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حل  ا خود مر الیسنس     آن وجود ندارد. برای فعال سازی و نقل و انتقال    پ  ک   باشد و امکان  یمپخش    الیسنس  این دوره دارایفیلم های  

 :کنید   دنبال  زیر را 

دانلود کرده و   Spotplayer.irسایت وباز را  Spotplayer ویژه ویندوز یا اندروید یا سیستم عامل مک به نام  ابتدا باید نرم افزار  -1

 نصب کنید. 

طبق تصویر زیر در بخش مشخص شده  از قسمت سفارش ها در  پنل کاربری خود کپ  کرده و    را الیسنس    کد   ، پس از نصب نرم افزار   -2

 د. وارد کنید و سپس کلید تایید را بزنی 

 

نتکه سیستم / موبایل شما      با انجام مراحل فوق در صورت    -3 رسفصل  کدام از    هر   روی  باز یم شود. وصل باشد دوره برای شما    به اینت 

انتخاب هریک آن قسمت پخش    یمکه کلیک کنید    ها  با  نوار    . شود   یمتوانید فهرست ویدئو های آنرا مشاهده کنید و  در صورتیکه 

نت در هنگام نمایش آن وجود نخواهد داشت. نمایشگر هر ویدئو تا   آخر پر شده و سفید شود دیگر نیاز به اتصال به اینت 

ها  از قبیل موارد زیر مانع از پخش ویدئو تی  با توجه به ممنوع بودن ضبط فیلم و انتقال ویدئو ها به دیگران ، باز بودن نرم افزار ها   -4

 : خواهد شد 

Skype, Any desk, TeamViewer, Remote Desktop, Camtasia, Snagit, Screen Recorder 

 )دسکتاپل کنت    هرگونه نرم افزار  ،هرگونه نرم افزار ارتباط تصویری ، هرگونه نرم افزار ضبط صفحه نمایش(

 د: برای حذف فهرست عناوین دوره ازگزینه مشخص شده استفاده کنی -5

 

spotplayer.ir
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 : نکات

 . قابل استفاده خواهد بود و بدون مشکل شما مجددا  الیسنسبا تعویض ویندوز  -1

ات ای دچار مشکل شود تغیتر یا دچار  سیستم یاموبایل شما   کهدرصورت   -2  یکبار برای شما تغیتر
 . جاد یم شود حداکتر

 . موبایل اندرویدی امکان فعال سازی دارد   یک  و  سیستم عامل ویندوزی  یکباشد که بر روی  یممختص یک نفر  الیسنس  کد   هر  -3

کت ها  الیسنس برای فعال نمودن  -4 یس روی سیستم های رسر ن دست   با واحد   Adminداشت 
ی

وری خواهد بود.  ITو هماهنگ  ضن

ن حداقل ویندوز  برای نمایش  Spotplayer برای نصب نرم افزار -5  .باشد  اجباری یم 8دوره داشت 

                              

  


