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 خاهن ربق )وبسایت رسمی استاد تقوی( 1

 

 « كنكور یمدار منطقكالس رخدادنگار  »
 بروزرسانی شده است( 10/11/1400)این فایل آخرین بار در تاریخ 

ین رخدادهای این محصول:  آخر
 عبارتند از:جدید  مزایای پلیرمحصول. برخی از  نسخۀ جدید پلیرانتشار  -1400 بهمن 10

  به پلیر قابلیت افزایش سرعتافزوده شدن 

  بصورت همزمان با همامکان باز کردن فایلهای ویدیویی و ایبوکها 

 چند تذکر مهم:
قبل از بروزرسانی، نکات مند گردید، حتمًا  اید و قصد دارید از مزایای نسخۀ جدید پلیر بهره چنانچه پیش از تاریخ فوق این محصول را خریداری کرده

 زیر را در نظر بگیرید:
 .(آموزش پروسۀ نصبکنید )نصب  خود دانلود و پنل کاربریرا نیز از  جزوات پلیر، حتمًا فیلمها پلیر  که عالوه بر  لطفًا بسیار دقت کنید .1
 پیست نکنید!-تایپ کنید و کپیحتماً خود را  شماره سریالفعالسازِی پلیِر جدید، لطفًا هنگام  .2

 باید حتمًا دوباره دانلود شوند PDFفایلهای نیست ولی  ی ویدیوییدانلود  مجدد فایلهانیازی به استفاده از نسخۀ جدیِد پلیر، گرچه برای  .3
 .خود دانلود کنید( پنل کاربریرا از  جزوات کالسیداخل پوشۀ هر جلسه، لطفًا نسخۀ جدید  PDF)با توجه به غیرفعال شدن  فایلهای 

 عبارتند از:جدید  پلیرمزایای محصول. برخی از  نسخۀ جدید پلیرانتشار  -1400اردیبهشت  22
 تر تجربۀ کاربری بسیار ساده 
 نصب پلیرِ محصول تنها با یک کلیک 
  حجم فایلهای دانلودیچشمگیر کاهش 
 در پلیر قبلی موجود هش چشمگیر خطاها و تذکرهایکا 
 اجرای کلیۀ ویدیوها و جزوات تنها با یک کلیک و بصورت مستقیم در ویندوز 

 چند تذکر بسیار مهم:
از  قبل، حتماً مند گردید بهرهنسخۀ جدید پلیر مزایای اید و قصد دارید از  از تاریخ فوق این محصول را خریداری کرده پیشچنانچه 

 بروزرسانی، نکات زیر را در نظر بگیرید:
 عمل کنید. این لینکنصب پلیرِ جدید بسیار ساده بوده و برای نصب آن کافیست طبق آموزش موجود در  .4
 :جایگزین کنید 000xعدد را طبق جدول زیر، با  شماره سریال خود رقم ابتدایی 4 کافیست، جدید پلیرِبمنظور فعالسازیِ  .5

 رقم ابتدایی 4 نام محصول رقم ابتدایی 4 نام محصول رقم ابتدایی 4 نام محصول
 0007 کتاب مدار الکتریکی 0004 کنترل خطی 1پکیج  0001 مدارالکتریکی 1پکیج 
 0008 کتاب کنترل خطی 0005 کنترل خطی 2پکیج  0002 مدارالکتریکی 2پکیج 
 0009 کتاب زبان تخصصی برق 0006 کنترل خطی 3پکیج  0003 مدارالکتریکی 3پکیج 

 0010 الکترونیک 1پکیج     
 0011 الکترونیک 2پکیج     
 0012 پکیج مدار منطقی    
 0013 پکیج بررسی قدرت    

 را دارید  و شماره سریال قبلیِ شما بصورت: "پلیر جدیدِ پکیج مدار منطقی"بعنوان مثال چنانچه قصد فعالسازیِ  مثال:

http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
http://dl.mtaghavi.ir/setup_guide_2.pdf
http://www.mtaghavi.ir/my-account/view-license-keys/
http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
http://dl.mtaghavi.ir/setup_guide_2.pdf
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 باشد، کافیست شماره سریال خود را طبق دستورالعمل موجود در جدول فوق بصورت: می 4444-3333-2222-1111
 تغییر دهید تا پلیرِ جدید شما نیز فعال گردد. 4444-3333-2222-0012

 یباشد.م پنل کاربریموجود در  فایلهای ۀکلیمستلزم دانلودِ مجدد پلیر،  استفاده از نسخۀ جدیدِ .6
جدیدی که  فایلهای آموزشیِین حال پلیر وجود دارد، با ا قدیمیِو  جدیدگرچه تا اطالع ثانوی امکان استفاده از هر دو نسخۀ  .7

 .در آینده منتشر خواهند شد، صرفاً با پلیرِ جدید قابل مشاهده خواهند بود
)گرچه این قابلیت نیز در آینده به پلیرِ جدید افزوده  نداردامکان تغییر سرعتِ پخشِ ویدیوها تا اطالع ثانوی در پلیرِ جدید وجود  .8

 .(نیستدقیقِ آن فعالً مشخص زمان شود ولی  می
لطفاً چنانچه در فعالسازی یا استفاده از نسخۀ جدیدِ پلیر با هرگونه مشکلی مواجه شدید، بالفاصله و بدون هیچگونه معذوریتی  .9

 مشکل خود را با ما در میان بگذارید:
Email: info@mtaghavi.ir  و Telegram: @eehomeAdmin 

 پارت چهارم به مجموعه -افزوده شدن فصل دوم -98بهمن  5
 دوره حل تستجلسه سوم  -98 ید 25
 دوره حل تستجلسه دوم  -98 ید 11
 ر به مجموعه:یافزوده شدن موارد ز  -98 ید 7

  دوره حل تستجلسه اول 
 98برق  یتستها 
 98وتر یكامپ یتستها 

 (دیكنرا مطالعه  ن دستورالعملیا، ابتدا اید ، این محصول را تهیه كردهخین تار یش از ایپ)اگر  یافزار نرمانتشار آپدیت  -98مهر  12
 ییو یدیو  یتهایآپد یساز كپارچهی 
  باشند:یل میبه شرح ذد یجد یتهاین قابلیاز ا ی. برخمحصول یافزار امكانات نرمر یچشمگارتقاء 

o ا ییو یدیانبر و یم یدهایاضافه شدن كل(ل یفادر دها ین كلیHot Keys شده ستیل ).اند 
o  برابر( 4وها با سرعت دلخواه )تا یدیامكان پخش و 
o لمهایة فیاول یش سرعت بارگذاریافزا 

 .دیكنرا مطالعه  ن دستورالعملیا حتما  ، اید ، این محصول را تهیه كردهخین تار یش از ایپاگر  -98 مرداد 10
 تهایآپد یساز كپارچهی 
 افزاری محصول نرم امكانات ارتقاء 
 از كاربران( یبرخ یحل مشكل كمبود حافظه )برا 
 یش سرعت بارگذاریافزا PDFها 

 2از فصل  4مربوط به قسمت  یلمهایف -98بهشت یارد  21
 نیمربوط به پاسخ تمار  یلمهایف -98بهشت یارد  6

 9فصل  و جزوات لمهایف -98ن یفرورد  19
 8فصل  و جزوات لمهایف -98ن یفرورد  1

http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
mailto:info@mtaghavi.ir
http://dl.mtaghavi.ir/Hot%20keys.pdf
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 دوم(قسمت ) 7فصل  و جزوات لمهایف -97اسفند  15
 (قسمت اول) 7فصل  و جزوات لمهایف -97اسفند  13
 6فصل  و جزوات لمهایف -97بهمن  18
 (5تا  1)فصول  مجموعهة یاولانتشار  -97 ید 17

 :متداولسؤاالت 

 ست؟یچ 1ادنگارل رخدیفا -1
 صورت گرفته است. یمدار منطقكالس است كه در  ییها یرات و بروزرسانیین تغیرندة آخر یل دربرگین فایا

 ؟چیست تیآپدمنظور از  -2
 شوند: تقسیم می یبه دو دستة كلمنتشر میشوند و  گانیبطور راآلتر كردن این محصول  فایلهایی هستند كه بمنظور هر چه بهتر و ایدهتها یآپد

شوند یمنتشر م یهر از چندگاهد استاد، یبسته به صالحدكه یی هستند و یدیو از نوع فایلهای  حجم كم ییفایلها ،این آپدیتها :ییو یدیو  یتهایآپد -1
 مانند: یك جلسة آموزشی جدید، یك سری نكتة جدید، و یا حتی حل فقط یك تست جدید باشند. ییو یدیو و میتوانند هر فایل 

ن یاستفاده از ا یكنندة فیلمهای كالس هستند. برا افزار پخش یا همان نرم Playerاین آپدیتها دربرگیرندة نسخة جدیِد  :افزاری نرم یتهایآپد -2
 د مجددا  و بطور كامل دانلود شوند.یك محصول بای یلهایت، كل فاینوع آپد

 ؟مانند تا چه مدت زمان روی سایت باقی می ییویدیو یهاتیآپد -3
م آنها را به درون یر یپس از آن ناگز  یشوند، ولیم یت نگهداریسا یرو حجم كمو  مجزال یك فایماه بصورت  2حداقل تا  ییو یدیو  یتهایگرچه آپد

ة یكل مجددد تا مجبور به دانلود یآنرا دانلود كن ییو یدیت و یبالفاصله پس از انتشار هر آپد شود میه ین توصی. بنابرا2میمنتقل كن ی محصولج اصلیپك
 .دینشو  تر هستند( )كه به نسبت حجیم محصول یلهایفا

 نصب كنم؟د یباچطور را ت یآپد یلهایفا -4
 .دیت محصوالت را مطالعه كنیآموزش آپد PDFل یخود مراجعه كرده و فا یپنل كاربرلطفا  به ن منظور یا یبرا

 :افزار كالس دستورالعمل آپدیت نرم
و  یفیك یتهایارتقاء قابلد، شاهد یدر نسخه جدكه یمنتشر شد. از آنجائمحصول ن یا یافزار قفل نرم از یدیت، نسخه جدیسا یافزار م نرمیبا تالش ت

، خود یحساب كاربرپس از ورود به  شود میتقاضا اند  كرده یداریرا خر محصول این  خین تار یش از ایپ كه یانیانشجو از دم، لذا یهست افزار قفل نرم یفن
ن نسخة یا یفعالساز ی)لطفا  برا نصب نمایند ن راهنمایو مطابق با امثل گذشته  را آنها ن قسمت را مجددا  دانلود كرده و سپسیمربوط به ا فایلهای ةكلی
 .د(یل شده بود استفاده كنیمیشما ا یكه قبال  برا یالیز از همان شماره سر ید نیجد

                                                           
1
 Changelog 

 ( ناممكن است.یسرورها )آن هم بصورت دائم یت رویآپد یلهایفا یتمام یمجزا یت، نگهداریآپد یلهایبا توجه به تعّدد فابدیهی است  2

http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
http://www.mtaghavi.ir/my-account/downloads/
http://dl.mtaghavi.ir/setup_guide_2.pdf
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 دِ ین نسخه جدیفقط و فقط با هم ،زین نده منتشر خواهند شدیكه در آ ییتهایآپدو نشده  یبروزرسان یمیخ، نسخه قدین تار یاز اپس كه یاز آنجائالزم بذكر است 
 ندیستم خود حذف نمایرا بطور كامل از س یمین نسخه، نسخه قدیتا پس از نصب ا شود میز درخواست یان عز ی، لذا از دانشجو سازگارند یافزار قفل نرم

 .(ندارندخ ین تار یش از ایپ یتهایك از آپدیچ یبه دانلود ه یازی، ناند را خریداری كردهاین محصول  خین تار یپس از ا كه یانیدانشجو است  یهی)بد

(تقویرسمی استاد وبسایت  )خاهن ربق   -  با آرزوی بهترینها  


