            
1 Changelog 

 ) ناممکن استیسرورها (آن هم بصورت دائم یت رویآپد یلهایفا یتمام یمجزا یت، نگهداریآپد یلهایبا توجه به تعّدد فابدیهی است  2
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 از فروشگاه سایت: این محصولاطالعیة حذف 
از فروشگاه سایت سایت دائم بطور جزوات و فایلهاي صوتي کالسهاي حضوري قدیمي ، پکیج مالتیمدیاي درس و تست کنترل خطي با توجه به تکمیل

کماکان توسط مذکور پشتیباني از محصول بدیهي است که با این وجود  شود جایگزین آنها مي پکیج مالتیمدیاي درس و تست کنترل خطيشده و حذف 
پنل کاربري از طریق توانند این محصول و آپدیتهایش را  مي اند، و دانشجویاني که در گذشته این محصول را خریداري کرده شود انجام مي سایت خانه برق

 نمایند دانلود خود

)�قویر��ی ا�تاد و�سایت  (خا� �ق   -  با آرزوی ���ری�ھا  
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