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 Shareبا يك حجم معقول در اختيار داريد و مي خواهيد آن را در كالس مجازي  PDF فايل يك كه زماني•

Document  كنيد ولي  بعد از انتخاب فايل وShare  كردن آن با هنگ و كندي مواجه مي شويم ابتدا بايد اين

داريم كه شايد   PDF، در اين حالت ما يك خروجي  تبديل كنيم   PDF Compressor استفاده از نرم افزار  فايل را با  

ن را با حجمي باالتر از حجم فايل قبلي داشته باشد اما اين نرم افزار يك سري عملياتي روي اين فايل انجام داده كه آ

 كنيم.  Shareو سپس آن را سازگار كرده  كالس مجازي

فارسي فونت  با  نتپو پاور  مشكل  رفع .2

كردن هر گونه فايلي با فونت انگليسي هيچ گونه مشكلي نداريم و بدون   Share  براي  كه  كنيم  توجه  نكته  اين  به  ابتدا•

كنيم اما در صورتي كه فونت پاورپوينت  Share Documentدر كالس مجازي ان را هيچ گونه تبديلي مي توانيم 

ذا در اين با يك حالت آينه اي مواجه مي شويم و تمامي فونت ها وارونه نمايش داده مي شود لفارسي باشد در كالس 

 در  را انتخاب كنيم .  Save as    ،Power Point Picture Presentationگزينه    File  قسمتحالت مي توانيم از  

قبلي در اين است كه تمامي صفحات   Power Pointداريم كه فرق آن با    Power  Point  خروجي  يك  ما  حالت  اين

ندارد. PDFدر كالس بهم نمي خورد و ديگر نيازي به تبديل به فرمت  Shareشده و بعد از  Pictureآن تبديل به 

تاكيد به اين علت است كه اگر هنگام سيو  حتما به اين موضوع توجه شود pptxفرمت فايل بايد توجه! 

كردن فايل به اين فرمت كال فرمت و اسم فايل پاك شود و اسم جديد داده شود بعد از سيو فرمتي كه به 

را پاك   pptxاست به همين علت هنگام تغيير نام توجه داشته باشيد كه فرمت  pptشما داده مي شود 
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 1شكل  

زمان مورد نياز براي و روش اول نتيجه دلخواه را به شما ارائه نداد و شما با افزايش حجم مواجه شديد  كه صورتي در •

تبديل كنيد اما نه به هر روشي، براي تبديل فايل  PDFآپلود كردن فايل از حوصله شما خارج بود مي توانيد آن را به 

 Minimumانتخاب كرده و سپس تيك گزينه  را  PDF، گزينه  Save asگزينه  Fileاز قسمت  PDFخود به 

Size(Publishing Online)   را انتخاب كرده و فايل خود را بهPDF .تبديل كنيد 

 

 
 2شكل  

 Optionsدر قسمت  ISOشما با زدن تيك گزينه  PDFداشته باشيد در صورتي كه تصاوير موجود در فايل توجه!  

 بهم نمي خورد ترجيحا تيك آن را بزنيد.
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 3شكل  

 متداول:سواالت  

 Share در هنگام PDFمي شوند و اين  PDFها تبديل به  Power Pointعلت اين امر كه گاهي سوال: 

Documents   در كالس مجازي ايجاد اختالل مي كند چيست؟ 

 Powerاين مشكل را به وجود مي آورند بعد از باز كردن  Power Pointيك از فايل هاي براي اينكه بفهميم كدام پاسخ: 

Point  در قسمتFile  در قسمت Info  روي گزينهCheck for Issues  كليك كنيد و سپس گزينهCheck 

Compatibility  را انتخاب نماييد در پنجره باز شده در صورتي كه اساليدهايي وجود داشته باشند كه بعد از تبديل به فرمت

يجاد مشكل مي كند را رديف مي كند، لذا بهتر است كه اينگونه فايل ها با توجه به نكات باال در كالس مجازي هاي ديگر ا

Share .شوند تا ايجاد اختالل نكنند 
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 4شكل  

و  ايلرنكردن در  Login: كاربران گوشي هاي همراه و تبلت از چه مرورگري استفاده كنند تا بتوانند بعد از سوال

 براي ورود به كالس نداشته باشند؟  Urlكالس مستقيم به ادوبي وصل شوند و نيازي به    ورود بهكليك بر روي لينك  

اه يا تبلت هايشان استفاده كنند براي نمونه كاربران گوشي ها بهتر است كه كاربران از مرورگر ديفالت گوشي هاي همرپاسخ: 

 استفاده كنند. فايرفاكساستفاده كنند و يا اينكه از مرورگر  Safariاپل از مرورگر 

سوال: كابران گوشي هاي همراه و تبلت از چه طريقي مي توانند مشكل فونت فارسي در كالس هاي مجازي را برطرف 

 سازند؟

  استفاده نماييد.( Vpnشود) توجه شود براي استفاده از مرورگر پافين بايد از مرورگر پافين استفاده از ن منظور پاسخ: براي اي

 فونت آن بهم مي ريزد؟  Shareكه فونت آن فارسي است و مشكلي ندارد در كالس مجازي بعد از    PDFسوال: چرا  

تبديل شده باشد   PDFشده ممكن است با نرم افزاري كه با كالس مجازي سازگار نمي باشد به    PDFبدين علت كه فايل هاي  

 نماييد. shareفايل را تبديل كرده و سپس  PDF Compressorلذا بايد با استفاده از نرم افزار 
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