
 JetAudioمعرفی نرم افزار 

  

ست.این شرکت عالوه بر انتشار این نرم افزار به تولید پخش کننده COWON Americaمحصول شرکت معروف  jetAudioنرم افزار 

ان ھم موجوده.)این نرم افزار یکی از ) ھم میپردازه.(این پخش کننده ھا در بازار ایرMP4 Playerو  MP3 Playerھای ھمراه (

به بعد  ۴یا  ۳و مدیا پلیر ویندوز).یادمه خودم از ورژن  Winampقدیمیترین و محبوبترین مالتی مدیا پلیرھا به حساب میاد (در کنار 

اختیار میذاره شما رو از  این نرم افزار رو استفاده میکردم .یه نرم افزار خوش دست و تقریبا ھمه کاره که با امکانات فراوانی که در

 نرم افزار ھای دیگه بی نیاز میکنه.

COWON Media Center :  در نسخه ھای قبلی این نرم افزار (با وجود امکانات زیاد) ھمیشه عدم وجود قسمتی برای مدیریت

قوی در اختیار  Media Centerفایلھا (اصطالحا مدیا سنتر) حس میشد.که در نسخه جدید این فقدان ھم رفع شده.حاال شما یک 

دارید که با اون میتونید به مدیریت حرفه ای آھنگھا و ویدئوھاتون بپردازید.شما در این قسمت میتونید آھنگھاتون رو بر اساس 

دسته بندی کنید.شما در این قسمت امکان مدیریت بر روی پخش کننده … خواننده ، آلبوم ، سبک موسیقی ، سال انتشار و

 ھم دارید!ھمراھتون رو 

Rip :  این قسمت به شما کمک میکنه تاCD  ھای صوتی خودتون رو به فرمتھایی نظیرMP3 - WMA - RealMedia - FLAC - OGG 

- Wav (تبدیل آنالوگ به دیجیتال) .و چند فرمت رایج دیگه تبدیل کنید 

Convert : :این بخش شامل دو قسمت میشه 

• Convert Audio :  راحتی قادر خواھید بود که فرمتھای مختلف صوتی نظیر شما در این قسمت بهMp3 - Wma - wav 

- ogg  (سرعت باال در تبدیل) .وغیره رو به ھمیدیگه تبدیل کنید 

• Convert Video :  این قسمت یکی از بخش ھای جدیده.شما میتونید با کمک این بخش فرمتھایی نظیرDAT - avi - 

wmv - mpg چنین شما قادر خواھید بود که ویدئو ھاتون رو برای پخش در پخش کننده ھای رو به ھم تبدبل کنید.ھم

 تبدیل کنید.  COWONھمران شرکت 

Record :  در این قسمت شما به راحتی قادر خواھید بود کلیه صداھای ورودی به کامپیوتر رو در قالب فرمتھای رایج ضبط

 (قابل توجه پادکسترھا !)عمال کنید. کنید.ھمچنین میتونید به صداھای ورودی اکوالیزر ھم ا

Burn :  این قسمت برای رایت سی دی ھای صوتی تعبیه شده. و به شما اجازه میده تا به راحتی آھنگھاتون رو بر روی سی

 دی ذخیره کنید.
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Broadcast : .به راحتی میتونید با استفاده از این بخش به رادیوھای اینترنتی گوش کنید 

Get Music : برای دریافت موسیقی از سایت  قسمتیCOWON America . 

 

 عالوه بر این قسمتھا (که قسمتھای اصلی بودند) بخش ھای زیر ھم قابل دسترسی ھستند:

Toolbar Mode :  نسخه جدید این نرم افزار قابل کار در حالتToolbar .(برای در دسترس تر بودن) رو داره 

Goto Try : فزار رو به قسمت ھمچنین شما میتونید نرم اSystem Try .ویندوز منتقل کنید 

Lyric Viewer : .در نسخه جدید قابلیت جدید نمایش متن موسیقی (در صورت وجود) و ھمچنین کاور آرت وجود داره 

 قابلیت ھای کلیدی ورژنھای جدیدتر:

Unicode Support :اجرای فایل ھا و محتوای آنھا در زبان ھای گوناگون 

 یع از انواع فرمتھای رایج و غیر رایج صوتی و تصویری پشتیبانی وس •

 تبدیل فرمتھای صوتی و تصویری به یکدیگر  •

  Tagقابلیت ویراش  •

  Crossfadeقابلیت  •

  Subtilteنمایش  •

  COWON Media Centerمدیریت قوی بر آھنگھا به وسیله  •

  Audio Rippingقابلیت  •

 گوش دادن به رادیوھای اینترنتی  •

 ) Skinnableکردن پوسته نرم افزار (قابلیت عوض  •

  Toolbar Modeقابلیت  •

 اکوالیزر قوی و چند کاناله  •

 آالرم و تایمر  •

 افکت گذاری بر روی موسیقی و صدا  •

 پشتیبانی از انواع فرمت ھای زیرنویس  •

 قابلیت تعریف کلید ھای مناسب جھت استفاده راحت تر از برنامه  •

 پشتیبانی از زبان ھای گوناگون  •

  A-Bرار قدرتمند بصورت تک •

 انعطاف پذیری بسیار زیاد  •

 ….. و •
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تا از این نرم افزار استفاده نکنید متوجه کارایی باال و قدرت باالش نمیشید. در ھر حال این نرم افزار میتونه جایگزین مناسبی برای 

 مدیا پلیر ویندوز باشه! 

 

 اکاھش حجم آھنگ ھ
خصوصا در ايران كم بودن حجم فايلھا از اھمیت زيادي برخوردار است زيرا اكثر قريب به اتفاق كاربران ايراني از جمله بسیاري از 

من و شماھا كه از سیستم ارتباط دايل آپ مودم براي ارتباط با اينترنت استفاده میكنیم كه سرعت آن براي فايلھاي با حجم باال 

 اصال مطلوب نیست. 

  )Ctrl+2 (کلید میانبر را انتخاب کنید. Convert Audio کلیک کنید و گزینه Convertبرروی 

 

 تا پنجره اي مشابه شكل زير پديدار گردد
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از مسیر مورد نظر فايل صوتي كه میخواھید حجم آنرا كاھش دھید انتخاب كنید و آنر  Add Filesدر پنجره ي باال با زدن دكمه ي 

د كنید كه ما در اينجا يك فايل را وارد كرده ايم ولي میتوان به طور ھمزمان ھم چندين فايل را وارد اين نرم افزار كرد به برنامه وار

 - WMA  يا  Mp3 -MPEG Layer-3  گزينه ي  Output format  اين پنجره ي باال در بخش  Target  بعد در قسمت

Windows MediaAudio  بطور دقیق تر میبینید انتخاب كنید كه تصوير آنرا در پايین ھم 

   

كه در كنار ھمین منوي كشويي قرار   Config  خب بعد از انتخاب يكي از گزينه ھايي كه براي شما مشخص كردم اكنون گزينه ي

 دارد را كلیك كنید تا پنجره اي ھمانند تصوير زير برايتان باز شود
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را انتخاب كنید اين     Kbps 24    گزينه ي )Constatant Bitre (CBRو  Bitrate  در اين پنجره ھمانند شكل باال از قسمت

البته با كمتر يا بیشتر كردن اين مقدار میزان سرعت بسیار براي انتقال از طريق مودم ھاي دايل آپ بسیار مناسب میباشد 

كه شما بايد كیفیت را فداي حجم كنید پس حتما به اين نكته توجه داشته باشید  حجم و كیفیت فايل نیز كم و زياد میشد

البته معموال افت كیفیت ناچیز است و ارزش اينگونه آھنگھا بھینه سازي شوند زياد است حال از پنجره ي باال دكمه ي تايید را 

ه ام مسیري بزنید تا به پنجره ي تبديل صدا مجددا باز گرديد در اين پنجره در قسمتي كه در شكل زير با دايره ي آبي مشخص كرد

را قبال    create new files in the following folder   براي اينكار بايد گزينه ي  فايل كاھش حجم يافته را مشخص كنید

 را براي اينكار انتخاب كرده ام   انتخاب كرده باشید و ھمانطور كه میبینید من در اينجا درايو
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تبديل را شروع كنید بعد از تبديل میتوانید خودتان ھمه چیز را   عمل start گزينه ي  بعد از ھمه ي اين مراحل شما میتوانید با زدن

 با ھم مقايسه كنید

 

 )Bookmarkنشانه گذاری آھنگ (

 Bookmark ذارید.یعنی نشانه گذاری، با استفاده از آن می توانید زمانھای خاصی از فایل ھا را نشانه بگ 

 وقتی روی قسمتی که زمان آھنگ را نشان می دھد کلیک کنید منویی مانند شکل زیر باز میشود.

 

 قرار دارد که کاربرد آن این است: Bookmarkدر این منو گزینه ای به نام 

وی آن زمان ھا قرار دھید که وقتی بر ر Bookmarkشما وقتی در حال گوش کردن آھنگی ھستید. می توانید زمان ھایی را در 

نشانه گذاری شده است که پس از کلیک برروی  00:25کلیک میکنید آھنگ از ادامه این زمان ھا پخش شود. (در شکل باال زمان 

 آن آھنگ از ادامه این زمان به پخش ادامه میدھد.)
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 روش کار:

گزینه  Bookmarkکلیک کنید و از منوی برای این کار وقتی به زمان کورد نظر برای نشانه گذاری رسیدید برروی زمان آھنگ 

 (کلید میانبر =) را انتخاب کنید. Add Bookmark ی 

 نمایش داده میشود.( مانند شکل که زیر آن خط کشیده شده است) Bookmark سپس خواھید دید که زمان مورد نظر در منوی

 محدودیت ندارد. ھا Bookmarkبرای ھر آھنگ چندین زمان را میتوانید نگه داری کنید.تعداد 

 این زمان ھا تا وقتیکه شما ویندوز خود را عوض نکنید برای ھر فایل به صورت جداگانه ھمیشه باقی میمانند.

 )Ctrl(کلید میانبر = + ھا به کار می رود.Bookmark برای پاک کردن ھمه  Clear Bookmarkگزینه 

 میبینید. گزینه ھای دیگری که در عکس باال

Elapsed Time زمان گذشته از آھنگ را نمایش میدھد. مدت 

Remaining Time زمان باقیمانده از آھنگ را نمایش میدھد. مدت 

 JetAudioنمای کلی نرم افزار 

 این نمای کلی برنامه است:

 

 قسمت ھای موجود در اسکین اصلی عبارتند از:
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Rip ه فایل ھای قابل اجرا درھاردتبدیل سی دی صوتی ب 

Convert تبدیل فرمت ھای صوتی وتصویری به یکدیگر 

Record ضبط صدا از اسپیکر و ھدفون 

Burn رایت سی دی صوتی 

Broadcast گوش کردن به رادیو اینترنتی 

Getmusic  دانلود موزیک از سایت ھای پیشنھادی 

 

 )Toolbar Modeتغییر حالت به نوار (   )1(

 تخاب این گزینه برنامه به حالت زیر در می آید. با ان

 

 Toolbar Modeتنظیمات 

نیست ، ھمیشه در دسترس است و در نوار  پیشنھاد ما استفاده از این حالت از نرم اقزار می باشد. به دلیل اینکه مزاحم شما

 ) شما چیزی برای برنامه قرار نمیدھد.Taskbarیفه (وظ
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 را انتخاب کنید.  Toolbar Mode ON/OFFگزینه  Toolbar Modeبرروی برنامه راست کلیک کنید و از منوی  روش دیگر:

 

یرد و صفحه را به یک آیکون تعبیه شده که در آنجا قرار میگ )system Tray(در کنار ساعت ویندوز( Goto Trayتغییر حالت به    )2(

 طور کلی خالی میکند. با دوبارکلیک برروی این آیکون برنامه ظاھر میشود)

 را انتخاب کنید. Goto Tray ON/OFFبرروی برنامه راست کلیک کنید و گزینه روش دیگر: 

 

 

 )Preferenceگزینه تنظیمات برنامه (   )3(

 )Skinتغییر پوسته برنامه (   )4(

)5(   Always On Top .با عالمت زدن این گزینه برنامه ھمیشه برروی تمام پنجره ھا قرار میگیرد 

 )Lyric Viewerنمایش متن آھنگ و عکس موجود در آھنگ (   )6(

 )Visualizationرقص نور وتنظیمات آن (   )7(

 )Playlistاجرای لیست پخش (   )8(

 مدیریت آھنگھا ) برای ساخت آلبوم وMedia Centerاجرای مدیا سنتر(   )9(

 قسمت تنظیمات افکت ھای صدا  )10(

 ساخت سریع آلبوم ھا و استفاده فوری از آنھا  )11(

 )Play Discبه وسیله این دکمه ( DVD-Videoو VCDاجرای   )12(

 (کیفیت آھنگ یا ویدیو) و فرمت فایل Bitrateنمایش  )13(

 )Menuمنوی برنامه (  (+)

 

 Open Filesپخش آھنگ با 

 )Ctrl+O(کلید میانبر استفاده میکنیم.  Open Filesاز گزینه ی  Jetaudioبرای باز کردن آھنگ در محیط 

 می توانیم یک فولدر را برای پخش انتخاب کنیم. Ctrl+Lالبته باز دن کلیدھای میانبر 

 شکلی که عالمت یک فولدر بر روی آن است.
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بخش ھای  7و  Vistaاست در ویندوزھای  XPاین دکمه را انتخاب کنید این صفحه باز میشود.(این صفحه مربوط به ویندوز وقتی 

 که در عکس پایین می بینید وجود ندارند.) 5و  3شماره 

 

 

 که با رفتن به درایو موردنظر میتونید آھنگ ھا را پخش کنید
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 اما گزینه ھای موجود در این صفحه 

 نام آھنگی که پخش خواھد شد   )1(

 نمونه ای از فرمت ھای ساپورت شده توسط برنامه   )2(

 باز کردن آھنگ توسط آدرس آن آھنگ در ھارد   )3(

 چگونگی اضافه کردن فایلھا به لیست پخش   )4(

 گزینه است 3که شامل 

- Clear  قبلی موجود درلیست حذف میشوند.این حالت پیش فرض است و آھنگ ھا به لیست اضافه میشوند و آھنگ ھای 

- Add to اضافه کردن آھنگ به لیست پخش بدون حذف آھنگ ھای قبلی 

- Add to Current Playlist Or Album که  اضافه کردن آھنگ به لیست پخش و آلیوم موجود بدون حذف آھنگ ھای قبلی)

 آھنگ برای ھمیشه در آلبوم قرار میگیرد.)

 ز آخرین فولدرھایی که از آنھا عبور کرده یا آھنگی پخش شدهعدد ا 20نگه داری    )5(

 که برای فولدرھای پررفت و آمد بسیار کاربرد دارد.

 

 )Effectsافکت ھای صوتی و تصویری (
  افکت ھای صداست**این قسمتی که در شکل زیر نشان داده شده است مربوط به 

 

در شکل میتونید باقی این افکت  مستطیل قرمز رنگ نشان داده شده افکت بیشتر نمیبینید ولی با کلیک بر روی 3کس شما در ع

 ھا را نیز ببینید و تنظیم کنید. 

: در ضمن این افکت ھا در مدیا سنتر نیز موجودند . ھمچنین با راست کلیک کردن و رفتن به منوی روش دیگر

Sound/Visualization منوی  و سپسSound Effect .میتوانید این افکت ھا را فعال یا غیرفعال کنید 
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در کنار ھر کدام از افکت ھا یک مربع کوچک وجود دارد. در صورتی که مربع پر باشد افکت صدا فعال یا غیرفعال کردن افکت ھا

ان دھنده فعال بودن افکت است و نش )1(شماره  روشن ودر صورتی که مربع خالی باشد افکت صدا خاموش است. (در شکل باال

 نشان دھنده غیرفعال بودن افکت صداست) )2(شماره 

 نوع افکت برای صدا موجوده که عبارتند از: 7در این قسمت 

Wide .ایجاد گسترش در صدا که افکت مناسبی است و باعث گیرایی صدا میشود 

Reverb ایجاد یک فضای سه بعدی 

 حالت زیر را میتوانید انتخاب کنید.(تفاوت آنھا در میزان افزایش حالت سه بعدی است.) 4رد در کادری که در زیر آن وجود دا

Hall ،(ھال)Room  ،(اتاق)Stage  ،(سالن کنسرت)Stadium (استادیوم) ھر کدام از حاالت باال را امتحان کنید تا تفاوت را

 ببینید.

X-Bass  اضافه کردن باس به آھنگ 

X-Sorround  ش صدا بین اسپیکرھاایجاد چرخ 

BBE اضافه کردن صدای زیر به آھنگ 

BBE Viva  اضافه کردن صدای بم به آھنگ 

X-Fade  با فعال کردن این افکت میتوانید مشخص کنید که وقتی آھنگ شما پایان میابد و آھنگ بعدی در حال اجراست چه مقدار

 فیق میشود.)از دو آھنگ تلفیق شود(پایان آھنگ فعلی با اول آھنگ بعدی تل

 آن میتوانید مقدار افکت ھا رو کم وزیاد کنید.  در زیر ھریک از این افکت ھا یه پیچ تنظیم ھست که با راست و چپ بردن

 

دیگه ھم ھستن که در اصل در آھنگ تغییر ایجاد میکنند و افکت ھای اضافی ھستند که شاید در بعضی مواقع  تا افکت 3***

 کاربرد داشته باشند 

 میتوانید به این افکت ھا دسترسی پیدا کنید.  jetAudioلیک برروی عالمت نشان داده شده در کناره سمت راست برنامه با ک

(سرعت دادن به آھنگ) و از منوی  Speedافکت   Sound&visualization : در برنامه راست کلیک کرده و ازمنویروش دیگر

Sound Effect  افکت ھایFX  وPitch ا کنید.دسترسی پید 

Collector of Contents by: m@zda1289



 

 این افکت ھا عبارتند از:

)1( Speed (تند یا کند کردن آھنگ) افزایش یا کاھش سرعت اجرای آھنگ 

)2(  Pitch  عالمت + صدارا کلفت و) نازک میکند) -کلفت یا نازک کردن صدای آھنگ 

)3(  FX Mode  (امتحان کنید) ...تغییر صدای آھنگ به حاالت خاص مثال ربات و 

 

 ھم در قسمت تنظیمات است که به شرح آن میپردازیم. دیگر صداچند افکت 

 را انتخاب کنید. Soundرفته و گزینه  Preferenceبرای دست یابی به آنھا به قسمت 
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 بخش میشود. 3این قسمت شامل 

داشته باشید. البته قرار دھید تا بھترین کیفیت را  32bit Outputاین مقداررا برروی حالت  ھمیشهکیفیت خروجی آھنگ (   )1(

 )OGGو  MP3 این افکت تمام فرمت ھا را ساپورت نمیکند ولی برای فرمت ھای معروف استفاده میشود مانند 

فعال کنید که باعث  ویدیوھامیتوانید این اقکت را برای  Enable DRCتنظیم خروجی آھنگ برای ویدیوھا(با عالمت زدن    )2(

م باشد و تیزی صدایی که اکثر ویدیوھای ضبط شده دارند را بھبود میدھد. با تنظیم قسمت میشود کمی صدای خروجی آنھا مالی

Level  این قسمت را فعال کنید. ھمیشهمیتوانید میزان آن را کم وزیاد کنید.) پیشنھاد میکنم 

میکند. البته این قابلیت زمانی با فعال کردن این قسمت برنامه به طور اتوماتیک بھترین میزان خروجی صدای آھنگ را تنظیم    )3(

این قسمت را  ھمیشهقرار داده باشید.) پیشنھاد میکنم  32bit Outputرا درحالت  )1(قابل استفاده است که شما قسمت 

 نیز فعال کنید. 

 

 (چندکاناله بودن یا چرخش صدا) Multichannelتنظیمات افکت 

 که درباال توضیح داده شد را تعیین میکند:  X-Sorroundرد که نوع افکت ھم قرار دا  Multichannelمنوی  Soundدر زیر منوی 

 

 که گزینه ای آن عبارتند از 

Normal Sorround  چرخش صدا به صورت عادی 

Enhanced Sorround (این حالت توصیه میشود) چرخش صدا به صورت پیشرفته 

Normal Sorrouns(Wide Rear پیکرھای چرخش صدا به صورت عادی برای اسWide Rear  

 

 )Automatic Gain Controlنرمالیز کردن صدا (

این افکت، صدا را به طور اتوماتیک نرمال میکند.مثال اگر صدای آھنگ شما کیفیت پایینی دارد کمی بھبود میابد. یا تیزی صدای 

 ر است.قابل تغیی 10تا  1آھنگ را کاھش میدھد. درکل این افکت را فعال کنید. مقدار آن از 
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بروید. و گزینه  Fileرا انتخاب کنید سپس یه قست  Preferenceکنید و گرینه  راست کلیکبرای استفاده از آن برروی برنامه 

AGC (Automatic Gain Control .را فعال کنید  

 

 

 

 افکت ھای صدا مخصوص ویدیوھا

منویی ظاھر میشود به نام   لیک کردن برروی تصویر ویدیو) با راست کDATوقتی ویدیویی را پخش میکنید (به غیر از فرمت رایج 

Video Effect 

 

 که شامل دو گزینه زیر است:

Sharpen   تیز کردن ویدیو 

Denoise  حذف کردن صداھای مزاحم (نویز) از ویدیو 

 شنیدن نیستند ولی گاھی نیزکامال واضح است. البته این تفاوتھا خیلی محسوس نیستند و گاھی قابل

این افکت ھا زمانی نمایش داده میشوند که جت آدیو از کدک ھای خودش استفاده کند نه از کدک ھای برنامه ھای جانبی  ته:نک

 K-lite Codec Packمانند 
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------------------------------------------------------------------------- 

 Configure Direct Show Optionدر شکل قبل قراردارد یعنی منوی   Video Effectبا کلیک بر روی گزینه ای که در زیر منوی 

 کادری مانند زیر باز میشود که در اینجا میتوانید این افکت ھارا برای ھمیشه

 فعال کنید

 

 در قسمت نشان داده شده شما ھمان افکت ھا را میبینید:

Enable Sharpen Filter  فعال کردن افکتsharpen 

Enable Denoise Filter  فعال کردن افکتDenoise 

Disable Video Filter Fo HD quality Sources  با عالمت زدن این مورد درمواردی که ویدیوھا کیفیتHD  داشته باشند این

 افکت ھا به طور اتوماتیک غیرفعال میشوند

 

 )Resumeاز سرگرفتن(ادامه دادن) آھنگ (
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 این قابلیت در پلیرھای کمی وجود داره.

 در برنامه دیگه ای ندیدم. Zoom Playerو   jetAudioمن به جز در 

 این خودش یکی از قابلیت ھای ممتاز به حساب میاد

 

 با استفاده از این قابلیت شما میتوانید ادامه ی آھنگ ھایی که قبال گوش میکردید را گوش کنید

یش فرض برای آخرین آھنگ اجرا شده فعال است و وقتی شما مجددا برنامه را اجرا کنید . خواھید دید که این قابلیت به طور پ

 ادامه پیدا میکند. آھنگ پخش آخرین کلیک برروی دکمه با

 بروید.  Generalو سپس به  Preference  که برای برداشتن این قابلیت باید به

 

 در این بخش این قسمت ھا وجود دارد.

 ) از چند ثانیه عقب تر از آخرین لحظه ی پخشResumeتعیین زمان اجرای مجدد آھنگ(   )1(

 برای آخرین فایل پخش شده Resumeفعال و غیرفعال کردن قابلیت    )2(

 .که با غیر فعال کردن این مورد آھنگ ھا مانند برنامه ھای دیگه از ابتدا شروع به پخش میکنه

(آھنگ با صدای کم شروع به پخش شده و بعد از چند ثانیه به حالت عادی Resumeر ھنگام د Fade Inاعمال افکت    )3(

 میرسد)

---------------------------------------------------------- 

 ت.کاربرد دارند. که در بخش مربوطه توضیح داده شده اس crossfadeنیستند ودر مورد   Resumeمرتبط با  )۵و () ۴( گزینه ھای

crossfade .حالتی است وقتی آھنگ درحال تمام شدن است کم کم تمام میشود 

ثانیه است . یعنی  10تعیین مقدار زمانی که وقتی دکمه جلو یا عقب رفتن آھنگ را فشار میدھیم.( به طور پیش فرض     )6(

ثانیه جلو یا عقب میرود. که  ۱۰ وقتی دکمه جھت نمای سمت راست و چپ را برروی صفحه کلید فشار میدھیم آھنگ به مدت

 میتوانیم این زمان را تغییر دھیم.)
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  Resumeوجود دارد به نام  Preferenceاما منوی دیگری در 

 

قرار بگیرند تا زمان پخش شده آن را بدانید و یا  Resumeدر این بخش شما تعیین میکنید چه تعدادی از فایل ھای شما در لیست 

 ا کنید.دوباره آنھا را اجر

 گزینه ھای موجود در این بخش 

 Resumeفعال یا غیرفعال کردن نگه داری فایل ھا در لیست    )1(

 نخواھید داشت Resumeبا غیرفعال کردن آن دیگر لیست

دقیقه  10دقیقه باشد و این گزینه روی  5نگه داری آھنگ ھایی که دارای زمانی بیشتر از این زمان باشند.(مثال اگر آھنگی     )2(

 10قرار داشته باشد. این آھنگ در لیست قرار نمیگیرد. زیرا شما آھنگ ھایی را در لیست قرار دادید که دارای زمانی بیشتر از 

 دقیقه باشند)

 دقیقه باشد . اگر آھنگی را 3نگه داری آھنگ ھایی که زمان باقیمانده آنھا بیشتر از این زمان باشد(یعنی اگر این گزینه روی    )3(

 دقیقه باشد در لیست قرار نمیگیرد.) 2اجرا کنید وزمانی که مانده تا آھنگ به پایان برسد 

 دقیفه فرار دھید. 0را روی  3و 2قرار بگیرند گزینه ھای  Resumeاگر میخواھید تمام آھنگ ھا در لیست  

زمان نشان داده شده در لیست پخش  قرار دارند از ادامه  Resumeبا فعال کردن این مورد آھنگ ھایی که در لیست    )4(

 میشوند. و اگر غیرفعال باشد آھنگ ھا از ابتدا شروع به پخش میکنند.

 آھنگ قرار میگیرند) 20تعیین تعداد آھنگ ھایی که در لیست قرار میگیرند.(به طور پیش فرض    )5(

 تمام آھنگ ھای موجود در لیست را حذف میکند. Clear Listگزینه  
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 را ببینید. Resumeبر روی نام آھنگ در برنامه کلیک کنید تا منوی  Resumeلیست برای دیدن 

 

 را باز کنید. Resumeھمچنین با کلیک برروی بخش زیر در مدیا سنتر میتوانید لیست 

 

 

 )Repeatانواع تکرار (

 است jetAudioھا در برنامه  ھدف ما در این قسمت آموزش کارکرد این دکمه
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 ) .(کلید میانبر است   A<>B Repeatگزینه ی اول 

 این گزینه برای تکرار مکرر قسمتی از آھنگ استفاده میشود.

به این طریق که مثال شما قطعه ای از یک آھنگ را دوست دارید و میخواھید چندین با پشت سرھم گوش کنید از این گزینه 

 استفاده میکنید.

 را انتخاب میکنید. Bرا انتخاب میکنید. ودر پایان بخش گزینه  A گزینه این ترتیب که در ابتدای بخش مورد عالقه به

 حال این قسمتی راکه انتخاب کردید تکرار میشود.

 برای برگشتن به حالت عادی کافی است یکبار برروی این گزینه دوباره کلیک کنید. 

 

  )Alt+Rکلید میانبر  (است  Repeat Modeگزینه ی دوم 

 

 با انتخاب این گزینه این حاالت را پیش رو دارید:

No Repeat .پس از اتمام آھنگ یا آھنگ ھا تکراری در کار نیست 

Repeat This .پس از اتمام آھنگی که در حال اجراست دوباره تکرار میشود تازمانی که این حالت غیرفعال شود 

Repeat All ھنگ ھای انتخاب شده در لیست پخش دوباره از نو شروع به پخش میکند.پس از اتمام تمام آ 

Continue To Next Album ادامه دادن آھنگ ھا بعد از پایان یافتن این آلبوم در آلبوم بعدی 

 با انتخاب این گزینه وقتی آھنگ ھای آلبو جاری تمام شد آلبوم بعدی شروع به پخش میکند

 د که شما آلبوم ھایی از آھنگ ھای خود ساخته باشید)(وقتی این گزینه به کار میرو

Stop After Current Track   .بعد از اتمام آھنگی که در حال پخش است ھیچ آھنگ دیگری پخش نمیشود 

 

 )Alt+D(کلید میانبر است   Play Modeگزینه ی سوم 
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Normal .آھنگ ھا به طور معمولی و پشت سر ھم پخش میشوند 

Random  نگ ھا به طور رندم واتفاقی پخش میشوند.آھ 

Program   آھنگ ھا به طور برنامه ریزی شده پخش میشوند. (بایددر قسمت بعدی یعنیEdit Program  (برنامه ریزی شود 

Edit Program  برای برنامه ریزی حالتProgram به کار میرود 

 با کلیک بر روی این گزینه کادر زیر باز میشود.

 

) یا آلبوم ھستند و در قسمت راست playlistبخش است که سمت چپ آھنگ ھای موجود در لیست پخش ( 2دارای این صفحه 

 بایستی آھنگ ھایی که میخواھیم برنامه ریزی شود را قرار دھیم

 .آن ھارا گوش کنیم مثال میخواھیم آھنگ ھای شاد این لیست پخش را جدا کنیم و فقط
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آن را به سمت راست می بریم و بعد  استفاده از عالمت فلشی که بین این دو ستون قرار دارد پس روی آھنگ کلیک میکنیم و با

 میکنیم.  okاز انتخاب آھنگ ھا 

 آھنگ ھا به صورت اتفاقی مرتب میشوند. shuffleدر صورت انتخاب 

 

 )Playlistتنظیمات لیست پخش (

 بایستی روی برنامه راست کلیک کرده و این گزینه را انتخاب کنید. Playlist  برای دسترسی به

 )Ctrl+T(کلید میانبر را انتخاب کنید.  PLودر حالت نوار گزینه  Playlistھمچنین در اسکین اصلی گزینه 

 

ه و لیست پخش ھای که با انتخاب آن کادر زیر باز میشود . که ھمان لیست پخش است و آھنگھای آلبوم ھای ساخته شد

 ساخته شده و آھنگ در حال اجرا را نمایش میدھد.
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 وقتی شما آھنگ یا آھنگ ھایی را با برنامه پخش میکنید در یک لیست پخش بنام

}Playlist - File Open{ .قرار میگیرد ولی می توانید لیست پخش ھای خودرا مدیریت،ذخیره ؛و ... کنید 

  ام لیست یا آلبوم نوشته شده است.در باالترین نقطه از پنجره ن

----------------------------------------- 

-Playlist{ وپخش دارید میتوانید از لیست پخش  جداکردن چند آھنگ در یک لیست پخش برای گلچین کردناگر قصد 

Default{ :استفاده کنید. به ترتیب زیر عمل کنید 
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 را انتخاب کنید: Queue/Program خاب کنید سپس راست کلیک کنید و منویفایلھای مورد نظر خود را انت ابتدا 

استفاده کنید. تفاوت  Add To {Playlist-Default} then Playیا  Add To {Playlist-Default حال با استفاده از گزینه ھای

گزینه دوم عالوه بر اضافه کردن آھنگ  این دوگزینه در این است که گزینه اول فقط آھنگ ھا را به لیست پخش اضافه می کند اما

 ھا آنھا را پخش می نماید.

برای پخش فایل ھا  Play {Playlist-Defaultاگر از گزینه اول برای اضافه کردن فایلھا استفاده کردید می توانید از گزینه سوم 

 استفاده کنید.

 پخش استفاده می شود. برای پاک کردن لیست Clear {Playlist-Defaultگزینه چھارم ھم به نام 

را انتخاب کنید تا به لیست آھنگھا } Playlist-Default{ فایلھا میتوانید منوی کشویی را بازکنید و گزینه ضمنا بعد از اضافه کردن 

 دسترسی و آنھا را پخش کنید.

 موجود است. Program Modeبرنامه ریزی آموزش گزینه ھای بعدی این منو در آموزش 

---------------------------------------------------- 

) وجود دارد که در صورتیکه آلبوم سازی کرده باشین به طور اتفاقی آھنگ ھایی Auto Playlistتعدادی لیست پخش پیش فرض (

ثال برای ماشین یا برای نمایش خانگی برنامه به شما پیشنھاد داده است که این مورد بستگی را در ھرکدام از آنھا میبینید که م

 به امتیاز شما به آھنگھا ، تعداد دفعات پخش آنھا، یا قرار دادن آنھا در مجموعه ھا،و... بستگی دارد. 

 یشود.در قسمت لیست ھا نمایش داده م آلبوم البته با ساختن آلبوم یک لیست پخش از آن -

 شما میتوانید با افزودن آھنگ ھای خود یک لیست پخش بسازید و در چیدمان و نحوه نمایش آنھا تغییر ایجاد کنید.

----------------------------------------------------------------------------- 

  New Playlistساخت یک لیست پخش جدید با استفاده از 

 دو انتخاب پیش رو دارید New Playlistو سپس گزینه  Album/Playlistانتخاب گزینه  با راست کلیک کردن و
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New Playlist کلید میانبر جدید و افزودن آھنگ به آن  لیست پخش ساخت یک)Ctrl+E( 

 که بعد از کلیک برروی آن کادر زیر باز می شود.

 

می توانید توضیحاتی برای لیست پخش خود اضافه  Description نام لیست پخش خود را بنویسید. ودر بخش Titleدر قسمت 

 کنید.

 را عالمت زده تا گزینه ھای زیر آن فعال شوند. Linkسپس گزینه 

 این گزینه ھا دو مورد ھستند:
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ا قرار دھیم ازآن استفاده میکنیم. ب پخش لیست است . برای پیداکردن آھنگ ھایی که میخواھیم دراین Link To Folder اولی

 کادر دیگری به شکل زیر باز میشود Folder Settingکلیک بر روی 

 

 استفاده کنید. لیست پخش فولدر به ھمرا زیرفولدرھای آن ھا برای ساخت 4باتوجه به کادر میتوانید به طور ھمزمان از 

 شود.برای اضافه کردن ھر فولدر شما باید گزینه ی فولدر را عالمت بزنید تا کادر زیرین آن فعال 

 سپس با استفاده از گزینه ای که نشان داده شده آدرس فولدر خود را وارد کنید

را عالمت بزنید.(  Add Also In sub-folders alsoبرای اینکه فایل ھای موجود درزیرشاخه ھای فولدر ھم اضافه شود گزینه 

 کنید تا فایل ھا اضافه شوند Okه میشود.)و در نھایت یعنی اگر در این فولدر، فولدرھای دیگری ھم باشد فایل ھای آنھا نیز اضاف

Monitor these folders and refresh automatically when the album is active  با عالمت زدن این گزینه وقتی شما

باشد در آلبوم را باز کنید به طور خودکار آلبوم آپدیت میشود و اگر فایلی اضافه یا حذف شده  پخش) این آلبوم(یا ھمان لیست

 اعمال خواھدشد.

Collector of Contents by: m@zda1289



 با فایل ھای آن آدرس ساخته شود. پخشی لیست است که بایستی آدرس فولدر یا فایل را وارد کنید تا Link To URL  دومی

عمل آپدیت صورت میگیرد و  لیست پخش با ھربار اجرای آھنگ ھای Refresh When Starting Playbackبا عالمت زدن گزینه 

 افه یا حذف شده باشد در آن اعمال خواھدشد. اگر فایلی اض

New Auto Playlist  کلید میانبر ساخت یک لیست پخش پیش فرض جدید افزودن آھنگ به آن)Ctrl+H( که ھمان مراحل قبلی

 را باید طی کرد.

 ه کنید:اما اگر میخواھید به صورت دستی به لیست پخش خود آھنگ یا آھنگھایی را اضافه کنید ازروش زیر استفاد

 استفاده کنیم. Add Filesبرای اضافه کردن آھنگ جدید بایستی راست کلیک کرده و از منوی 

 

 در این منو گزینه ھای زیر وجود دارند

Add files   کلید میانبر اضافه کردن فایل یا فایل ھایی به لیست پخش)Ctrl+I(Add Files In Folder  اضافه کردن فایل ھای

 )Ctrl+L(کلید میانبر لیست پخش  درون یک فولدر به

Add Files In Folder(including Sub-Folder  اضافه کردن فایلھای درون یک فولدر و زیرشاخه ھای آن فولدر به لیست پخش

 )Ctrl+S(کلید میانبر 

Add Url  کلید میانبر اضافه کردن فایل یافولدربااستفاده از آدرس آن فایل یافولدر به لیست پخش)Ctrl+U( 

 

برای تغییر مکان لیست پخش به راست و چپ و... بایستی روی عالمت مثلثی شکل و نحوه نمایش آن Playlistتغییر مکان 

 استفاده کنیم.  Window display mode چپ کلیک و از منوی پخش در سمت  در باالی لیست
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 گزینه ھای این منو عبارتند از

Toolbar Mode گزینه ھای زیر فعال میشوند با فعال بودن این گزینه ، 

Position ) موقعیت لیست پخش در صفحه (باال،پایین،راست،چپ،مرکز) که بھترین حالت ھمین حالت مرکزیCenter.میباشد ( 

Auto Hide (به جز حالت مرکزی در تمام حاالت فعال می باشد ) مخفی شدن لیست پخش در زمانی که موس روی آن نیست 

Adjust Auto-Show Time  تعیین زمان نمایش لیست پخش در حالتAuto Hide  بعد از قرارگرفتن ماوس بر روی آن برحسب

 میلی ثانیه

Always On Top میگیرد. که درصورت عالمت داشتن لیست پخش بر روی تمام پنجره ھا قرار 

 Auto Hideداده میشود و اگر گزینه را انتخاب کنید . لیست پخش در قسمت سمت چپ مانیتور نمایش  Leftبرای مثال اگر حالت 

فعال باشد وقتی ماوس را ازروی لیست پخش برمیدارید. لیست پخش مخفی میشود و با قراردادن مجدد ماوس در سمت چپ 

 مانیتور لیست پخش نمایان میشود.

 

View (نمایش اطالعات فایل ھای لیست پخش)  

نمایش اطالعات فایل را به  Viewلیک در لیست پخش و انتخاب گزینه آھنگ در یک لیست دارید میتوانید با راست ک 50شما 

 دلخواه در بیاورید.
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 را انتخاب کنید. Viewبرای این کار برروی لیست پخش راست کلیک کنید و منوی 

 این منو شامل چھار زیر منو است. که عبارتند از:

Tracks ھا)موارد قابل نمایش و نحوه نمایش اطالعات آھنگھا (تراک 

 

 نام فایل به تنھایی و.... –مثال دیدن نام فایل و خواننده و سال آھنگ 

 در این بخش بعضی گزینه ھا احتیاج به توضیح داند.

Show description  نمایش اطالعات موجود درComment ) در تگ آھنگTag( 

Show Duration نمایش زمان آھنگ 

Show Track Index (آھنگ) نمایش شماره تراک 

Custom View نمایش اطالعات به صورت دلخواه 

Enter Custom View تععین نمایش اطالعات دلخواه 

 این بخش را بایستی خودمان به دلخواه انتخاب کنیم. با انتخاب این گزینه کادر زیر باز میشود
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را وارد کنیم. سایر موارد در زیر  در این کادر بایستی اطالعاتی که میخواھیم در لیست پخش برای آھنگ ھا نمایش داده شوند

 کادر نمایش داده شده است

 برای فاصله دادن بین اطالعات مجاز است.  ، و... -استفاده از 

مثال شما دوست دارید نام آھنگ و خواننده و زمان آن ھمراه با سال ساخت نمایش داده شود پس بایستی در کادر کلمات مربوط 

 به آنھا راتایپ کنید.

Albums/Playlists نمایش نام آلبوم ھا ، لیست پخش ھا یا لیست ھای پخش اتوماتیک 

 

 

 که شامل سه گزینه است:

Show Playlists  که با برداشتن عالمت این گزینه لیست پخش ھای شما در قسمت کشویی باالی لیست پخش نمایش داده

نمایش داده نشوند و وقتی به آنھا احتیاج دارین نمایش  خش ساخته اید و میخواھید آنھا÷نمیشوند. (یعنی اگر شما چند لیست 

 .داده شوند از این گزینه استفاده میکنید

Show Auto Playlistsبا برداشتن عالمت این گزینه لیست پخش ھای اتوماتیک در قسمت کشویی باالی لیست پخش  که

 . نمایش داده نمیشوند

Show Albums بوم ھایی که در مدیا سنتر ساخته اید را در لیست پخش نمایش نمیدھدکه با برداشتن عالمت این گزینه آل. 

 

Appearance  تغییر پس زمینه لیست پخش به حالت ویندوز –تغییر فونت و اندازه فونت  

 این بخش سه قسمت دارد.
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 که گزینه ھای آن به ترتیب زیر است

 استفاده از فونت و سایز دلخواه آن   )1(

 ت وسایز آنتنظیم فون    )2(

 استفاده از نمای ویندوز برای پس زمینه لیست پخش   )3(

 با انتخاب گزینه دوم و تغییرات در فونت و اندازه آن گزینه اول را انتخاب کرده تا تغییرات اعمال شود.  

 

 به کار میرود. که برای نحوه نمایش فایلھا Display Mode بخش چھارم 

 

 است: این منو دارای گزینه ھای زیر

Details  نمایش جزییات آنھا باشد.  نمایش فایل ھا بر اساس 

Details (Very Small Thumbnail نمایش فایلھا براساس جزییات ھمراه باThumbnail خیلی کوچک ازآن فایل 

Details (Small Thumbnail  نمایش فایلھا براساس جزییات ھمراه باThumbnail کوچک از آن فایلDetails (Normal 

Thumbnail   نمایش فایلھا براساس جزییات ھمراه باThumbnail متوسط از آن فایل Details (Large Thumbnail  نمایش

نمایش فایلھا براساس جزییات Details (Very Large Thumbnailبزرگ از آن فایل Thumbnailفایلھا براساس جزییات ھمراه با 

 یلخیلی بزرگ از آن فا Thumbnailھمراه با 
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Display File Information For Details Mode  نمایش جزییات فایل زیر نام فایل در حالتھایDetails 

 

 

  )Sortنحوه چیدمان آھنگ ھا در لیست پخش (

 

 این منو شما نحوه ی چیدمان آھنگ ھا و ویدیو ھای خود را مشخص می کنید.

 که شامل گزینه ھای زیراست: 

By File Name ن فایل ھا بر اساس نام فایلھامرتب کرد 

By File Extension مرتب کردن فایل ھا بر اساس فرمت فایلھا 

By Folder مرتب کردن فایل ھا بر اساس نام فولدر آنھا 

By File Date/Time مرتب کردن فایل ھا بر اساس تاریخ و زمان آنھا 

By File Size یل ھا)مرتب کردن فایل ھا بر اساس اندازه آنھا (حجم فا 
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 عنوان فایلھا  مرتب کردن فایل ھا بر اساس By Tilteفایل ھا موجود باشد یا نه Tagاین موارد بستگی به این دارد که در 

By Artist مرتب کردن فایل ھا بر اساس نام خواننده 

By Genre (...پاپ،راک و) مرتب کردن فایل ھا بر اساس سبک آھنگ 

By Album Title ا بر اساس نام آلبوممرتب کردن فایل ھ 

By Year مرتب کردن فایل ھا بر اساس سال پخش 

By Track مرتب کردن فایل ھا بر اساس شماره تراک 

By Played Time مرتب کردن فایل ھا بر اساس زمان پخش شدن فایل در آلیوم 

By Added time مرتب کردن فایل ھا بر اساس زمان اضافه شدن فایل در آلبوم 

Shuffle ب کردن فایل ھا به طور اتوماتیک(درھم برھم)مرت 

 این گزینه فایل ھا را براساس چند پارامتر مرتب میکند.Multi Sortو گزینه ی 

 برحسب نام خواننده و سال تھیه نیز مرتب میشوند.–مثال فایل ھا عالوه بر مرتب شدن برحسب نام فایل 

یح تک تک آنھا در باال است تنھا تفاوت آنھا مرتب کردن براساس ھمه ی که گزینه ھایی به طور پیش فرض ارایه شده اند که توض

 موارد گزینه است.

 

  در لیست پخش My Computerاستفاده از 

 فایل ھای درون ھارد را اجرا و.. را انجام دھید.  سیستمتان درسترسی پیدا کنید و my computerدر لیست پخش میتوانید به 

 به شکل نگاه کنید. 
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  ستجو در لیست پخشج

 استفاده میشود. Find Nextو  Findبرای پیدا کردن آھنگ ھا در لیست پخش از گزینه ھای 

 

 را پیدا کنیم. Find Nextو  Findباراست کلیک در محیط لیست پخش میتوانیم گزینه ھای  

 Find و سپس   و کنیم را وارد کردهبا کلیک بر روی آن کادری باز میشود که بایستی نام فایلی که میخواھیم جستجOK  کنیم تا

 )Ctrl+F(کلید میانبر فایل موردنظر پیدا شود. 

Find Next کلید میانبر  (یا استفاده ازF3 (وقتی فایلی را جستجو میکنیم. ممکن است فایل ھای دیگری نیز از روی صفحه کلید

 وجود داشته باشند که ھم نام فایلی باشند که ما جستجو کردیم

 لیک بر روی آن میتوانیم این فایل ھا را نیز پیدا کنیم. (با ھر بار کلیک یک مورد مشابه با فایل جیتجو شده را نشان میدھد) با ک
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 )Exportذخیره یک لیست پخش (

 استفاده می کنیم تا لیست پخش را ذخیره کنیم. Exportبرروی لیست پخش ساخته شده راست کلیک کرده از گزینه 

 بر روی آن کادرز یر باز می شود.که با کلیک 

   

 

 این کادر دارای سه قسمت است

File Name  نامی که میخواھیم لیست را ذخیره کنیم مینویسیم وبااستفاده از گزینهBrowse لیست پخشتان را  می توانید فرمت

 می باشد. PLSیا  M3Uانتخاب کنید که معموال  Save as type از گزینه

Enconding  یره که اگر نام تمام فایل ھای موجود در لیست پخش انگلیسی باشد تمام گزینه مشکلی ندارند ولی اگر نوع ذخ

قرار بگیرد. ولی بھتر است ھمیشه این قسمت را  UTF8یا  Unicodeحتی یک فایل با نامی غیر از انگلیسی باشند باید روی 

 قرار دھید. ANSI روی
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Remove Drive Information شتن برای این مورد شما وقتی لیست پخش را می سازید آدرس آھنگ ھا بدون نام با تیک گذا

درایو دخیره می شود که اگر اھنگھارا از درایوی به درایو دیگر ھم جابجا کنید باز ھم بعد از اجرای لیست پخش آھنگھا پخش 

 شوند

Remove Path Information ش را می سازید آدرس آھنگ ھا بدون نام با تیک گذاشتن برای این مورد شما وقتی لیست پخ

ز درایو و فولدر آنھا دخیره می شود که اگر اھنگھارا از درایوی به درایو دیگر ھم جابجا کنید یا از فولدری به فولدر دیگر باز ھم بعد ا

 اجرای لیست پخش آھنگھا پخش شوند.

اال باید لیست پخش را درون فولدر مربوط به آھنگھا بریزید دو گزینه ی ب که برای پخش شدن آھنگ ھا با تیک گذاشتن  توجه کنید

 که باجابجایی درون داریو ھا باز ھم قابل پخش باشند.

برای زمانی استفاده میشود که شما گزینه ھای باال را تیک نزنید و آدرس آھنگ ھای درون لیست  Custom 1-2-3-4گزینه ھای 

در کادر  Dدر کادر اول و  Cنتقال داده اید. که با فعال کردن یکی از این موارد و وارد کردن ا Dبه  Cپخش را عوض کردید. مثال از درایو 

دوم. آدرس آھنگھا به درایو جدید تغییر می یابد و شما مجددا می توانید از آدرس جدید لیست پخش و آھنگھای درون آن را پخش 

 نمایید.

 

 تگ آھنگ ھا و قرار دادن عکس برروی آھنگویرایش 

 )F4(کلید میانبر استفاده کرد.  Edit Tag برای تغییر دادن اطالعات مربوط به یک فایل بایستی ازگزینه 

 آھنگ را پخش کنید.

 انتخاب کرد.  JetAudioرا بایستی به وسیله کلیک بر روی نام آھنگ در Edit Tag گزینه 

 را انتخاب کنید.) Edit Tagگزینه  Jetaudioو برروی ھارد، برروی آھنگ راست کلیک کنید و از منوی  My Computer: در روش دیگر
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 وقتی این گزینه را انتخاب کنید این صفحه باز میشود

 

 که دارای گزینه ھای زیر است

Basic اطالعات ساده آھنگ مانند نام آھنگ و خواننده 

Lyric  شاعر اثرقسمت ویرایش متن آھنگ و نام 

Picture قرار دادن عکس بر روی آھنگ 

 اطالعات زیر وجود دارد. Basic***در قسمت 

Title نام آھنگ 

Artist نام خواننده 

Album نام آلبوم 

Year سال اجرای اثر 

Track شماره تراک 

Comment توضیحات 

Genre سبک آھنگ مثال پاپ یا راک یا رپ 
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در مدیا ) Browse(Autoکه با انتخاب این گزینه نام خواننده در قسمت   Part Of Compilationو ھمچنین گزینه ای به نام 

 سنتر نشان داده نمیشود

ھست که اطالعاتی که تغییر داده اید را در تگ فایل که توسط ویندوز ارائه  Write toID3v2 tag alsoو گزینه ی آخر ھم 

 )MP3میشود نیز تغییر میدھد. ( البته فقط 

 ھم برای پاک کردن کامل اطالعات است.  Remove Tagگزینه 

 بخش ھای زیر قرار دارد. Lyric***در قسمت 

 

 

 

Lyric .نام شاعر اثر / که میتوانید متن شعر آھنگ را نیز در این قسمت بنویسید 

 میتوانید متن متن نوشته شده را ببینید. Show Lyric Viewerکه بااستفاده از گزینه 

Run Lyric Maker برای نوشتن متن آھنگ و اضافه کردن آن به آھنگ برای نمایش در ھنگام پخش 

 مراجعه کنید) Lyric Makerساختن متن آھنگ برای نمایش در ھنگام پخش ( برای یادگیری آن به بخش 

 (قراردادن عکس برای آھنگ). این بخش ھا وجود دارد Picture***در قسمت 
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Preview پیش نمایش عکس 

 در زیر این قسمت یک منوی کشویی وجود دارد که حاوی این موارد است

Cover(Front( کاور روی جلد آلبوم 

Cover(Back (کاور پشت جلد آلبوم 

Media Label کاور مربوط به کمپانی آھنگ 

Artist1عکس خواننده اصلی آلبوم 

Artist2  خوانندگان دیگر آلبومعکس 

Artist 3 عکس گروه موسیقی 

 در سمت راست میتوانید تمام این عکس ھا را به صورت یکجا ببینید.

 استفااده کنید Browseبرای قراردادن عکس برای ھرمورد نیز میتوانید از گزینه 

( این   لخواه شما نشان داده شوند.برای تغییر سایز عکس ھا استفاده میشود تا به سایز د  Resize Image To Fitگزینه 

 در ھنگام پخش آھنگ نشان داده میشوند)  Lyric Viewerعکس ھا در 

  با کلیک برروی این شکل در ھر پنجره ای)  باید آھنگ را اجرا کنید و lyric viewerبرای اجرای 
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 حذف کردن عکس ھای موجود در آھنگ ھا

 برای پاک کردن کل عکس ھاست. Clear allو  ف کردن عکس آھنگ)(حذ برای پاک کردن عکس جاری Clearگزینه 

 ذخیره عکس ھای موجود در آھنگ ھا

با یکی از  Save As Typeو سپس در بخش  استفاده کنید  Exportبرای دخیره کردن عکس ھای موجود برروی ھارد از گزینه 

 در آدرس مورد نظرتان ذخیره نمایید. BMPیا  PNGیا  JPGفرمتھای 

 

 )Subtitle(اجرای  Jetaudioاجرای زیرنویس به وسیله 

اگر فونت زیرنویس ھا ناخوانا ھستند و به صورت عجیب نمایش داده میشوند به انتھای این مطلب مراجعه  

 کنید.

  Jetaudioاجرای زیرنویس به وسیله 

 ید فیلم ھای خود زیرنویس دار تماشا کنید.میتوان Jetaudioبه وسیله نرم افزار 

بسیار کاربرد دارد و میتونید با دانلود زیرنویس مربوط به فیلم موردنظرتون از دیدن فیلم به ھمراه  Divxاین ترفند در فیلم ھای 

 زیرنویس لذت بیشتری ببرید.

میباشد البته کاربرد  Srtایج ترین نوع آنھا ,.. ھستند که رSrt,sub,idx,smiزیرنویس ھا دارای پسوندھای مختلفی از جمله 

 ھم تقریبا زیاد است. sub,idxزیرنویس ھایی با پسوند 

 که این دو نوع زیرنویس دارند در اعمال تغییرات در آنھاست: تفاوتی

 نظیم شده اند.امکان تغییرفونت یا مکان آنھاد برروی فیلم ممکن نیست و به طور پیش فرض ت sub,idxدر زیرنویس ھایی با فرمت 

 امکان تعییرات برای فونت و مکان موجود است. srtولی در زیرنویس ھایی با فرمت 

 بدین گونه است: روش کار 

  ) یاwww.farsisubtitle.com/downloadوقتی زیرنویس فیلم را از سایت ھای دانلود زیرنویس مثل (

)http://alt.subscene.com(  ھم نامدانلود کردید باید آن را به فولدری که فیلم در آن قرار دارد انتقال داده و سپس  )با فیلم کنید

 تغییر دھید.) Hancock.srtاست شما بایستی نام زیرنویس را به  Hancock.avi برای مثال اگر نام فیلم

 )Hancock.idxو  Hancock.subدر ضمن برای پسوندھای دیگه ھم به ھمین ترتیب است (مثال 

 را باید ھمزمان داشته باشیدو . این زیرنویس ھا شامل ھردوی این فایلھا ھستند. Idxو  Subنکته: پسوند 
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 ست.وقتی این کار را انجام دادید با پخش فیلم میبینید که زیرنویس به فیلم اضافه شده ا

 فیلم را اجرا کنید و زیرنویس را درگ کنید (بکشید) و درون فیلم بیاندازید. روش دوم:

شما بایستی تمام زیرنویس ھا رو در فولدر فیلم قرار بدید و نام زیرنویس ھا رو با فیلم اگر چند زیرنویس برای یک فیلم دارید:

یک جلوی اونھا یه عدد قرار میده تا ھمنام نباشند . مشکلی نیست.یا ھمنام کنید.البته چون نام بقیه تکراری میشه ویندوز اتومات

 که نشان دھنده زبان زیرنویس است قرار دھید. ENیا  FAجلوی اسم ھر زیرنویس به جای عدد 

 .میتونید لیست باقی زیرنویس ھارو ببینید و بینشون جابه جا بشید Subtitleحاال فیلم را اجرا کنید و از منوی 

 ییرات در زیرنویساعمال تغ

 با راست کلیک کردن بر روی فیلم دو منو به آن اضافه شده است که مربوط به زیرنویس است.این منوھا را درشکل زیر میبینید.

 

 اما توضیحات مربوط به این گزینه ھا
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 Subtitleمنوی اول 

 

 

 برای فعال یا غیرفعال کردن زیرنویس است:

 زیرنویس فیلم غیر فعال میشود. Subtitle Enableبا برداشتن عالمت 

 ھمچنین اگر زیرنویس ھا را باچند زبان مختلف داشته باشید میتوانید بین زبان زیرنویس ھا جا به جا شوید. 

اگر چند زیرنویس داشته باشید نام ھمه ی آنھا نوشته شده است (مثال در شکل باال دو  Change Subtitleبا استفاده از گزینه 

 )Ctrl+Shift+S(کلید میانبر ) زیرنویس است

 که شامل سه زیرمنو استAdjust Subtitleمنوی دوم 

 

 

Subtitle Position  (جابجایی زیرنویس) .برای تغییر موقعیت زیرنویس به کار میرود 

 که شامل گزینه ھای زیر است

Move Right آید.)  جابجایی زیرنویس به سمت راست(با ھر بار کلیک مقداری به سمت راست می 

 )Shift+Right(کلید میانبر 

Move Left  (.با ھر بار کلیک مقداری به سمت چپ می آید)جابجایی زیرنویس به سمت چپ 

 )Shift+Left(کلید میانبر 

Move Up  (.با ھر بار کلیک مقداری به سمت باال می آید)جابجایی زیرنویس به سمت باال 

 )Shift+Up(کلید میانبر 

Move Down ی زیرنویس به سمت پایین(با ھر بار کلیک مقداری به سمت پایین می آید.) جابجای 

 )Shift+Down(کلید میانبر 

Reset  کلید میانبر بازگشت به حالت اولیه)Shift+Home( 

 برای راحتی کار میتوانید از دکمه ھای میانبری که جلوی ھرکدام از این گزینه ھا نوشته شده است استفاده کنید.
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 Subtitle Size  برای تغییر سایز زیرنویس به کار میرود 

 

 

 که شامل گزینه ھای زیر است

Enlarge  (باھربار کلیک سایز بزرگتر میشود) کلید میانبر بزرگتر کردن سایز زیرنویس)Alt+Up( 

Shrink  (باھربار کلیک سایز کوچکتر میشود) کلید میانبر کوچکتر کردن سایز زیرنویس)Alt+Down( 

 حتی کار میتوانید از دکمه ھای میانبری که جلوی ھرکدام از این گزینه ھا نوشته شده است استفاده کنید.برای را

Subtitle Timing .برای تغییر زمان نمایش زیرنویس به کار میرود 

 

 

 اگر زمان نمایش زیرنویس با فیلم ھماھنگی نداشت میتوانید با این گزینه آنرا ھماھنگ کنید.

 ه ھای زیراست:که شامل گزین

Show Earlier  ثانیه زودتر نمایش داده میشود)  0.5زیرنویس را زودتر نشان میدھد.(باھربارکلیک 

 )Alt+Left(کلید میانبر 

Show Later  ثانیه دیرتر نمایش داده میشود) 0.5زیرنویس را دیرتر نشان میدھد. .(باھربارکلیک 

 )Alt+Right(کلید میانبر 

Reset کلید میانبر لت اولیه بازگشت به حا)Alt+Home( 

نیز میتوانید استفاده کنید که در ادامه توضیح داده شده  Configure Subtitle Optionsبرای تنظیم زمان زیرنویس از بخش 

 است.

 برای راحتی کار میتوانید از دکمه ھای میانبری که جلوی ھرکدام از این گزینه ھا نوشته شده است استفاده کنید. 
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 Configure Subtitleا منوی دیگری ھم برای تنظیمات زیرنویس وجود دارد که آخرین گزینه ی راست کلیک است به نام ام

Options 

 

 

 با کلیک بر روی آن کادری ھمانند زیر باز میشود.

 

 که دارای چھار سربرگ زیر است

Display  تغییر درنمایش زیرنویس 

 گزینه ھای زیر را شامل میشود.

 با عالمت زدن این گزینه غیرفعال کردن زیرنویس   )1(

 برای اعمال تنظیمات پیشرفته   )2(
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با عالمت زدن این گزینه    )Jetaudio()4با عالمت زدن این گزینه تصویر فیلم برعکس میشود (نمایش برعکس فیلم در    )3(

 نمایش آدرس اجرای زیرنویس   )5(زیرنویس فیلم برعکس میشود

 زبان اجرای زیرنویسنمایش    )6(

 اجرای تغییرات زیرنویس در صورت اعمال تغییرات در آن (برای تھیه کنندگان زیرنویس)   )7(

Font  تغییر در فونت و اندازه آن و اعمال سایه دور زیرنویس به وسیلهShadow  (کار کردن با گزینه ھای آن ساده است) 

 

Position  تغییر موقعیت زیرنویس در فیلم 
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 ه گزینه ھای زیر را شامل میشود ک

 تعیین موفعیت قرار گرفتن زیرنویس در صفحه (باالو پایین و میزان فاصله از کناره ھای صفحه)   )1(

با عالمت زدن این مورد یک قسمت سیاه رنگ به پایین فیلم اضافه میشود که زیرنویس در آن نمایش داده شود.( با وارد    )2(

 دازه این سیاھی را کم و زیاد کنید.)کردن عدد میتوانید ان

 فعال میشوند) 5و 4(با فعال کردن آن گزینه ھای 16:9و  3:4تغییر اندازه پنجره نمایش فیلم به حالت    )3(

 وقتی اندازه پنجره تغییر میباید که اندازه تصویر از پھنای مانیتور شما بزرگتر باشد.   )4(

 ر انتقال میبابد تا زیرنویس در زیر آن نمایش داده شود.اگر امکان باشد تصویر به باالت   )5(

Timing  تغییر زمان نمایش زیرنویس مانند آنچه قبال گفته شد با این تفاوت که زمان آن را دستی وارد میکنیم (با قراردان عالمت– 

 زیرنویس دیرتر نمایش داده میشود) +قبل از زمان زیرنویس زودتر و با عالمت 
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وقتی ویدیوی جدید اجرا میشود تغییرات زیرنویس به جالت عادی Reset Subtitle delay when new video starts گزینه ی

 بازمیگردد.

 (اگر عالمت آن را بردارید برای تمام ویدیوھا این تغییرات زمانی اعمال میشود)

,...) نباشد بایستی آن را تبدیل Srt,sub,idxاگر بخواھید زیرنویس را به فیلم منتقل کنید و در یک فایل جداگانه (فرمت 

  http://www.jetaudio.blogfa.com/post-41.aspx) کنید. که میتوانید آموزش زیر را مطالعه کنید.Convert(کانورت

 

 

 ت چیه؟سوال مھم: علت اینکه فونت موجود در زیرنویس ناخوانا ھس
  حروف به صورت عجیب و غریب ھستند و کلمات فارسی نیستند!!

 سیستم شماست که روی فارسی نیست. Unicodeپاسخ: این مسئله مربوط به 
درایو قرار دھید  در بایستی ابتدا سی دی ویندوز را ویندوز ایکس پیبرای رفع این مشکل در 

را انتخاب کنید. سپس در  Regional and language Settingsرفته و  control Panelسپس به  و
(آخرین سربرگ) زبان رو از انگلیسی به فارسی تغییر بدھید و سپس پیغامی  Advancedسربرگ 
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 برای اینکه ویندوز را ریستارت کنید را قبول کیند.
 بعداز اینکه این کارو انجام دادید این زیرنویس ھا درست میشن.

را انتخاب کرده و  clock,language and region  رفته و control panelبه  ۷ویندوز ویستا و در 
را انتخاب کنید.  administrativeرا انتخاب کنید. به سربرگ  region and language سپس گزینه
) را Persianرا انتخاب کنید. و در کادر باز شده زبان فارسی ( change system localsسپس گزینه 

 ریستارت کنید. انتخاب کنید و سیستم را

 

 )Convert Audioتبدیل فایل ھای صوتی به یکدیگر (

به بعد نیستید فایل زیر را دانلود و درون پوشه نصبی جت آدیو کپی  8.1.1از ورژن  MP3نکته: اگر قادر به تبدیل فایلھای خود به 

 http://saeed-constantine.persiangig.com/lame_enc.dll کنید: 

 

 )Ctrl+2(کلید میانبر را انتخاب میکنیم.  Convert Audioکلیک کرده و  Convertبر روی گزینه 

 

 

 بعد از کلیک کادر زیر باز میشود.
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 گزینه ھای زیر وجود دارد

Add Files ه کردن فایل ھا برای تبدیلاضاف 

Add Album  اضافه کردن فایل ھای درون یک آلبوم یا لیست پخش برای تبدیل 

Import وارد کردن یک فایل ذخیره شده از لیست آھنگ ھایی که در یک لیست پخش ذخیره شده بودند 

Export ذخیره لیست آھنگ ھای موجود برای انجام فعالیت ھای دیگر 

 ل شده در ھمان فولدر ایجاد شودفایل تبدی   )1(

 فایل تبدیل شده در فولدر انتخابی ذخیره شود   )2(

 خواھد بود) Wmaباشد فایل خروجی با فرمت  Wmaفرمت خروجی تبدیل (مثال اگر روی    )3(

 موجود درفایل اصلی را دار خواھد بود  Tagدر صورت عالمت داشتن فایل خروجی    )4(

 فرمتی که دارد. نام فایل جاری و   )5(

 نام فایل و فرمتی که بعد از اجرای تبدیل خواھد یافت.   )6(

 )Moveجابجایی فایلھا (   )7(

 )Select Allانتخاب کل فایل ھا (   )8(

 قسمتی که به وسیله یک بیضی نمایش داده شده است چگونگی نمایش نام فایل بعداز تبدیل میباشد 

 مایش میدھد.حالت پیش فرض نام ھمان آھنگ را ن
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را میزنیم و تبدیل  Startفایل موردنظر را اضافه میکنیم و سپس فرمت خروجی را انتخاب میکنیم و دکمه روش تبدیل فرمت ھا

 آغاز میشود.

 این گزینه برای ھرفرمت خروجی تنظیمات متفاوتی دارد.Configگزینه 

 ه حجم آن را نیز شامل میشود.را دستکاری کنید ک کیفیت آھنگ به وسیله این قسمت شما میتوانید

 

 به لینک زیر بروید آموزش کاھش حجم اھنگھابرای 

http://www.jetaudio.blogfa.com/post-2.aspx 

 

 )Audio Trimmerبریدن تکه ای از آھنگ (

 میتوانید تکه ای از آھنگ را جدا کرده و به عنوان زنگ موبایل و... استفاده کنید. Audio Trimmerوسیله  به

را انتخاب کنید. که اگر آھنگی در حال اجرا باشد  Audio Trimmerگزینه  Toolsبرروی برنامه راست کلیک کنید و از منوی 

برای اجرای این قابلیت بایستی به قسمت  ا در ورژنھای قدیمی تریاتوماتیک ھمان آھنگ برای بریده شدن اضافه میشود (

Convert Audio  یاRecord بروید 

 

 را انتخاب کنید. Audio Trimmerدر قسمت پایین سمت چپ این پنجره ھا گزینه ی 
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 تا کادر زیر باز شود.
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 که شامل گزینه ھای زیر است

 آن را جدا کنیم. بازکردن فایلی که میخواھیم قطعه ای از   )1(

 ذخیره فایل بعداز اعمال تغییرات   )2(

 نام فایلی که درحال بریدن تکه ای از آن ھستیم.   )3(

 حرکت برروی زمان آھنگ   )4(

 زمان گذشته از آن یا زمانی که درحال پخش آن ھستیم   )5(

 زمان باقیمانده از آھنگ   )6(

 شود.مقدار زمانی که میخواھیم از آھنگ جدا   )7(

 انتخاب زمان شروع عملیات بریدن آھنگ   )8(

 انتخاب زمان پایان عملیات بریدن آھنگ   )9(

 پخش قسمتی که از آھنگ بریدیم )10(

 برگشتن به اول آھنگ )11(

 رفتن به آخر آھنگ )12(

آروم شروع شده و به حالت و زمان آن(یعنی انتخاب میکنیم صدای آھنگ تا چندثانیه کم کم با صدای  Fade inاعمال افکت  )13(

 عادی برسد.)

وزمان آن(یعنی انتخاب میکنیم صدای آھنگ تا چندثانیه در انتھای آھنگ کم کم مالیم شده  Fade Outاعمال افکت  )14(

 ودرنھایت تمام شود.)

 دکمه پخش و قطع آھنگ )15(
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 دکمه ھای عقب بردن آھنگ با مقدرازمانی متفاوت )16(

 دن آھنگ با مقدار زمانی متفاوتدکمه ھای جلوبر  )17(

  

 روش بریدن آھنگ

)آن را پخش کنید وقتی به شروع زمان بریدن رسیدید )1(وقتی آھنگ را از روی سیستم اجرا کردید.(بااستفاده از دکمه شماره

 نیدرا بز )9(را بزنید و صبر کنید تا به پایان زمان بریدن آھنگ برسید . آن وقت دکمه شماره  )8(دکمه شماره 

این تکه برش داده شده را گوش کنید و اگر تغییراتی احتیاج  )10(حاال میتوانید برای اطمینان بیشتر با استفاده از دکمه شماره 

 داشت با استفاده از جلو و عقب بردن آھنگ اعمال کنید.

 . )14و  13(و یا اگر میخواھید افکت ھا را اعمال کنید 

 کلیک کنید تا آن را ذخیره کنید. )2(وی دکمه شماره وقتی کار شما به پایان رسید بر ر

در   را قبول میکنید) و نام پیش فرضشما نام فایل بریده شده را مینویسید. (یا  Output Filenameدر این صفحه در قسمت 

.(معموال نیدکیفیت آن را تنظیم ک  Configفرمت خروجی آھنگ را انتخاب کنید و با استفاده ازدکمه  output Formatقسمت 

 قرار میدھند) Bitrate 128و کیفییت آن را برروی  Mp3فرمت خروجی را 

 (اطالعات مربوط به آھنگ ) را ھم ویرایش کنید.Tagو حتی میتوانید 

 رابزنید تا عملیات برش شروع شود. Startدرنھایت دکمه 

اضافه میشود (یعنی این فایل بریده شده  Trimmedھمان نام فایل است یا این تفاوت که در جلوی آن متن  نام پیش فرض***

 است.)

 

 COWON Media Centerمدیریت آھنگ ھا با 

 آموزش ھایی که مربوط به مدیا سنتر است. عبارتند از:

 )New Albumو تنظیمات مربوط به آن (ساخت آلبوم جدید   - ۱

 )Sort &Columnمرتب کردن و نمایش اطالعات و ستون اطالعات فایل ھا (  - ۲

 )View) و نحوه نمایش آنھا (Custom Fontآلبوم ھا (تغییر سایز و نوع فونت نمایش   - ۳

 )Category &Situation &Tempo) ودسته بندی ونوع آنھا(Ratingامتیاز دادن به آھنگھا(  - ۴

 )Searchجستجو و پیدا کردن فایل ھای روی ھارد وجستجو در بین آلبوم ھا در مدیا سنتر(  - ۵

 و بازیابی آنھا ) و ذخیره کردن آلبوم ھای ساخته شدهBackupگرفتن بک آپ (   - ۶

 )Multiple Tagتغییر تگ تعداد زیادی آھنگ به صورت ھمزمان (  - ۷
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 و اجرای فایل ھای روی ھارد از مدیا سنتر My computerکار با قسمت   - ۸

 Mp3 Playerیا مدیریت فایل ھای درون رم گوشی یا  Portable Deviceکار با قسمت   - ۹

  )Printپرینت گرفتن از اطالعات آھنگ ھا و آلبوم ھا (  - ۱۰

 )Ctrl+Mر مدیا سنتر (کلید میانبسنتر اینگونه است.  نمای کلی مدیا -۰

 

 موارد موجود به شرح زیر ھستند:

 نمایش آلبوم ھای ساخته شده و فایل ھای موجود در آن   )1(

 برای استفاده از فایل ھای درون ھارد My Computerنمایش    )2(

ده و در قسمت پایین برای استفاده از فایل ھای درون ھارد (با این تفاوت که صفحه را نصف کر My Computerنمایش    )3(

 نمایش میدھد و در قسمت باال نیز فعال است)

 گوشی موبایل در صورتیکه به سیستم وصل شده باشند Ramیا  Mp3 Playerنمایش اطالعات درون   )4(

 افزایش و کاھش سرعت اجرای آھنگ ھا   )5(

 )Timer  &Alarmتایمر و آالرم (   )6(

 Resumeنمایش لیست    )7(

 Bookmarkیش لیست نما   )8(

 )Visualiationرقص نور(   )9(

 )Lyric Viewerنمایش متن آھنگ و عکس آن ( )10(

 میشود 13و 12حذف بخش چپ مدیا سنتر که شامل بخش ھای  )11(
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 نمایش نام آلبوم ھای ساخته شده و بخش ھای دیگر )12(

 آھنگ ھا tagنمایش تمام عکس ھا موجود در  )13(

)14( Rip تبدیل سی) (دی صوتی برای نگه داری برروی ھارد 

)15( Burn (رایت سی دی صوتی) 

)16( Convert (تبدیل فرمتھای صوتی و تصویری به یکدیگر) 

)17( Record (ضبط صدا) 

 نمایش لیست آھنگ ھای موجود در یک آلبوم )18(

 )Menuمنوی برنامه ( )19(

 

 )New Albumجدید (ساخت آلبوم 

شما می توانید برای آھنگ ھا و ویدیوھای خود آلبوم سازی کنید تا راحت تر به آنھا دسترسی پیدا کنید و ھم اینکه برای پیدا 

 کردن آنھا دچار مشکل نشوید.

قراردارد)  و.. CD Libraryو  Media Libraryبرای ساختن آلبوم جدید در بخش سمت چپ مدیا سنتر (قسمتی که گزینه ھای 

 را میزنیم و منوی زیر باز میشود. New Albumکرده و گزینه  راست کلیک

 

 در این منو گزینه ھای زیر وجود دارد:

New Album   کلید میانبر ساخت آلبوم جدید)Ctrl+N( 

New Album From Folder (کلید می می سازید.) ساخت آلبوم جدید از یک فولدر (باانتخاب این گزینه از محتویات یک فولدر آلبو

 )Ctrl+Bمیانبر 

New Album From Current Album  ساخت آلبوم جدید از آلبوم جاری (با انتخاب این گزینه میتوانید دوباره آلبوم جدیدی از

  )Ctrl+Shift+N(کلید میانبر آلبومی که در آن ھستید بسازید.) 

 

New Album  

 از میشود.با انتخاب این گزینه کادری به شکل زیر ب
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 بنویسید. )Description( و توضیحاتی برای آن )Artistو خواننده ( )Titleدر این کادر بایست نام آلبوم(

 را عالمت زده تا گزینه ھای زیر آن فعال شوند. Linkسپس گزینه 

 این گزینه ھا دو مورد ھستند:

دراین آلبوم قرار دھیم ازآن استفاده میکنیم. با کلیک بر  است . برای پیداکردن آھنگ ھایی که میخواھیم Link To Folder اولی

 کادر دیگری به شکل زیر باز میشود Folder Settingروی 
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 فولدر به ھمرا زیرفولدرھای آن ھا برای ساخت آلبوم استفاده کنید. 4باتوجه به کادر میتوانید به طور ھمزمان از 

 ولدر را عالمت بزنید تا کادر زیرین آن فعال شود.برای اضافه کردن ھر فولدر شما باید گرینه ی ف

 سپس با استفاده از گزینه ای که نشان داده شده آدرس فولدر خود را وارد کنید

را عالمت بزنید.(  Add Also In sub-folders alsoبرای اینکه فایل ھای موجود درزیرشاخه ھای فولدر ھم اضافه شود گزینه 

 کنید تا فایل ھا اضافه شوند Okدرھای دیگری ھم باشد فایل ھای آنھا نیز اضافه میشود.)و در نھایت یعنی اگر در این فولدر، فول

 Monitor these folders and refresh automatically when the album is active  

گر فایلی اضافه یا حذف شده باشد با عالمت زدن این گزینه وقتی شما این آلبوم را باز کنید به طور خودکار آلبوم آپدیت میشود و ا

 در آلبوم اعمال خواھدشد.

 است که بایستی آدرس فولدر یا فایل را وارد کنید تا آلبومی با فایل ھای آن آدرس ساخته شود. Link To URL  دومی

یگیرد و اگر با ھربار اجرای آھنگ ھای آلبوم عمل آپدیت صورت م Refresh When Starting Playbackبا عالمت زدن گزینه 

 فایلی اضافه یا حذف شده باشد در آلبوم اعمال خواھدشد. 
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که بایستی نام آلبوم را  Artist اگر برای یک آلبوم بخواھید چند خواننده را قرار دھید . وقتی آلبوم جدیدی میسازید. در قسمت

 ار بگیرد.بنویسید. نام آلبوم قبلی را بنویسید. تا خواننده ی جدید در آلبوم قبلی شما قر

میگذارید. و نام خواننده را آرش تایپ می کنید. حال  (مجموعه من)آن را  )Titleبه عنوان مثال شما یک آلبوم میسازید و نام (

 (مجموعه من)ھمان نام قبلی یعنی  Titleمیخواھید آھنگھای گوگوش را در (مجموعه من) قرار دھید. برای این کار در قسمت 

  نام گوگوش را بنویسید. Artist را بنویسید و در قسمت

 

 ھم میتوانید استفاده کنید.که شامل موارد زیر است:  Add Filesبرای اضافه کردن آھنگ از منوی 

Add files   کلید میانبر اضافه کردن فایل یا فایل ھایی به آلبوم)Ctrl+I( 

Add Files In Folder  لید میانبر (کاضافه کردن فایل ھای درون یک فولدر به آلبومCtrl+L( 

Add Files In Folder(including Sub-Folder( کلید   اضافه کردن فایلھای درون یک فولدر و زیرشاخه ھای آن فولدر به آلبوم)

 )Ctrl+Sمیانبر 

Add Url  کلید میانبر اضافه کردن فایل یا فولدر با استفاده از آدرس آن فایل یا فولدر به آلبوم)Ctrl+U( 

 

   

 

  جاد تغییرات در آلبوم ھاای

(کلید میانبر را انتخاب کنید.  Propertiesبرروی نام آلبوم مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه  ھا برای تغییرات در اطالعات آلبوم

Ctrl+R( 
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 و تنظیمات یا آدرس فولدھا را میتوانید تغییر دھید. در این کادری که در شکل زیر نمایش داده شده است. 

 

را  Linksرا بزنید.سپس  Propertiesمثال اگر فایل ھا را از درایوی به درایو دیگر انتقال دادید. روی نام آلبوم راست کلیک کرده و  

کنیدتا تغییرات اعمال  ok را بزنید. در نھایت ھرکدام از آدرس ھا که جابجا شده اند را تفییر دھید و Folder Settingعالمت زده و 

 شود.
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 )Sort  &Columnsچیدمان آھنگ ھا (

 بعد از ساختن یک آلبوم شما بایستی اطالعات مورد نیاز، ترتیب چیدمان فایل ھای موجود در آلبوم را انتخاب کنید.

 ھای آلبوم) می پردازیم. (ستون ھای نمایش اطالعات مربوط به فایلColumn(ترتیب چیدمان) و Sortدر این مطلب به منوھای 

 )Columnستون ھای نمایش اطالعات(

برای نمایش اطالعات فایل ھا ستون ھایی تعبیه شده که اطالعات ھر فایل را نمایش میدھند.(قسمت نشان داده شده در شکل 

 زیر)

 

 

 Columnیو) منویی به نام با راست کلیک کردن در قسمت سمت راست مدیا سنتر(بخش نمایش نام فایل ھا اعم از آھنگ و وید

 را انتخاب می کنیم.
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 که در این منو می توانیم ستون ھا را کم وزیاد کنیم.

 شامل موارد زیر است:(عالمت دار بودن به معنای موجود بودن ستون است) 

Duration ستون مربوط به زمان آھنگ نمایش 

Title ستون مربوط به نام آھنگ موجود در  نمایشTag فایل 

Artist ستون مربوط به خواننده نمایش 

Album Tilte ستون مربوط به آلبوم نمایش 

Genre ستون مربوط به نوع آھنگ نمایش 

Year ستون مربوط به سال آھنگ نمایش 

Track ستون مربوط به شماره تراک نمایش 

Rating ستاره بودن آھنگ) 5تا 0ستون مربوط به امتیاز آھنگ ( نمایش 

Description ستون مربوط به اطالعات موجود در  نمایشComment  در قسمتTag 

Tempo ستون مربوط به نوع آھنگ (تند یا مالیم بودن) نمایش 

Situation ستون مربوط به موقعیت مناسب برای گوش دادن آھنگ(ماشین، فصل بھار، پارتی و..) نمایش 

Categry و، فیلم و...)ستون مربوط به نوع یا مجموعه فایل( موزیک، ویدی نمایش 

Bitrate ستون مربوط به کیفیت آھنگ نمایش 

File Size ستون مربوط به اندازه فایل نمایش 

File Date ستون مربوط به تاریخ فایل نمایش 
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Folder ستون مربوط به آدرس فولدری که آھنگ در آن واقع است نمایش 

Added Time مستون مربوط به زمان اضافه شدن آھنگ به آلبو نمایش 

Played Time ستون مربوط به آخرین زمان پخش شدن آھنگ در آلبوم نمایش 

Play Count شمارش تعداد دفعات پخش فایل 

ستون ھا را میتوان به وسیله کلیک برروی آنھا و نگه داشتن دکمه ماوس و کشیدن آنھا به راست و چپ جای آنھا را عوض 

 به عنوان ستون اول) Yearکرد.(مثال آوردن ستون 

در مرز دو ستون قرار داد و دکمه کلیک را نگه  برای بزرگ یا کوچک کردن اندازه ستون برای نمایش اطالعات میتوان ماوس را

 وآنرا به چپ برای کوچک شدن و به راست برای بزرگ شدن کشید) داشته 

 

 )Sortترتیب چیدمان(

سب نام فولدرھای شما به ترتیب حروف الفبایی چیدمان وقتی شما آلبومی را می سازید فایل ھای آن به طور اتوماتیک برح

 میشوند.

 برای تغییر این چیدمان ار دوروش استاده می کنیم.

 )با کلیک بر روی آھنگ ونگه داشتن کلیک آن را جابجا می کنیم و باال و پاییمن می بریم.1

انتخاب کنیم و جابجا کنیم.( نحوه ی این کار اینگونه  Ctrl یا دکمه  Shiftھمچنین میتوانیم تعدادی آھنگ را با استفاده از دکمه 

آھنگ ھا را  Ctrlآھنگ ھا به طور دسته جمعی انتخاب میشوند. و با دکمه  Shift  است که با کلیک بر روی آھنگ و گرفتن دکمه

 )89و  54و  12دسته جمعی انتخاب میکنیم ولی از مکان ھای مختلف مثال آھنگ شماره 

با راست کلیک کردن در قسمت سمت راست مدیا سنتر(بخش نمایش نام فایل ھا اعم از آھنگ و ویدیو) Sortمنو )با استفاده از 2

 را انتخاب می کنیم. Sortمنویی به نام 
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 در این منو شما نحوه ی چیدمان آھنگ ھا و ویدیو ھای خود را مشخص می کنید.

 که شامل گزینه ھای زیراست:

By File Name یل ھا بر اساس نام فایلھامرتب کردن فا 

By File Extension مرتب کردن فایل ھا بر اساس فرمت فایلھا 

By Folder مرتب کردن فایل ھا بر اساس نام فولدر آنھا 

By File Date/Time مرتب کردن فایل ھا بر اساس تاریخ و زمان آنھا 

By File Size ا)مرتب کردن فایل ھا بر اساس اندازه آنھا (حجم فایل ھ 

 عنوان فایلھا  مرتب کردن فایل ھا بر اساس By Tilteفایل ھا موجود باشد یا نه Tagاین موارد بستگی به این دارد که در 

By Artist مرتب کردن فایل ھا بر اساس نام خواننده 

By Genre (...پاپ،راک و) مرتب کردن فایل ھا بر اساس سبک آھنگ 

By Album Title اساس نام آلبوم مرتب کردن فایل ھا بر 

By Year مرتب کردن فایل ھا بر اساس سال پخش 

By Track مرتب کردن فایل ھا بر اساس شماره تراک 

By Played Time مرتب کردن فایل ھا بر اساس زمان پخش شدن فایل در آلیوم 

By Added time مرتب کردن فایل ھا بر اساس زمان اضافه شدن فایل در آلبوم 

Shuffle دن فایل ھا به طور اتوماتیک(درھم برھم)مرتب کر 
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 این گزینه فایل ھا را براساس چند پارامتر مرتب میکند.Multi Sortو گزینه ی 

 برحسب نام خواننده و سال تھیه نیز مرتب میشوند.–مثال فایل ھا عالوه بر مرتب شدن برحسب نام فایل 

ک تک آنھا در باال است تنھا تفاوت آنھا مرتب کردن براساس ھمه ی که گزینه ھایی به طور پیش فرض ارایه شده اند که توضیح ت

 موارد گزینه است.

برای آن است که اگر میخواھیم فایل ھا را براساس چند پارامتر مرتب کنیم و در لیست پیشنھادی Custom Multi Sortگزینه 

multi Sort .ارایه نشده از آن استفاده کنیم 

 نه است:این کار بدین گو نحوه انجام

 را از روی صفحه کلید نگه میداریم و بر روی نام ستون مورد نظر کلیک میکنیم. Ctrlدکمه 

را نگه داشته و برروی   Ctrl) مرتب شود. دکمه Ratingمثال میخواھیم فایل ھا براساس نام خواننده و سال و امتیاز ما به آن (

 ه شده (قبل از اولین فایل آلبوم) کلیک می کنیم.عنوان این ستون ھا که در باالترین قسمت فایل ھا نوشت

 

 )View  &Appearanceنحوه نمایش فایل ھا (
View نحوه نمایش فایل ھا (نمایش اطالعات فایل یا نمایش به صورتthumbnail (...و 

 آشنا می شویم. لیست و...)-(نحوه نمایش فایل ھا View در این بخش با منوی

را  View با راست کلیک کردن در قسمت سمت راست مدیا سنتر(بخش نمایش نام فایل ھا اعم از آھنگ و ویدیو) منویی به نام

که برای تغییر فونت و رنگ زمینه به کار میرود و  Appearance انتخاب می کنیم. این منو شامل دو بخش میشود. بخش اول

 برای نحوه نمایش فایلھا به کار میرود.که  Display Mode بخش دوم
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  Display Mode ابتدا بررسی

 این منو دارای گزینه ھای زیر است:

Details  نمایش جزییات آنھا باشد.  نمایش فایل ھا بر اساس 

Details (Very Small Thumbnail نمایش فایلھا براساس جزییات ھمراه باThumbnail خیلی کوچک ازآن فایل 

Details (Small Thumbnail  نمایش فایلھا براساس جزییات ھمراه باThumbnail کوچک از آن فایلDetails (Normal 

Thumbnail   نمایش فایلھا براساس جزییات ھمراه باThumbnail متوسط از آن فایل Details (Large Thumbnail  نمایش

نمایش فایلھا براساس جزییات Details (Very Large Thumbnailبزرگ از آن فایل Thumbnailفایلھا براساس جزییات ھمراه با 

 خیلی بزرگ از آن فایل Thumbnailھمراه با 

Normal thumbnails نمایش   نمایش فایل ھا بر اساسThumbnail ).متوسط باشدthumbnail  به معنی نمایش یک تصویر از

 ویدیو یا عکس دورن تگ یک فایل صوتی است.)

Large Thumbnails نمایش   نمایش فایل ھا بر اساسThumbnail بزرگ باشد 

Auto  به طور اتوماتیک برای آھنگ ھا نمایش جزییات آنھا و برای ویدیوھا نمایشThumbnail .باشد 

Display File Information For Details Mode  نمایش جزییات فایل زیر نام فایل در حالتھایDetails 

 

 این بخش سه قسمت دارد.فونت و رنگ پس زمینه مدیا سنتر تغییر  Appearance:  حال 
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 که گزینه ھای آن به ترتیب زیر است

 استفاده از فونت و سایز دلخواه آن   )1(

 تنظیم فونت وسایز آن    )2(

 استفاده از نمای ویندوز برای پس زمینه لیست پخش   )3(

 زینه اول را انتخاب کرده تا تغییرات اعمال شودبا انتخاب گزینه دوم و تغییرات در فونت و اندازه آن گ

 

 )Rating  &Categoryامتیازدھی ودسته بندی آھنگ ھا(

 برای اینکه اطالعات دقیق تری از آھنگ ھا داشته باشیم میتوانیم برای آنھا موارد زیر را نیز اختصاص دھیم

Rating ستاره و...) 3ستاره و آھنگ ھای متوسط 5ھنگ برحسب عالقه به آن (مثال آھنگ ھای مورد عالقه دادن امتیاز به آ 

Category (مثال آھنگ ھای ورزشی ، درسی، تصویری) دسته بندی آھنگ ھا 

Tempo (...مالیم، تند، کسل کننده و) سبک آھنگ 

Situation ی،..)موقعیت مناسب برای گوش دادن آھنگ (رمانتیک، ماشین،پارت 

 روش وجود دارد 2برای اعمال این موارد  

استفاده از ستون ھای موجود در مدیا سنتر ( اگر این ستون ھا موجود نبودند برروی این قسمت راست کلیک کنید و از منوی    )1

Column (.این گزینه ھا را انتخاب کنید 
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 امتیاز دادن به آھنگ Ratingدر ستون 

 ھای باال ھمینطور ودر باقی ستون ھا به نام

تغییر اطالعات ستون  اعمال کرد.(با انتخاب تعدادی آھنگ و می توان برای تعداد زیادی آھنگ ھم این موارد را به صورت ھمزمان

 آنھا) مربوط به

 را انتخاب کنید.(کلید Properties Of Tracksگزینه ی  Edit راست کلیک کردن در قسمت راست مدیا سنتر و از منوی   )2 

 )Ctrl+Dمیانبر 
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 قرار دارند. More Informationھمانطور که در عکس زیر میبینید این موارد در قسمت 

 

 با کلیک برروی ھرکدام از آنھا مواردی نیز به شما پیشنھاد داده میشود.
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 )Convert Videoتبدیل کننده فایل ھای تصویری (

 عمل زیر را انجام دھید. ۷ یل کننده جت آدیو میتوانیدتبد در 

 )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر .1

  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی .2

  بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی .3

  تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت قابل اجرا برروی موبایل .4

  تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار برای پخش در پلیرھای خانگی .5

  سی دی ۲تبدیل فیلم برای رایت بر روی  .6

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله کانورتر جت آدیو .7

این  ن کانورت پخش شوداگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خاموش شود و یا آھنگی به نشانه تمام شد 

 را بخوانید. آموزش

 در این بخش:

 نمای کلی تبدیل کننده ویدیویی -۰

 )Ctrl+0(کلید میانبر  Convert Videoو انتخاب  Convertبا کلیک بر روی گزینه 

 

 صفحه زیر باز میشود.
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 ی :در ابتدا نمای کل

 فایل تبدیل شده در ھمان فولدر ایجاد شود   )1(

 فایل تبدیل شده در فولدر انتخابی ذخیره شود   )2(

 ipodھای شرکت و  Mp3 playerفرمت خروجی تبدیل (در این قسمت فرمت ھایی پیشنھاد داده شده است که اکثرا برای    )3(

 میباشد

 ,…)WMV,Mp4فرمت ھای خروجی ھای دیگر (   )4(

 فایل تصویری  پیش نمایش   )5(

 )Source Optionsقسمتی که برای بریدن ویدیو به کار میرود.(    )6(

 نام فایل و فرمتی که دارد.   )7(

 نام فایل و فرمتی که بعد از اجرای تبدیل خواھد یافت.   )8(

 )Optionsتنظیمات مربوط به تبدیل فایلھا (   )9(

Add Files صویری برای تبدیلاضافه کردن فایل ھای ت 

Import وارد کردن یک فایل ذخیره شده از لیست آھنگ ھایی که در یک لیست پخش ذخیره شده بودند 

Export ذخیره لیست آھنگ ھای موجود برای انجام فعالیت ھای دیگر 
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 قسمتی که به وسیله یک بیضی نمایش داده شده است چگونگی نمایش نام فایل بعداز تبدیل میباشد

 پیش فرض نام ھمان ویدیو را نمایش می دھد.حالت 

 

 )Searchجستجو در مدیا سنتر (

 جستجوی فایل ھا در مدیا سنتر

 شکل زیر نمایان میشود. Searchبا راست کلیک در محیط مدیا سنتر و انتخاب منوی 

 

Find  و سپس   بایستی نام فایلی که میخواھیم جستجو کنیم را وارد کرده:با کلیک بر روی آن کادری باز میشود کهOK  کنیم تا

 )Ctrl+F(کلید میانبر فایل موردنظر پیدا شود. 

Find Next  : یا استفاده از دکمه)F3 (از روی صفحه کلید 

باشند که ما جستجو  وقتی فایلی را جستجو میکنیم. ممکن است فایل ھای دیگری نیز وجود داشته باشند که ھم نام فایلی

 کردیم

 با کلیک بر روی آن میتوانیم این فایل ھا را نیز پیدا کنیم. (با ھر بار کلیک یک مورد مشابه با فایل جیتجو شده را نشان میدھد)

Goto Current Playing Album/Playlist  وقتی در حال گوش کردن آھنگی در آلبوم ھا ھستید و مکان اون آھنگ رو گم

 )Ctrl+J(کلید میانبر یتونید با کلیک روی این گزینه آھنگ موردنظر رو پیدا کنید. میکنید م

Search کلید میانبر .( جستجوی پیشرفته ) :با کلیک بر روی آن کادر زیر باز میشود)Ctrl+Q( 
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 بخش است 2که دارای 

Simple Search  ھمان گزینهFind است 

Advanced Search جستجوی پیشرفته 

فایل ھا  Tagن بخش در نوع جستجو است . شما میتوانید براساس فرمت فایل ھا و ھمجنین تمام قسمت ھای ای تفاوت

 جستجو کنید.

آھنگی ھم  Tagمثال اگز ایران را جستجو کنید تما آھنگ ھایی که نامشان ایران است نماشی داده میشوندو عالوه برآن اگر در 

 نام ایران باشد نمایش داده میشود.)

 انجام جستجوروش 

 

 انتخاب فرمت فایلی که میخواھیم جستجو کنیم. File Typeقسمت 

 بار میتوانیم جستجو کنیم. 4در زیر آن 

 بخش است 3ھر جستجو شامل 

 : بخشی که میخواھیم در آن قسمت جستجو صورت گیرد. (مثال نام فایل ، سال؛ نام آلبوم و...) ستون اول

 انتخاب کنید تما بخش ھا جستجو میشوند. را Any String Fieldاگر گزینه ی 

 گزینه ھای قابل توضیح در ستون اول 
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Play Count – Today جستجو در بین آھنگ ھای اجرا شده ی امروز 

Play Count – Total .جستجو در بین کل آھنگ ھایی که در آلبوم اجرا شده اند 

Play Count – 1 Week ھفته اخیر جستجو در بین آھنگ ھای اجرا شده ی یک 

Play Count – 1 Month جستجو در بین آھنگ ھای اجرا شده ی یک ماه اخیر 

 باقی گزینه ھا مشخص ھستند.

 : شرط گذاری برای انجام جستجو ستون دوم 

 شامل موارد زیر است

IS فایل ھایی که دقیقا ھم نام باشند را پیدا میکند 

Is Not د.فایل ھایی که ھم نام نباشند را پیدا میکن 

Contains   .فایل ھایی که شامل لغتی که میخواھیم پیدا کنیم باشند را پیدا میکند 

Does Not Contain فایل ھایی که شامل لغتی که میخواھیم پیدا کنیم نباشند را پیدا میکند 

یدھد. ولی اگر حالت را انتخاب کنیم تمام فسمت ھایی که ایران در آن است را نمایش م ISاگر ایران را جستجو کنیم و حالت 

Contains  را انتخاب کنیم اگر اطالعاتی مانند ایرانی و ایرانیان و.. ھم باشند را پیدا میکند.اگر حالتIs not  را انتخاب کنیم. تمام

 میکند. ھم مواردی که شامل ایران باشد نباشد را پیدا does not Containفایل ھایی که ایران در آنھا نیست را پیدا میکند و حالت 

 : کلمه یا عبارتی که میخواھیم در بین آھنگ ھا جستجو کنیم را اینجا وارد میکنیم. ستون سوم

 استفاده کنیم این دوگزینه نیز به کار میروند:,…) 2,#1اگر از چند مورد از فیلدھای جستجو (# 

 ل وجود داشته باشد.نمایش نتایج ھمه فیلدھا به شرطی که ھمه موارد ذکر شده در فیلدھا در فای   )1(

 نمایش نتایج ھمه فیلدھایی که حاوی اطالعات خواسته شده در فیلدھای باال باشد   )2(

 برای جستجو قرار دادید 2,# 1مثال اگه دوتا لغت رادر #

 رادارا باشد 2,#1فایلھایی را پیدا میکند که ھردو اطالعات فیلدھای # )1(با انتخاب حالت 

 ھم نباشد بازھم در نتایج نمایش داده میشود.   2باشد ولی اطالعات # 1تخاب کنید اگر اطالعات فیلد #را ان )2(ولی اگر حالت 

 

  جستجوی فایل ھای درون ھارد

در این قسمت شما میتوانید فایل ھای صوتی و تصویری موجود در ھارد خود را به مدیا سنتر آورده و در بین آنھا جستجو کنید. 

 آموزش دادخ شد را نیز میتوانید بعد از اضافه کردن فایل ھا به مدیا سنتر انجام دھید.) (جستجویی که در باال

 Search computerمنویی باز میشود که آخرین مورد آن  Add Filesمحیط مدیا سنتر و انتخاب گزینه  با راست کیک بر روی  

for Media Files م شما به کار میرود.است که این گزینه برای جستجوی فایل ھای درون سیست 
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 با کلیک بر روی این گزینه کادر زیر باز میشود.

 

 که شامل موارد زیر است:

Search On  .تعیین مکانی که باید جستجو شود: 

 شامل موارد زیر است:

All hard Drives (تمام درایوھا) جستجو در تمام ھارد شما انجام میشود 

My music Folder  جستجو در فولدرmy music 

My Video Folder  جستجو در فولدرmy video 
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My Music  &My video Folders  جستجو در فولدرmy music  وmy Video 

My Documents Folder  جستجو در فولدرmy documents 

User-Selected Search Pass .جستجو در فولدرھایی که خودتان انتخاب میکنید 

فولدر میتوانید  3ه در شکل نشان داده شده فعال میشود تا شما آدرس فولدرتان را وارد کنید. (ک )5(با انتخاب این گزینه قسمت 

 انتخاب کنید.)

 ) قرار میدھد.My Media Filesفایل ھایی که پیداشدند را در آلبومی به نام تمام فایل ھای من (   )1(

 )My Videoو فایل ھای تصویری در My Musicھای صوتی در فایل ھایی که پیداشدند را در دو آلبوم قرار میدھد. (فایل    )2(

فعال میشود. عالمت داشتن آن به معنای این است که  )6() استفاده کنید گزینه شماره 2در صورتیکه از این حالت (یعنی حالت 

(مثال در صورت حذف آھنگی را که باز کنید. تغییرات در آنھا اعمال خواھدشد.  My Videoو My Musicوقتی ھر کدام از آلبوم ھای 

 در سیستم ، نام آن آھنگ حذف میشود.)

 اگر در آلبوم خاصی باشید. با انتخاب این گزینه فایل ھایی که پیدا میشوند در ھمان آلبوم اضافه میشوند.   )3(

و این فایل ھای عالمت داشتن این عبارت به این معناست که اگر قبال جستجویی کردید.فایل ھای جستجوی قبلی حذف    )4(

 جدید اضافه میشوند.

 استفاده کنید. Browse(Autoبعد از جستجو تمام برای دسترسی بھتر به فایلھا میتوانید از قسمت 

 

 )Ripذخیره فایلھای سی دی صوتی برروی ھارد(

 دند را نمی توان به طور مستقیم روی ھارد کامپیوتر ذخیره کرد.حتما می دانید که آھنگ ھایی که در سی دی ھای صوتی موجو

 با استفاده از این قابلیت میتوانید این آھنگ ھارا برای شمادرون ھارد خود ذخیره کنید.

 )Ctrl+1(کلید میانبر در برنامه کلیک کنید.  Ripبر روی دکمه 
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 تاصفحه زیر باز شود. 

  

 

 شامل موارد زیر است:

 وی که سی دی صوتی درون آن استدرای   )1(

 برای آھنگ ھایی که در ھارد ذخیره میشوند Tagنوشتن    )2(

تا آھنگ در سی دی باشد وقتی روی ھارد  15ذخیره تمام آھنگ ھای موجود در سی دی صوتی در یک تراک (یعنی اگر    )3(

 تا آھنگ در یک تراک ذخیره میشوند.) 15ذخیره میشود ھر 

 مایش نام فایل بعد از ذخیره درون ھاردچگونگی ن   )4(

 محل ذخیره آھنگ ھا   )5(

 )MP3فرمت خروجی که برای آھنگ ھا انتخاب می کنید. (معموال    )6(

 فایل ھا در صورتیکه برای آنھا در سی دی تگی موجود باشد. Tagنوشتن    )7(

 Imdb.comدانلود اطالعات مربوط به سی دی از سایت    )8(

 Copyrightبرای ایران کاربرد زیادی ندارد .به دلیل رعایت نکردن قانون این گزینه 

 نحوه ذخیره فایل ھا درون ھارد
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 وقتی سی دی را در درایو قرار دادی. لیست آھنگ ھا را خواھید دید.

 ابتدا اگر برخی از فایل ھا را نمی خواھید تیک کنار آنھا را بردارید که ریپ نشوند.

 را بزنید تا ذخیره فایل ھا شروع شود. Startروجی و مکان ذخیره آھنگ ھا را انتخاب کردید. گزینه بعد از اینکه فرمت خ

 

 )Backup libraryفایل پشتیبان از آلبوم ھا (
 . برای گرفتن بک آپ از آلبوم ھایی که ساخته اید . از این روش استفاده کنید

 را انتخاب کنید. منوی زیر باز میشود Exportحیط مدیا سنتر راست کلیک کنید و منوی ابتدا در م

 

 که شامل دو گزینه زیر است:

Export To file  ) آلبوم جاری را در یک فایل بافرمتM3u,PLS ذخیره میکند. این حالت شبیه ذخیره سازی یک لیست (

 ) میباشد.Playlistپخش(

 رز یر باز می شود.که با کلیک بر روی آن کاد
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 این کادر دارای سه قسمت است

File Name  نامی که میخواھیم لیست را ذخیره کنیم مینویسیم وبااستفاده از گزینهBrowse لیست پخشتان را  می توانید فرمت

 می باشد. PLSیا  M3Uانتخاب کنید که معموال  Save as type از گزینه

Enconding  تمام فایل ھای موجود در لیست پخش انگلیسی باشد تمام گزینه مشکلی ندارند ولی اگر  نوع ذخیره که اگر نام

قرار بگیرد. ولی بھتر است ھمیشه این قسمت را  UTF8 یا Unicode حتی یک فایل با نامی غیر از انگلیسی باشند باید روی

 قرار دھید. ANSI روی

Remove Drive Information ورد شما وقتی لیست پخش را می سازید آدرس آھنگ ھا بدون نام با تیک گذاشتن برای این م

درایو دخیره می شود که اگر اھنگھارا از درایوی به درایو دیگر ھم جابجا کنید باز ھم بعد از اجرای لیست پخش آھنگھا پخش 

 شوند

Remove Path Information  آدرس آھنگ ھا بدون نام با تیک گذاشتن برای این مورد شما وقتی لیست پخش را می سازید

ز درایو و فولدر آنھا دخیره می شود که اگر اھنگھارا از درایوی به درایو دیگر ھم جابجا کنید یا از فولدری به فولدر دیگر باز ھم بعد ا

 اجرای لیست پخش آھنگھا پخش شوند.
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پخش را درون فولدر مربوط به آھنگھا بریزید دو گزینه ی باال باید لیست  که برای پخش شدن آھنگ ھا با تیک گذاشتن  توجه کنید

 که باجابجایی درون داریو ھا باز ھم قابل پخش باشند.

برای زمانی استفاده میشود که شما گزینه ھای باال را تیک نزنید و آدرس آھنگ ھای درون لیست  Custom 1-2-3-4 گزینه ھای

در کادر  Dدر کادر اول و  C. که با فعال کردن یکی از این موارد و وارد کردن انتقال داده اید Dبه  Cپخش را عوض کردید. مثال از درایو 

دوم. آدرس آھنگھا به درایو جدید تغییر می یابد و شما مجددا می توانید از آدرس جدید لیست پخش و آھنگھای درون آن را پخش 

 نمایید.

  گزینه دوم

Backup Library Data  با فرمت  تمام آلبوم ھای شماازSDB  یک فایل پشتیبان میگیرد تا وقتی شما برنامه را حذف یا ویندوز

 کردن این فایل اطالعات تمام آلبوم ھای خود را دوباره بازیابی کنید.  Importخود را عوض کردید با 

 

 )Importبرگرداندن فایل بک آپ به برنامه (

به برنامه برگردانید باید روی محیط مدیا سنتر راست کلیک کنید و ی که از آلبوم ھای خود گرفتید را دوباره  Backup  برای اینکه

 را انتخاب کنید. منوی زیر باز میشود. Import منوی

 

 شامل دو گزینه زیر است:

Import from Playlist File ) با انتخاب این گزینه شما میتوانید بک آپھایی که با فرمتM3u,PLS گرفتید را دوباره به برنامه (

 کنید. اضافه

Import From Jetaudio Library ) با انتخاب این گزینه میتوانی بک آپھایی را که با فرمتSDB.گرفتید به برنامه بازگردانید ( 

توصیه میشود وقتی آلبوم ھایی را در برنامه ساختید و یا در آلبوم ھا تغییراتی ایجاد کردید حتما یک بک آپ از آن بگیرید تا در 

 ز شما دچار مشکلی شد بتوانید دوباره آلبوم ھای خود را داشته باشید. و مجبور به ساخت مجدد آنھا نشوید.صورتی که ویندو

 

 )Tooltipsنمایش اطالعات تگ آھنگھا (
Tooltip اطالعاتی از آن فایل از جمله  ھا کادری ھستند که وقتی شما برروی فایلی میروید سریع نمایش داده میشوند وشامل

 نام و حجم آن است. (مانند عکس زیر که اطالعات مربوط به یک آھنگ در مدیا سنتر است) 
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 زمینه این اطالعات زرد است. XPاست . در ویندوز  )۷( نمایشی که در شکل زیر میبینید مربوط به ویندوز ویستا و سون

 

 ت مربوط به نمایش اطالعات موجود ھر فایل را به دلخواه برای نمایش انتخاب کنید.شما میتوانید تنظیما Jetaudioدر برنامه 

را انتخاب کنید. کادری مانند  Tooltipرفته و گزینه  preferenceدر برنامه بایستی به  Tooltipبرای دسترسی به تنظیمات 

 شکل زیر باز میشود.
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 شامل موارد زیر است:

 به ھر فایل که فقط شامل نام آھنگ ، نام خواننده ، و زمان آن آھنگ میباشد. نمایش ساده اطالعات مربوط )1(

 نمایش پیشرفته اطالعات مربوط به ھرفایل که شامل موارد زیر است: )2(

File Information اطالعات مربوط به اندازه فایل و محل فولدر آن فایل 

Playback Information یت آھنگشامل اطالعات مربوط به زمان و کیف 

Tag Information  اطالعات مربوط بهtag  . اطالعات مربوط به نام آھنگ و خواننده  اولیآھنگ ھا (این گزینه دو بار تکرار شده

 اطالعات مربوط به نام آلبوم ، سال تولید و سبک آھنگ را نماش میدھد.) دومیآن را نمایش میدھد و 

Other Information دھی به آھنگ و موقعیت آھنگ و... رانمایش میدھد. اطالعات مربوط به امتیاز 

Codec Information  اطالعات مربوط به فرمت فایل را نمایش میدھد. (مثالMP3 128KB( 

 نمایش داده نمیشوند. )Media Centerھا در مدیا سنتر ( Tooltipبا عالمت زدن این گزینه  )3(

 نمایش داده نمیشوند. )Playlistپخش( ھا در لیست Tooltipبا عالمت زدن این گزینه ) 4(

 Myبا عالمت زدن این گزینه شما میتوانید اطالعات مربوط به فایل ھا را که در این قسمت تعیین میکنید در اکسپلورر ویندوز( )5(

Computer(  یعنی در درایوھا ھم اطالعاتی که در) .ھم ببینیدJetaudio  میدھد.)از فایل ھا نمایش داده میشوند را نمایش 

در آخر خط است که با کلیک بر روی آن میتوانید فرمت ھایی را که دوست دارید  <<ای شبیه این   این قسمت دارای گزینه

در  MP3شما اطالعاتی که از فایل ھای  Mp3اطالعات آنھا در اکسپلورر نمایش داده شود را انتخاب کنید. (یعنی با انتخاب فرمت 
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Jetaudio ند را در درایوھا ھم میبینید ولی اگر فرمت ھای دیگه را انتخاب نکرده باشید نمایش داده میشوTooltip  آنھا به صورت

 ساده نمایش داده میشوند.

 

 )Multiple Tagتغییر تگ ھمزمان چند فایل (
 آھنگھا به این لینک مراجعه کنید. Tagبرای نوشتن 

http://www.jetaudio.blogfa.com/post-13.aspx  

 بنویسید. Tag چندین آھنگ به طور ھمزماناما در این قسمت میخواھیم روشی را آموزش بدھیم که شما برای 

تمام آھنگ ھای این آلبوم ھستند یکسانند. مثال نام  Tagاگر شما یک البوم از یک خواننده داشته باشید.بسیاری از مواردی که در 

 خواننده، نام آلبوم، سال تولیدو....

 بنویسید میتوانید از روش زیر استفاده کنید. tagبرای اینکه مجبور نشوید برای ھر آھنگ به صورت جداگانه 

 نیز انجام دھید. این روش را ما در مدیا سنتر انجام میدھیم ولی شما میتوانید در درایوھای خود

گزینه  Jetaudioکنید و از منوی  راست کلیکشما بعد از انتخاب فایل ھا برروی آھنگھا  My Computer(در درایوھا یا ھمون 

Edit Tag (.را انتخاب کنید 

 روش کار:

 )F4(کلید میانبر د. را بزنی Edit Tagگزینه  Edit ابتدا آھنگ ھا را انتخاب کنید. و روی آنھا راست کلیک کرده و از منوی

 

 را انتخاب کنید.) Edit Tagگزینه  Jetaudio(در کامپیوتر ھم بایستی آھنگ ھا را انتخاب کرده و از منوی 

 کادر زیر باز می شود.
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 Click to Changeدر این عکس میبینید که در جلوی ھر کادر نوشته است 

 یعنی بایستی کلیک کنید و اطالعات را وارد کنید.

(شماره تراک) و ھمچنین بخش  Track(نام آھنگ) و  tilteبرای تعداد زیادی آھنگ) گزینه ھای  tag(نوشتن  Multiple Tagدر 

Lyric (وارد کردن متن و نام شاعر آھنگ) 

 و دلیل آن اینست که برای ھر آھنگ این اطالعات متفاوت است.

 دارای کاور یکسان است. اھمچنین میتوانید برای آھنگ ھا عکس قرار دھید. چون آلبوم ھ

 کنید تا تغییرات را مشاھده کنید. OKبعد از اینکه تغییرات را اعمال کردید. 

 بایستی به صورت جداگانه برای ھر آھنگ عمل کنید. Trackو  Titleبرای نوشتن 

 

 )My Computerمدیریت کامپیوتر از مدیا سنتر (
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و فایل ھای خود را پخش کنید ،  کنترل کنید Jetaudioکامپیوتر خود را از مدیا سنتر تفاده از این قسمت شما میتوانید با اس

 تغییر دھید،و.... 

 

 بروید. My Computerشما میتوانید به درون  با انتخاب ھریک از این گزینه ھای باال

 ا را باز میکند وشما لیست درایوھای خود را میبینید.شم My Computer تمام محیط مدیا سنترگزینه باالیی در 

 شما را باز میکند. My Computer قسمت پایینیگزینه پایینی محیط مدیا سنتر را نصف میکند و در 
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قرار  My Computerبا انتخاب ھر دو قسمت شما میتوانید با ھر دو قسمت به طور ھمزمان کار کنید. (یا قسمت پایینی را روی 

 و قسمت باال را روی اطالعات آلبوم ھا ، تا ھمزمان ھر دو قسمت را مدیریت کنید.) دھید

 به درون آلبوم ھا ، آھئآھنگ را به البوم اضافه کنید. My Computerھمچنین میتوانید با کشیدن آھنگ از قسمت 

 ویندوز است ولی تفاوت ھایی ھم دارد. My Computerاین بخش دقیفا شبیه 

) گزینه ھای بسیار بیشتری برای انتخاب دارید. (باراست Arrange Iconsوت این است که برای مرتب کردن فایل ھا (. اولین تفا1

 میتوانید این گزینه ھا را ببینید. Arrange Icons byکلیک کردن در محیط و انتخاب 

(مثال  و بعد در لیست پخش اضافه میشود.تمام آھنگھای قبل ) اجرا کنید My Computer. وقتی شما آھنگی را از اینجا (قسمت 2

قرار دارند در لیست پخش قرار میگیرند. وقتی شما روی  5در یک فولدر تما آھنگ ھایی که قبل و بعد  5با اجرای آھنگ شماره 

Playlist (.کلیک کنید میتوانی لیست آنھا را ببینید و آھنگ را برای پخش عوض کنید 

 مورد استفاده است. Media Playerکه در ویندوز ھم قرار دارد ولی فقط برای برنامه است  Play Allاین قابلیت ھمان 

بر روی صفجه کلید استفاده کنید. یا در بخش  Back Space) در ویندوز ھم میتوانید از دکمه  Backبه جای دکمه برگشت (

 سمت چپ روی فولدر قبلی کلیک کنید.

 

 )Portable Device Managerمدیریت پرتابل ھا(
 مدیا سنتر را باز کنید. 

 خود را مدیریت کنید.  Flashیا رم موبایل و حتی  MP3 Playerبا استفاده از این گزینه میتوانید فایل ھای درون 

 

ر شکل باال نشان داده شده کلیک کنید تا یا موبایل خود را به کامپیوتر وصل کردید. روی گزینه ای که د Mp3 Playerبعد از اینکه 

 قسمت پایینی مدیا سنتر به درون رم وسیله شما برود و فایل ھای درون آن را نشان دھد.
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کار کردن با این قسمت ساده است. وقتی راست کلیک کنید نیز منویی باز میشود که اکثر گزینه ھای آن ساده ھستند مانند 

Rename و... (تغییرنام ( 

 این دو گزینه باید مورد بحث قرار بگیرند: فقط

Upload Files  با استفاده از این گزینه فایل ھای درون رم یاMp3 Player .خود را در کامپیوتر کپی میکنید 

 کنید.) OKسپس در کادری که باز میشود به مسیر مورد نظر رفته و   (وقتی فایل را انتخاب کردید این گزینه را انتخاب کنید

Download  برای ریختن آھنگ یا عکس و.. به درون رم یاMP3 .پلیر شماست 

 که شامل این دو قسمت است:

Files  کپی کردن فایل ھا به درون رم یاMp3 Player 

Folder  کپی کردن فولدر به درون رم یاMp3 Player 

 با کلیک بر روی ھر کدام از آنھا کادر زیر باز میشود.
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 کپی کردن فایل ھا و فولدرھای خود را تعیین میکنید. در این کادر شما نحوه

) فعال است که گزینه اول آن کپی کردن فولدر است و گزینه دوم آن کپی کردن Folderفقط برای کپی کردن فولدر ھا ( )1( بخش

 فولدر به درون رم به ھمراه زیرشاخه ھای آن است

در رم قرار میدھد. گزینه دوم و سوم ھم فولدری میسازد و فایل را درون ان گزینه اول فایل یا فولدر را در فولدر حاری  )2(بخش 

 قرار میدھد.

 مورد نظر ما ساخته و آھنگ را در آن فولدر قرار میدھد. Tagزیرشاخه ای در فولدر جاری با  )3(بخش 

ھد. یا گزینه دوم فولدری با نام آلبوم مثال با انتخاب گزینه اول فولدری با نام خواننده آھنگ میسازد و آھنگ را در آن قرار مید

 میسازد.

 

 )Burn Audio CDرایت سی دی صوتی (
 رایت کنید. JetAudioمیتوانید یک سی دی صوتی را به وسیله  Burnبا انتخاب گزینه 

  ھاست نسبت به بقیه برنامه BBEتفاوت این رایت کردن در استفاده از افکت 
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 )Ctrl+4  (کلید میانبرکلیک کنید.  Burnوقتی روی گزینه 

 

 کادر زیر باز میشود. 

 

 که شامل موارد زیر است:

Add Files اضافه کردن فایل ھا برای رایت 

Add Album  اضافه کردن فایل ھای درون یک آلبوم یا لیست پخش برای رایت 

Import آھنگ ھایی که در یک لیست پخش ذخیره شده بودند وارد کردن یک فایل ذخیره شده از لیست 

Export ذخیره لیست آھنگ ھای موجود برای انجام فعالیت ھای دیگر 
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 ثانیه است که میتوانید آن را کم وزیاد کنید. 2تراک (به طور پیش فرض  میزان فاصله بین ھر )1(

 بھترین است) 5ی آورد و رایت میند . ھمین میزان متعادل کردن صدای آھنگ ھا (صدا را به بھترین حالت در م )2(

 برای آھنگ ھا (برای اطالعات بیشتر به قسمت افکت ھای صدا بروید.) BBEاستفاده از افکت  )3(

 (قابل پاک کردن) Re-Writeپاک کردن سی دی ھای  )4(

 )Moveجابجایی فایلھا ( )5(

 روش کار:

را انتخاب کنید و در   OKکلیک کنید. سپس در صفحه بعد گزینه  Startگزینه  بعد از اینکه فایل ھای خود را اضافه کردید بر روی

سرعت رایت سی دی را انتخاب کنید. در این صفحه تنظیمات معمول برای  Write Speedصفحه دومی که باز میشود در قسمت 

 رایت کردن وجود دارد که بسیار ساده اند.)

 

 )Skinنحوه تعویض اسکین (
 برای تغییر پوسته برنامه بایستی به ترتیب زیر عمل کنید. 

 )Alt+S(کلید میانبر  را انتخاب کنید. Skinروی برنامه راست کلیک کنید و از این منو گزینه 

 صفحه زیر باز میشود.
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 ییرات اعمال شود.کنید تا تغ OKدر این صفحه شما بایستی پوسته مورد نظر را انتخاب کنید و 

 مراجعه کنید یا به لینک زیر بروید. Jetaudioبرای دانلود اسکین ھای بیشتر به سایت 

http://www.jetaudio.blogfa.com/post-60.aspx 

ھا فایل نصبی بودند که ھیچ ولی اگر قابل نصب کردن نبودند. اسکین بعد از اینکه اسکین ھا را دانلود کردید. در صورتیکه اسکین 

 کپی کنید. C:/Program Files/Jetaudio/skinرا به 

درصورتیکه اسکین ھای ورژن قبلی را نصب کنید برنامه ھمچنان کار مییکند ولی دکمه ھایی که اضافه شده اند را نمایش 

 نمیدھد.

 

 تنظیمات فایل ھای تصویری و عکس گرفتن از ویدیو

 Jetaudioدر  ۷رفع مشکل شطرنجی بودن(پیکسلی شدن) تصویر در ویندوز  

 .را مطالعه کنید  این آموزششطرنجی پخش میشوند  7ویدیوھا در ویندوز  Jetaudioاگر در 
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 تنظیماتی که برروی فایل ھای تصویری میتوانید انجام دھید را در این قسمت شرح میدھیم.

 مانند:

 عکس برداری از فایل ھای تصویری

 زوم کردن بر روی ویدیو

 VMR , EVR لف مثلتغییر رنگ و نور و روشنایی با استفاده از رندررھای مخت

  افکت ھای ویدیویی (که در بخش افکت ھای صدا و تصویر تو ضیح داده شده است)

 وقتی یک فایل ویدیویی را باز میکنید. در کادر زیر اجرا میشود. 

 (راه دیگری نیز برای نمایش کادر ویدیو وجود دارد و آن ھم راست کلیک برروی برنامه و انتخاب

Video Window ON (است 

 

 *با استفاده از گزینه ھای نشان داده شده در شکل میتوانید اندازه نمایش تصویر را کوچک و بزرگ کنید.

 (با دوبار کلیک کردن بر روی تصویر به حالت تمام صفحه می روید.)

ھمین اندازه ای که تنظیم با انتخاب این گزینه و تنظیم اندازه ویدیو به دلخواه . تمام ویدیوھای شما در  قفل کردن اندازه تصویر:

 کرده اید باز میشود و اندازه کادر نمایش ویدیو تغییر نمیکند.

 )Cpatureفایل تصویری مورد نظرتون عکس بگیرید.(*با استفاده از دکمه نشان داده شده نیز میتوانید از 

رمت عکس را ذخیره کنید. با کلیک بر روی این دکمه کادری باز میشود که با نوشتن یک نام برای عکس و انتخاب ف

 است) JPG(فرمت رایج 

که آخرین گزینه است را انتخاب کنید.  Captureگزینه  Basic Controllsبرروی ویدیو راست کلیک کنید و از منوی  روش دیگر :

 )Alt+C(کلید میانبر 
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 جلو بردن) Rightعقب بردن  Leftکلیدھای میانبر برای جلووعقب کردن برروی ویدیوھا (

Left -Right ثانیه جلو و عقب میشود 10 که 

Ctrl + Left -Right  ثانیه جلو و عقب میشود 5که 

Ctrl +Alt + Left -Right  ثانیه جلو و عقب میشود. 20که 

Ctrl +Alt + Shift + Left -Right  ثانیه جلو و عقب میشود. 60که 

End  ثانیه جلو میشود. 80که 

Home  عقب میشود. ثانیه 80که 

 

  فعال یا غیرفعال کردن نمایش ھمیشگی کادر ویدیو

قرار دارد که  Windows display Modeچپ منو باز میشود و در این منو گزینه  در سمت با کلیک برروی فلش باالی این کادر

 شامل گزینه ھای زیر میشود.

 

 نمایش کادر ویدیو فقط زمانی که ویدیو در حال پخش است )1(

کادر ویدیو حتی زمانی که ویدیو پخش نمیشود. (که در این حالت اگر آھنگ صوتی اجرا کنید نام آھنگ و نمایش ھمیشگی  )2(

 خواننده . عکس ھای آھنگ(آلبوم آرت) و اکوالیزررا نمایش میدھد.)

دیویی را اجرا باز باشد وقتی وی Playlistوصل کردن این کادر به لیست پخش و مدیا سنتر ( در این حالت اگر مدیا سنتر یا  )3(

 کنید. ویدیو در ھمان مدیا سنتر یا لیست پخش اجرا میشود و صفحه جدیدی باز نمیشود.)

 مخفی کردن کادر دور ویدیو... (حاشیه ویدیو) )4(

 در این منو باشید. 3و  2تغییر اتواتیک سایز ویدیو وفتی برروی حالت  )5(

 نمایش این پنجره برروی تمام پنجره ھا )6(

ش این پنجره برروی تمام پنجره ھا در زمانی که ویدیو درحال پخش است. (یعنی وقتی ویدیو پخش نمیشود و شما در نمای )7(

 این منو ھستید. پنجره برروی پنجره ھای دیگر نمایش داده نمیشود.) 3و2حالت 
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ده میشود. و مزاحم شما ) کادر ویدیو فقط زمانی که شما یک فایل تصویری را باز کنید نمایش دا1با انتخاب گزینه (

 نخواھد بود.

 

 کنید منوی زیر باز میشود. راست کلیکویدیوھا  وقتی برروی

 

 

 که گزینه ھای آن به شرح زیر است:

Full Screen  کلیدھای میانبر تمام صفحه شدن ویدیو)Alt+Enter  یاDouble Click( 

Window Display Mode .که در باال توضیح داده شد 

Basic Control گزینه  شامل کنترل ھای ساده مثل پخش و قطع یا افزایش و کاھش صدا و حتی عکس گرفتن باCapture...و 

  

Speed توضیح داده شده است) افکت ھای صدا(که در بخش  کاھش یا افزایش سرعت اجرای فایل ھا 

Sound Effect  توضیح داده شده است) افکت ھای صداتغییر افکت صدا (که در بخش 

Equlizer  توضیح داده شده است)زر اکوالیتغییر اکوالیزر پخش (که در بخش 

 

Aspect Ratio  و... ھستند که مقدار سیاھی باالو پایین  16:9و  4:3نحوه نمایش تصویر در کادر که شامل گزینه ھایی مثل
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 حالت معمولی است) Originalتصویر را تعیین میکند. (حالت 

 ھا است. aspect ratioز ھم برای استفاده یا عدم استفاده ا maintain aspect ratioھمچنین گزینه 

 

Full Screen Adjust تنظیمات مربوط به تمام صفحه بودن ویدیو 

 این منو زمانی فعال است که شما فایل تصویری را در حالت تمام صفحه قرار بدھید و شامل موارد زیر است

Zoom in (کلید میانبر عالمت جمع + است) افزایش زوم بر روی تصویر 

Zoom Out است) -وم بر روی تصویر (کلید میانبر عالمت تفریق کم کردن ز 

Move Left (.با ھربار کلیک مقداری جابجا میشود) جابجایی تصویر به سمت چپ 

Move Right راست (با ھربار کلیک مقداری جابجا میشود.) جابجایی تصویر به سمت 

Move Up ود.)باال (با ھربار کلیک مقداری جابجا میش جابجایی تصویر به سمت 

Move Down پایین (با ھربار کلیک مقداری جابجا میشود.) جابجایی تصویر به سمت 

Move Screen ) .با گرفتن دکمه جابجایی تصویر به ھر جایی که خواستیدCtrl  از صفحه کلید و کشیدن تصویر توسط ماوس

 .)میتوانید تصویر را جابجا کنید

Reset اند.تمام تنظیمات را به حالت اول برمیگرد 

 

Screen Size  تغییر اندازه تصویر که با ھمان دکمه ھای نشان داده شده در شکل اول نیز امکان پذیر است ولی در این منو موارد

 بیشتری است.

 گزینه ھای مھم این منو عبارتند از:

Full Screen (Fit Display Width ما باشد. که بعد از انتخاب برای زمانی استفاده میشود که عرض ویدیو کوچکتر از مانیتور ش

 عرض ویدیو یا عرض مانیتور شما یکی میشود. این گزینه

Full Screen (Fit Display height طول ویدیو کوچکتر از مانیتور شما باشد. که بعد از انتخاب  برای زمانی استفاده میشود که

 طول ویدیو یا عرض مانیتور شما یکی میشود. این گزینه

Full Screen (Stretch Horizontally To Fit Entire Screen مانیتور شما  ویدیو از عرض و طول اگر عرض و طول نام دارد که

مانیتور یکی میشود و در تمام صفحه مانیتور نمایش داده  ویدیو با عرض و طول کمتر باشد. با انتخاب این گزینه عرض و طول

 میشود. 

 

Filter Properties ترھای موجود در تصویر. مانند فیلترھای موجوداستفاده شده از کدک پک ھااطالعات مربوط به فیل 

اگر زیرنویس به فیلم اضافه کنید یا دی وی دی پخش کنید منوھای دیگری به این لیست اضافه میشوند که در آموزش مرتبط بیان 

 )Dvd Navigationو  Adjust Subtitleو  Subtitleشده اند. منوھایی به نام ھای ( 

بعضی از فیلمھا دارای چند زبان ھستند. یعنی شما میتوانید دیالوگ ھای فیلم را بازبان ھای مختلفی گوش کنید. وقتی  کته:ن

در این لیست اضافه میشود. که با انتخاب زبان موردنظر دیالوگھای فیلم را  Audioفیلمی دارای این قابلیت باشد منویی به نام 

 باآن زبان گوش کنید.

 

Collector of Contents by: m@zda1289



 

 یر باال میبینید که فیلم دارای دو زبان انگلیسی و ھندی است. باانتخاب ھرکدام فیلم با آن زبان پخش میشود.درتصو

 

Confiqure DirectShow Options تنظیمات پیشرفته تر 

 بایستی بر روی این گزینه کلیک کنید. کادر زیر باز میشود. تغییر رنگ و نور و روشنایی و...برای 

را بر روی گزینه ھای زیرین قرار دھید تا بتوانید نور و روشنایی  Video Rendererاده شده در شکل بایستی در قسمت نشان د

برای تمام ویندوزھا که این مورد  Overlay Mixerیا   در ویستا و سون EVRدر ویندوز ایکس پی و  VMRو... را تغییر دھید. (مثال 

 توصیه نمیشود) 

برروی یکی از مواردی که در باال گفته شد. ویدیو  video rendererرنگ و... را تنظیم کنید بعد از قراردادن نکته: برای اینکه بتوانید 

 را ببندید و مجددا اجرا کنید.
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 رفته و تغییرات را اعمال کنید. Colorسپس به بخش 

 این بخش شامل گزینه ھای زیر است

Brightness میزان نور 

Contrast شفافیت تصویر میزان کنتراست یا 

Hue میزان رنگ 

Saturation میزان اشباع رنگ تصویر 

 این موارد را در این قسمت نیز میتوانید انجام دھید.
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 بازگشت به حالت اولیه رنگ و شفافیت است و تغییرات را برمیگرداند به حالت اصلی فایل تصویری Resetگزینه 

زیرنویس  وبا استفاده از فلش باال وپایین کنار آن 0.0میتوانید با گزینه  گر زمان نمایش زیرنویس با فیلم ھماھنگی نداشتا

 را ھماھنگ کنید.

 

  ثانیه زودتر نمایش داده میشود) 0.5زیرنویس را زودتر نشان میدھد.(باھربارکلیک  متن فلش پایین

 )Alt+Left(کلید میانبر 

 ثانیه دیرتر نمایش داده میشود) 0.5زیرنویس را دیرتر نشان میدھد. .(باھربارکلیک  متن فلش باال

 )Alt+Right(کلید میانبر 

نوشته شده اند به ترتیب برای فعال/غیرفعال کردن  28 و B Nazanin و Defaultگزینه ھای زیرین آنھا که در تصویر باال 

 اندازه آن می باشد. وتغییر فونت نمایش زیرنویس  وزیرنویس 

را انتخاب کنید سرعت  100ت سرعت پخش ویدیو را نشان میدھد که اگر اعدا کمتر از نوشته شده اس 100(در قسمتی که عدد 

 سرعت را افزایش میدھد.) 100پخش کم میشود یا به اصطالح کند میشود و اعداد باالی 

 

 )Lyric Viewerنمایش متن آھنگ ھا (
نمایش داده میشود. (یا با  Lyric Viewerرای عکس یا متن مربوط به آن در کادری به نام اگر آھنگی که شما پخش میکنید دا

) یا برروی برنامه راست کلیک کنید و از کلیک برروی شکل روبرو در ھر پنجره ای 

 را انتخاب کنید.) Show Lyric Viewerگزینه  Sound&Visualization منوی

   )Ctrl+Y (کلید میانبر
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ه این صفحه مزاحم است و میخواھید این صفحه را بردارید تا با اجرای آھنگ ھا این صفحه باز نشود و خودتان با در صورتیک

بروید و  Preferenceاین بخش را فعال کنید بایستی روی برنامه راست کلیک کنید و به قسمت  Lyric Viewerاستفاده از گزینه 

 مات زیر است.کلیک کنید . شامل تنظی Lyric Viewerبر روی 
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 ) را باز کند.Jlr , Lrc , Txt , rtf , htm , htmlھمانطوری که میبینید جت آدیو میتواند متن آھنگ ھا را با فرمت ھای (

 اما تنظیمات

 با پخش آھنگ به طور اتوماتیک اجرا نمیشود. Lyric Viewerبا برداشتن تیک این گزینه دیگر صفحه  )1(

 زینه قبلی است ولی در مورد آھنگ ھایی است که ایستگاه ھای رادیویی گوش میکنید.این گزینه ھم مانند گ )2(

 اگر تگ آھنگ حاوی عکس باشد با برداشتن تیک این گزینه عکس نمایش داده نمیشود. )3(

 ) را از آنجا اجرا کند.Lyricمیتوانید آدرس فولدری را وارد کنید تا متن( )4(

 ه برای جستجوی متن آھنگھا مورد استفاده قرار می گیرند.قسمت پایین ھم بخش ھایی ھستند ک

که تیک ندارند را عالمت بزنید. برنامه به طور خودکار برای جستجوی متن آھنگ از روی اینترنت عمل خواھد  که اگر دو گزینه ای

 کرد. 

 به Lyric viewerبرای ساخت متن آھنگ برای نمایش در 

http://www.jetaudio.blogfa.com/post-52.aspx .مراجعه کنید 

 به Lyric Viewerھمچنین برای پیداکردن متن آھنگھای خارجی در 

http://www.jetaudio.blogfa.com/post-61.aspx ید. مراجعه کن 
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  Lyric Viewerدر  فعال یا غیرفعال کردن رقص نور (اکوالیزر)

و سپس گزینه  Sound &Visualizationبا کلیک برروی عالمت فلش در باالی این صفحه درسمت راست وانتخاب منوی 

Internal spectrum viewer (اکوالیزر) در زیر عکس آھنگ نمایش داده میشود. رقص نور  

 

 

 Msn Messengerنمایش اطالعات آھنگھا در 
در حال چت کردن ھستید نام آھنگی که در حال گوش دادن ھستید را در این برنامه  Msn Messengerاگر میخواھید وقتی که در 

 ببینید به این طریق عمل کنید. 

 بروید. Messenger  کنید و به را انتخاب Preferenceروی برنامه راست کلیک کنید و 
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 این صفحه شامل موارد زیر است:

 Messengerنمایش نام و اطالعات آھنگ در  )1(

 تغییر نام آھنگ و اطالعات آن در زمانی که اطالعات آھنگ ھم عوض شود )2(

 چگونگی نمایش اطالعات )3(

 که دو بخش دارد:

Default گ و خواننده است.نمایش اطالعات پیش فرض که شامل نام آھن 

Custom نمایش اطالعات به صورت دستی 

 نام آلبوم را نمایش میدھد. }2{مثال با تایپ عبارت 

 

 Jetaudioکلیدھای میانبر اصلی و فرعی در برنامه 
 ند.استفاده از کلیدھای میانبر در برنامه ھای مولتی مدیا بسیار با اھمیت ھست

در برنامه جت آدیو عالوه بر کلیدھایی که برای ھر یک از قسمت ھا به عنوان میانبر قرارداده شده است که ھمان میانبرھای 

 اصلی ھستند.

برای بعضی از عملیات مھم نیز کلیدھای جداگانه ای قرار داده شده است که میتوانید آنھا را به دلخواه خود تغییر نیز بدھید این 
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 لید میانبر فرعی می نامیم.دسته را ک

 ھمچنین برای دکمه ھای ماوس نیز میتوانی عملیاتی را قرار دھید.

 

  . میانبر ھای اصلی1

 این کلید ھا رادر ھمه جای برنامه میتوانید ببینید.

 مثال وقتی در قسمتی راست کلیک میکنید. در جلوی اسم ھر گزینه کلید میانبر آن نوشته شده است.

 

 ھا میتوانید کلیدھای میانبر آن راببینید. tooltipس را برروی گزینه ھای برنامه نگه دارید در یا اگر ماو

 

 

 

  . میانبرھای فرعی2

را انتخاب کنید. سپس در این قسمت بر  Preferenceبرای دسترسی به این میانبرھا بایستی روی برنامه راست کلیک کنید و 

 کلیک کنید. Hotkeyروی 
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، جلو و عقب کردن تراک  EQبرای عملیات مھم مثل پخش وقطع آھنگ ، بازکردن مدیا سنتر و لیست پخش ، تنظیم  در این بخش

 ھا و... کلید میانبر دلخواه خود را قرار دھید.

کلید  Current Hotkeyبه این صورت که بر روی عملیات مورد نظرتون کلیک کنید. (در شکل باز کردن فایل) سپس در قسمت 

 را بزنید. Updateر خود را در صفحه کلید بزنید تا اعمال شود و در نھایت میانب

 

نکته: در صورتی که کلید میانبر تیک نداشته باشد عمل نمیکند. پس برای اینکه بتوانید از کلید میانبر خود استفاده کنید آن را تیک 

  کنید. Okبزنید. و سپس 

 

 

  . کلیدھای میانبر ماوس3

را  Mouse را انتخاب کنید و سپس گزینه Preferenceاین قسمت بایستی روی برنامه راست کلیک کرده و  برای دسترسی بر

 بزنید.
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 در این بخش شما میتوانید برای دکمه ھای ماوس نیز کلید میانبر قرار دھید.

Wheel (.به طور پیش فرض آھنگ را عقب و جلو میکند) دکمه چرحان ماوس 

Alt+Wheel  دکمهAlt عالوه چرخان (یعنی با نگه داشتن دکمه  بهAlt (.از صفحه کلید و چرخاندن ماوس عملیاتی انجام شود 

Shift+Wheel دکمه Shift به عالوه چرخان (یعنی با نگه داشتن دکمه Shift  از صفحه کلید و چرخاندن ماوس عملیاتی انجام

 شود.)

Thumb Button دکمه کلیک ماوس 

Shift+Thumb Button دکمه Shift کلیک (یعنی با نگه داشتن دکمه به عالوه Shift  از صفحه کلید و دکمه کلیک عملیاتی

 انجام شود.)

 که در زیر ھرکدام از این گزینه ھا است عملیات وارونه صورت میگیرد. Reverseنکته: در صورت عالمت گزینه 

 

 به یکدیگرتبدیل فایل ھای تصویری 

 عمل زیر را انجام دھید ۷ تبدیل کننده جت آدیو میتوانید در

 )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    
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  ویری به یکدیگرتبدیل فایل ھای تص .1

  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی .2

  بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی .3

  تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت قابل اجرا برروی موبایل .4

  تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار برای پخش در پلیرھای خانگی .5

  سی دی ۲تبدیل فیلم برای رایت بر روی  .6

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله کانورتر جت آدیو .7

این  به نشانه تمام شدن کانورت پخش شوداگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خاموش شود و یا آھنگی  

 را بخوانید. آموزش

 در این بخش:

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر. ۱

 )Ctrl+0(کلید میانبر را باز کنید.  Convert Videoابتدا 

 

 ویری خود را اضافه کنید.فایل تص Add Filesبا استفاده از گزینه 

 کلیک کنید. Output Settings سپس برروی قسمت 
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 تا صفحه ی زیر باز شود. 
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 , MP4( شما میتوانید فایلھای خود را به فرمتھای ویدیویی  بایستی فرمت خروجی خود راانتخاب کنید. File Formatدر قسمت 

FLV , MKV , WMV , AVI ,  MPG (.تبدیل کنید 

میتوانید در کادری که در زیر آن است چند فرمت پیشنھادی با کیفیت ھای تعیین شده را نیز انتخاب کنید. در غیر ھمچنین 

 اینصورت تنظیمات مربوط به کیفیت و ... فایل خروجی را دستی تعیین کنید.

 تنظیمات دستی:

ه در صورت تمایل کیفیت را کم وزیاد میکند. ) ھست کAudio Bitrate,Video Bitrateتنظیماتی مربوط به کیفیت صوت و تصویر (

 کمتر میشود. ھرچقدر کمتر باشد حجم و کیفیت

 اندازه تصویر را کوچک و بزرگ کنید. Sizeھمچنین در قسمت 

 قرار دھید.) Source Size(برای اینکه اندازه تصویر تغییری نکند. میتوانید آن را برروی 

در ھرثانیه را تنظیم میکنید. ھرچه این عدد بیشتر باشد حجم ویدیو نیز بیشتر  ھم میزان فریم فیلم Frame Rateدر قسمت 

 قرار دھید. Source Frame Rateفایل اصلی تغییر نکند این قسمت را برروی  Frame Rateبرای اینکه میشود. 
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 می کنید . با تایید کردن به صفحه قبل بر میگردید .  Ok در نھایت

 را بزنید. Startت دکمه برای شروع تبدیل کافی اس

 

 تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی

 عمل زیر را انجام دھید. ۷ تبدیل کننده جت آدیو میتوانید در

 )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر .1

  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی .2

  تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی بریدن .3

  تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت قابل اجرا برروی موبایل .4

  م زیرنویس دار برای پخش در پلیرھای خانگیتبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیل .5

  سی دی ۲تبدیل فیلم برای رایت بر روی  .6

 کانورتر جت آدیو حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله .7

این  اگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خاموش شود و یا آھنگی به نشانه تمام شدن کانورت پخش شود 

 را بخوانید. آموزش

 در این بخش:

  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی. ۲

آھنگ تصویری دارید و میخواھید آن را به صوتی تبدیل کنید تا مثال آن را برای پخش در اتومبیل رایت کنید میتوانید از  وقتی شما یک

 روش زیر استفاده کنید.

 )Ctrl+0(کلید میانبر را باز کنید.  Convert Videoابتدا 
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 بروید. Output Settingمت به قس فایل تصویری خود را اضافه کردید. Add Files با استفاده از گزینه
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 کادر زیر باز میشود

 

 را انتخاب کنید Audioگزینه  File Formatدر قسمت 

 که رایج ترین فرمت است. MP3رو انتخاب کنید. مثال  فرمت موردنظرتونو در کادر زیرین آن نیز 

 کم وزیاد کنید. کیفیت آھنگ را نیز میتوانید Audio Bitrateوقتی فرمت را انتخاب کردید در قسمت 

 رابرای شروع تبدیل بزنید. Startگزینه  Convert Videoکنید و حاال در پنجره  OKدر نھایت 

 

 بریدن تکه ای از ویدیو
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 عمل زیر را انجام دھید. ۷ تبدیل کننده جت آدیو میتوانید در 

 )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر .1

  وتیتبدیل فایل ھای تصویری به ص .2

  بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی .3

  تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت قابل اجرا برروی موبایل .4

  تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار برای پخش در پلیرھای خانگی .5

  سی دی ۲تبدیل فیلم برای رایت بر روی  .6

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله کانورتر جت آدیو .7

این  اگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خاموش شود و یا آھنگی به نشانه تمام شدن کانورت پخش شود 

 را بخوانید. آموزش

 در این بخش:

  بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی. ۳

 شما میتوانید در این بخش یک فایل تصویری را ببرید و آن را به یک فایل تصویری دیگر یا یک فایل صوتی تبدیل کنید .

 )Ctrl+0(کلید میانبر را باز کنید.  Convert Videoابتدا 

 

 کلیک کنید. Source Optionsویدیوی موردنظرتون را اضافه کنید. سپس بر روی گزینه  Add Filesا استفاده از گزینه ابتدا ب
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 کادر زیر باز میشود.

 

 کلیک کنید. Convert In The Following Rangeرفته و گزینه  Rangeبر روی قسمت 
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را بزنید. و دوباره  )1(برسید . حاال دکمه  را تکه کنید فایل اھیدسپس فایل تصویری را پخش کنید تا به ابتدای قسمتی که میخو

 کنید. OKرا بزنید و در نھایت  )2(پخش کنید تا به پایان قسمت برش برسید .حال دکمه 

 کلیک کنید. Output Settingبه طور اتوماتیک برمیگردید. در این صفحه بر روی  Convert Videoحال به صفحه 

و ھم فرمت تصویری را انتخاب  )Audio( که ھم میتوانید فرمت صوتی فرمت خروجی خود را انتخاب کنید. File Formatو در بخش 

 کنید.

 را بزنید. Startو در نھایت گزینه 

 برای تبدیل به فرمتھای صوتی و تصویری به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

 

 صویری برای پخش در موبایلتبدیل فایل ھای ت

 عمل زیر را انجام دھید. ۷ تبدیل کننده جت آدیو میتوانید در 

 )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر .1

  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی .2

  بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی .3

  تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت قابل اجرا برروی موبایل .4

  تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار برای پخش در پلیرھای خانگی .5

  سی دی ۲تبدیل فیلم برای رایت بر روی  .6

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله کانورتر جت آدیو .7

این  ش شود و یا آھنگی به نشانه تمام شدن کانورت پخش شوداگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خامو 

 را بخوانید. آموزش

  در این بخش:

  تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت قابل پخش بر روی موبایل. ۴

 )Ctrl+0(کلید میانبر را باز کنید.  Convert Videoابتدا 
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کلیک  Output Formatفایل تصویری مورد نظر خود را اضافه کنید. سپس بایستی بر روی  Add Filesابتدا با استفاده از گزینه 

 کنید.
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 کادر زیر باز میشود.
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 قرار دھید. Mp4در این کادر بایستی فرمت خروجی موردنظر را بر روی 

 MP4 MPEG4یکی از فرمت ھای زیرین را انتخاب کنید . معموال 

 ھم میتوانید اندازه تصویر را انتخاب کنید. Sizeدر قسمت 

که   ) تنظیم کنید.Frame Rateو میزان فریم بر ثانیه را با ( ) Audio Bitrate , Video Bitrate(میتوانید کیفیت صوت وتصویر 

 ھرچقدر این میزان را کمتر کنید حجم نیز کاھش میابد.

 کنید. OKدر نھایت 

 رابرای شروع بزنید. Start دکمه Convert Videoجره حاال در پن

آن راببرید.(به  کلیک کنید و Source Optionبر روی  MP4ھمچنین میتوانید برای بریدن تکه ای از این فایل تصویری و تبدیل آن به 

  آموزش بریدن تکه ای از ویدیو مراجعه کنید.)
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 Play Discبا  DVDو  CDاجرای 
 را درون دی وی دی رام خود قرار میدھید. بایستی آن را باز کنید و اجرا کنید.  وقتی یک سی دی یا دی وی دی حاوی مالتی مدیا

 شما بدون باز کردن سی دی یا دی وی دی به فایل ھای درون آن دسترسی پیدا میکنید.  Play Discدکمه  حال با استفاده از

 به کار میرود. Video-Cd , Dvd-Video , Audio-Cd , Mp3ه برای این دکم

نام درایوی که سی دی یا دی وی دی در آن موجود است به ھمراه اسم آن نوشته میشود.  Play Discباکلیک بر روی دکمه 

 (شکل زیر)

 

 شما با کلیک بر روی نام سی دی یا دی وی دی آن را اجرا کنید.

 چندین تراک باشد ھمه تراک ھا را با رفتن به تراک بعدی میتوانید ببینید.نکته: اگر سی دی شامل 

 ) ھمه تراک ھا لیست میشود.Playlistھمچنین در لیست پخش (

 تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار

 جام دھید.عمل زیر را ان ۷ تبدیل کننده جت آدیو میتوانید در 

 )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر .1
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  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی .2

  بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی .3

  قابل اجرا برروی موبایل تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت .4

  تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار برای پخش در پلیرھای خانگی .5

  سی دی ۲تبدیل فیلم برای رایت بر روی  .6

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله کانورتر جت آدیو .7

این  اگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خاموش شود و یا آھنگی به نشانه تمام شدن کانورت پخش شود 

 را بخوانید. آموزش

 در این بخش:

 تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار. ۵

معموال زیرنویس اجرا نمیشود.  DVD Playerوقتی شما فیلمی دارید که زیرنویس آن در یک فایل جداگانه است. در دستگاه ھای 

 یلم اضافه کنید تا در یک فایل جداگانه نباشد. تا در دستگاه دی وی دی پلیر شما نمایش داده شود. پس باید زیرنویس را به خود ف

برای اینکه یک فیلم بدون زیرنویس را به یک فیلم زیرنویس دار تبدیل کنید و آن را کانورت کنید باید زیرنویس و فیلم را درون یک 

 باید باشد.)  Hancock.srtاست و نام زیرنویس ھم  Hancock.avi  اسم فیلمفولدر قرار دھید و نام آنھا را یکی کنید. (مثال
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 )Ctrl+0(کلید میانبر را باز کنید.  Convet Videoسپس 

 

 کلیک کنید.کادر زیر باز میشود. Optionsبرروی گزینه 

 

ین تبدیل، زیرنویس به فیلم اضافه شود. و را عالمت بزنید تا در ح Display Subtitle If Subtitle is foundدر این کادر گزینه 

می توانید فونت، اندازه ، رنگ و حتی سایه به زیرنویس اضافه کنید.  Config subtitle Optionsھمچنین با استفاده از گزینه 

 (اگر چند زیرنویس برای فیلم موجود باشد از شما سوال میشود که کدام زیرنویس به فیلم اضافه شود.)
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 را اضافه کنید.. فایل فیلم Add Filesاستفاده از گزینه حال با 
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 سپس اطالعات مربوط به ویدیوی فایل را نگاه کنید. (زیر آن خط کشیده شده است)

در غیر این صورت می توانید اگر میخواھید کیفیت فیلم حفظ شود بایستی دقیقا ھمین فرمت و کیفیت را انتخاب کنید. 

 دوست داشتید و با ھر کیفیتی تبدیل کنید.فیلم را به ھر فرمتی که 

 .برای اینکه کیفیت فیلم حفظ شود

 قرار دھید. AVIکلیک کنید و فرمت خروجی را بروی یکی از بخش ھای  Output settingsبرروی 

 اگر فرمت دیگری داشت نیز ھمان فرمت را انتخاب کنید مگراینکه بخواھید تغییر فرمت بدھید.
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 العات فایل اصلی اطالعات فایل جدید را تنظیم کنید.حال با توجه به اط

 ھم می توانید اندازه تصویر را انتخاب کنید. Sizeدر قسمت 

 قرار دھید.) Source Size(برای اینکه اندازه تصویر تغییری نکند. میتوانید آن را برروی 

برای نیز کاھش میابد.  ان را کمتر کنید حجم و کیفیتکه ھرچقدر این میز  ) تنظیم کنید.Frame Rateمیزان فریم بر ثانیه را با (

 را انتخاب کنید. Source Frame Rate  اینکه این میزان نیز تغییری نکند میتوانید گزینه

نیز ھرچقدر بیشتر  video Bitrate) را نیز تنظیم کنید . مقدار Audio Bitrate  ,Video Bitrate( میتوانید کیفیت صوت وتصویر

   شما نیز افزایش میابد. کیفیت فایل باشد حجم و
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 رابزنید تا تبدیل شروع شود. Startکنید و در صفحه کانورت ھم  OKسپس 

 بعد از تبدیل خواھید دید که زیرنویس به فیلم اضافه شده است. بدون ھیچ گونه فایل اضافی

 

 DVDتنظیمات مربوط به پخش فیلمھای 
 وقتی یک فیلم دی وی دی را اجرا می کنید. 

 Dvd Navigationمنویی برای مدیریت دی وی دی به منوی فایل ھای تصویری اضافه میشود به نام 

Collector of Contents by: m@zda1289

www.SoftGozar.Com



 

 

 که شامل موارد زیر است:

Tiltle Menu منوی مربوط به نمایش عنوان فیلم و تریلر آن 

Root Menu انتخاب زیرنویس و... است منوی اصلی دی وی دی که شامل دکمه پخش و 

 (برای بعضی از دی وی دی ھا ، ھردوی این منوھا یکسان است)

Resume اجرای دی وی دی از آخرین بخش پخش شده 

Go Up/Return بازگشت به اول بخش پخش شونده 

Audio (.اگر چند زبان صدا داشته باشید میتوانید بین آنھا جابجا شوید) منوی مربوط به انتخاب صدا 

Subtitle (.اگر چند مورد زیرنویس داشته باشید میتوانید بین آنھا جابجا شوید) منوی مربوط به انتخاب زیرنویس 

Angle (در صورت وجود زوایای گوناگون)زاویه نمایش فیلم را تغییر میدھد 

Closed Caption .زیرنویس فیلم را محدود به صفحه نمایش میکند 

 

 

 نامه به این بخش ھا دسترسی خواھید داشت:ھمچنین در قسمت دیگری از بر

 (درحالت تمام صفحه با کلیک بر روی گزینه زیر)
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 درحالت عادی با کلیک بر روی گزینه ھای زیر)

 

 که این دو منو دارای گزینه ھای دیگری نیز ھستند که عبارتند از:

Title مت یا ھمون دو تراک ھستند)که نمایش قسمت ھای فیلم است (مثال بعصی از فیلم ھا دارای دو قس 

Chapter (.با کلیک بر روی ھربخش میتوانید فیلم را از ادامه آن قسمت ببینید).که نمایش بخش ھای فیلم است 

 

 اجرای کامل فیلم ھای دی وی دی از روی ھارد

 IFOیا  Vobفایل است. مانند فایل ھای  را به ھارد انتقال میدھید. شامل چندین DVD وقتی یک فیلم

(یعنی تمام بخش ھای فیلم را یک جا تماشا کنید راه  اگر بخواھید فیلم را ھمانند زمانی که دی وی دی در درایو شماست ببینید.

  حل این است)

پوشه ای که فیلم درون آن قرار  روش اجرا: بر روی فولدری که دی وی دی را درون آن کپی کردید(معموال نام

 را انتخاب کنید. Play With jetaudioگزینه  Jetaudioکنید و از منوی  راست کلیک است) Video_TS دارد
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 JetAudioروشن کردن کامپیوتر با استفاده از 
خود )است(خواب زمستانی) طبق ساعت دلخواه خود به hibernateبا استفاده از این روش میتوان ھنگامی که کامپیوتر خاموش(

 کامپیوتر روشن شده و موسیقی دلخواه شما رو پخش کرده و شما رو از خواب بیدار میکند. 

 Toolsکلیک کرده تا دکمه روشن شود. (یا برروی برنامه راست کلیک کرده و از منوی  alarmدر قسمت سمت راست روی دکمه 

 را انتخاب کنید .) alarmگزینه 

     

ساعتی که میخواھید را تنظیم کرده و  alarm timeکلیک کرده صفحه ای باز میشود در قسمت  setکمی پایین تر روی دکمه 

 save alarm timeرا بگزارید.در ھمین صفحه تیک  repeat alarm timeاگر میخواھید این ساعت برای ھر روز تکرار شود تیک 

 را بزنید okرا بگزارید و 
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را تیک بزنید(زیرا این کار باعث می شود تا در ساعت مقرر  start playback of fileو  را کلیک کرده actionدکمه  setکنار دکمه 

 شما آھنگ مورد نظر شما را بخواند)
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 را بزنید. startسپس دکمه 

 

 )کنید نه این که آن را ببندید minimizeکنید(دقت کنید که  minimizeرا  jet audioاضافه کنید و  در آخر آھنگ دلخواه خود را

 

 turn offروی دکمه  startھنگامی که از منوی  turn offکردن به جای  hibernateکنید برای  hibetnateکامپیوتر خود را 

computer  کلیک می کنید شیفت کیبورد را نگه داشته در این حالت به جایstand by  دکمهhibernate  ظاھر میشود( اگر

hibernate  روید) سپس ب ۱نکته شماره را ندیدید بهhibernate را کلیک کرده 

 و منتظر روشن شدن کامپیوتر خود باشبد

 

 screenرا انتخاب کرده و از منوی باال propertiesراست کلیک کرده و  desktopباید روی  hibernateبرای فعال کردن .۱نکته

saver  را کلیک کرده و دکمهpower  از منوی باال روی را زده در این صورت کادری باز میشود که بازhibernate  کلیک کرده و

 میکنیم. reastartرا میزنیم و کامپیتر را  okرا گذاشته و  enable hibernateتیک

 

 Jetaudioاجرای رقص نور در 
 کرد.  برای اجرای رقص نور در برنامه جت آدیو بایستی از یکی از گزینه ھای زیر استفاده

که دارای دو  visuaizationو سپس منوی  Sound/Visualization. راست کلیک کردن بر روی برنامه ، سپس انتخاب منوی 1

 بخش است
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Start/Stop Visualization رقص نور (البته رقص نوری که در بخش  یا قطع کردن اجراConfig Visualization  انتخاب شده

 است)

Config Visualization .انتخاب رقص نوری که میخواھیم اجرا شود 

 در منوی اصلی که شامل ھمان موارد باالست. Visual. انتخاب گزینه 2

 

 و در مدیا سنتر برنامه نیز موجود است Toolbar. یا عالمت نشان داده شده در شکل زیر که در حالت 3
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 رنامه را در پنجره ای جداگانه نمایش میدھد.(شکل زیر)ھمان اکوالیزر اصلی ب Show External Spectrum Windowگزینه 

 Changeقسمت نشان داده شده در شکل بزرگ و کوچک کنید.( با استفاده از  با استفاده از که میتوانید اندازه این رقص نور را

width  وChange Height( 

 آن را در صفحه کم رنگ کنید. Transparentیا بااستفاده از 

 کادر دور آن را برمیدارد. Hide Windows Borderگزینه 

 

 

اکوالیزرھا را  ) قرار دھید که اینگونهSpectrumاکوالیزر ( و پنجره نمایش فیلم یک Lyric Viewerھمچنین شما میتوانید در 

Internal Spectrum می گویند. یعنی رقص نور داخلی 

 Sound  &visualizationو از منوی  پنجره نمایش فیلم) را انتخابو  Lyric Viewer(یعنی    برای این کار منوی این پنجره ھا

 را انتخاب میکنید. تا نمایش داده شود. (برای غیرفعال کردن نیز ھمین مسیر را اجرا کنید.) Internal Spectrum Viewerگزینه 

 مانند شکل زیر 
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 )Balloonبالن ھای اطالعات (
 بالن ھمان بخشی است که نام فایل در حال پخش را به طور پیش فرض در سمت راست صفحه نمایش نمیدھد.

 (شکل زیر) 

 البته با کلیک برروی بالن و کشیدن آن توسط ماوس میتوانید آن را به ھرکجای صفحه که میخواھید انتقال دھید.

 

 زینه ھا و ھمچنین تغییراتی که میتوان برروی آنھا انجام داد را بررسی کنیم.در این بخش میخواھیم فعال یا غیرفعال کردن این گ

 را انتخاب کنید. Balloonرفته و گزینه  Preferenceبرای تغییرات در بالن بایستی برروی برنام راست کلیک کرده و به 

 با کلیک بر روی این گزینه کادرزیر نمایش داده میشود.
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 که شامل موارد زیر است

 نمایش بالن برای آھنگ ھا )1(

 نمایش بالن زمانی که تگ آھنگ ھا تغییر می یابد. )2(

 نحوه نمایش بالن که با انتخاب ھرکدام و اجرای یک آھنگ میتوانید تغییران را ببینید. )3(

 زمان نمایش بالن برحسب ثانیه )4(

 ید نزنید نمایش داده میشود.را از صفحه کل Xبا انتخاب این گزینه بالن تازمانیکه شما دکمه  )5(

 میزان وضوح کادر بالن (ھرچه کمتر باشد صفحه زیرین آن واضح تر است واطالعات کم رنگ تر مشاھده میشوند.) )6(

 )MSG Font) و اطالعات تگ آھنگ (Title Fontتغییر فونت نام آھنگ ( )7(

 انتخاب اطالعات نمایش داده شونده در بالن )8(

 میتوانیم اطالعاتی را که به دلخواه میخواھیم را نمایش دھیم. Customبا انتخاب گزینه 

 نام آلبوم را نمایش میدھد. (باقی موارد ھم در زیر کادر نوشته شده است) %aمثال 

 

 OSDنمایش اطالعات در 
OSD ش فرض در باالی صفحه نمایش میدھدھمان قسمتی است که نام فایل در حال پخش را به طور پی. 

 (شکل زیر)
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 در این بخش میخواھیم فعال یا غیرفعال کردن این گزینه ھا و ھمچنین تغییراتی که میتوان برروی آنھا انجام داد را بررسی کنیم.

 را انتخاب کنید. OSDرفته و گزینه ھای  Preferenceبه  بایستی برروی برنامه راست کلیک کرده OSDبرای تغییرات در 

 در این قسمت دو مورد وجود دارد. 

OSD(Music تنظیمات نمایشOSD برای موزیک ھا 

OSD(Video  تنظیمات نمایشOSD برای ویدیوھا 

 

OSD(Music) 

 با کلیک برروی این قسمت کادر زیر را مشاھده میکنید.
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که شامل موارد 

 زیر است

 ام وقت در حین پخش آھنگبه طور تم OSDنمایش  )2(OSDعدم نمایش  )1(

 7برای زمان مشخصی از آھنگ (که با واردکردن زمان میتوانید آھنگ رابه دلخواه نمایش دھید. در شکل مدت  OSDنمایش  )3(

 ثانیه انتخاب شده است. یعنی زمانی که آھنگ را اجرا میکنید تا ھفت ثانیه نام آھنگ را در باالی صفحه مانیتور میبینید.)

 نمایش داده شوند. (مثال نام آلبوم و سال تولید و...) OSDاینکه چه اطالعاتی در  انتخاب )4(

 میتوانید اطالعات را به دلخواه وارد کنید. Customبا کلیک برروی آن کادری باز میشود که با انتخاب گزینه 

 ا نمایش میدھد.نام آلبوم ر %aدر پایین کادر اطالعاتی مربوط به چگونگی قراردادن اطالعات است مثال 

 است (ھمان کادر مشکی رنگی که در باالی صفحه نمایش داده میشود.) OSDاندازه کادر  )5(

 (که میتوانید آنرا از باال به پایین صفحه نیز انتقال بدھید.) OSDمکان نمایش  )6(

 تغییرات مربوط به فونت نمایش اطالعات )7(

 ) Opacityمشکی است) و میران کم رنگ بودن آن ( (به طور پیش فرض OSDتغییر رنگ پس زمینه  )8(

 

OSD(Video) 
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زمانی که ویدیویی را تمام صفحه میکنید. اطالعاتی که تغییر داده میشوند در این کادر نمایش 
 داده میشوند

 

میکند که شما کادر زیر باز میشود.(این بخش زمانی که کار  را انتخاب کنید. Video)OSD رفته و گزینه ھای Preference به

 ویدیو را تمام صفحه کرده باشید.)

 

 که شامل موارد زیر است:

نمایش اطالعاتی که تغییر میکنند در ویدیو(مثال وقتی صدارا کم وزیاد میکنید در گوشه سمت راست باالی ویدیو نمایش داده  )1(

 میشود.که ولوم صدا چقدر است)

 مدت پخش ویدیو (که شامل زمان گذشته و مانده از ویدیوست.) نمایش زمان ویدیو در باالی آن برای تمام )2(

 ھم میتوانید اطالعات نمایش داده شونده در این بخش را به دلخواه انتخاب کنید. Customizeبا استفاده از 

د نام تراک جدید در نمایش نام فایل تصویری وقتی آن را اجرا میکنید در پایین ویدیو. (زمانی که از تراکی به تراک بعدی میروی )3(
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 پایین صفحه در حالت فول اسکرین نمایش داده میشود.

 نمایش نام فایل تصویری در باالی صفحه وقتی برروی قسمت کنترل فیلم در پایین صفحه در حالت فول اسکرین می روید.) 4(

 )4نمایش اطالعات مربوط به کدک و فرمت فایل ویدیویی زیر گزینه ( )5(

 ھم میتوانید اطالعات نمایش داده شونده در این بخش را به دلخواه انتخاب کنید. Customize با استفاده از

 یا خیلی کوچک است.  Very Smallاندازه نمایش اطالعات، که بھترین حالت  )7(انتخاب فونت نمایش اطالعات )6(

 

 )Recordضبط صدا در جت آدیو (
   

مشکل دارید قسمت پایین این صفحه یعنی ضبط صدا در  ویندوز سون و ویستاضبط صدا در  اگر برای

 ویندوزھای مذکور با استفاده از جت آدیو را بخوانید.

می توانید صداھایی که از سیستم شما پخش میشود یا از طریق میکروفون به کامپیوتر وارد  )Record( رکوردبا استفاده از 

 بط کنید. میشود را ض

از جمله مھمترین این کاربردھا این است که می توانید آھنگ ھایی که درون بعضی از سایت ھا تنھا برای گوش دادن قرار داده 

شده اند و امکان دانلود آنھا نیست را با کیفیت مناسب ضبط کنید. یا فایلھایی که به صورت آتوران درون سی دی ھا قراردارند و 

 ستند استفاده میشود.قابل کپی کردن نی

 )Ctrl+3(کلید میانبر برروی این گزینه در برنامه کلیک کنید.  Recordبرای وارد شدن به بخش 
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 کادر زیر باز میشود.

 

 که شامل موارد زیر است.

جوابگو برای ھمه بخش ھا  Stereo Mixبه برنامه برای ضبط کردن است که معموال  )Sourceاین بخش انتخاب ورودی صدا ( )۱(

که اگر این  استفاده کنید. Mixerیا  Stereo Mixھم صدایی را ضبط کنید بایستی از  اسپیکر یعنی اگر بخواھید ازرویاست. 

 گزینه رادر لیست نمی بینید از آموزش پایین ھمین صفحه استفاده کنید.
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 نیز میتوانید استفاده کنید. Microphoneبرای ضبط از طریق میکروفون از گزینه 

 ) که بایستی طوری تنظیم کنید که وقتی صدا را ضبط میکنید صدا متعادل و خوب باشد.Volumeمیزان صدا ( )2(

) Encoder) و فرمت خروجی(Folder، محل ذخیره فایل( )File Namingکه گزینه ھای آن به ترتیب نام فایل ضبط شونده( )3(

 است. MP3است که فرمت رایج ھمان 

 برای ضبط (با قراردادن زمانی برای آن میتوانید پس از پایان زمان ضبط را اتوماتیک غیر فعال کنید.) رتایماستفاده از  )4(

 اضافه کردن اکوالیزر و تنظیمات پیشرفته است که میتوانید به فایل ضبط شونده اضافه کنید. )5(

 اضافه کردن یه قسمت بیصدا به فایل و تنظیمات آن )6(

 روش کار:

 سیار ساده است.روش ضبط صدا ب

با زدن دکمه  را انجام داده و سپس تنظیمات دلخواھتان قرار دھید و Microphone  یا Stereo Mixرا برروی  )1(ابتدا قسمت 

Start  ضبط شروع میشه و با زدن دکمهStop .ضبط متوقف میشود 

 به ھمین سادگی 

 

 ستا) و وی7در ویندوز سون ( Jetaudio آموزش ضبط صدا به وسیله 

در قسمت انتخاب ورودی وجود ندارد بایستی از روش  Stereo Mixگزینه  یا ویستا استفاده میکنید و ۷اگر از ویندوز 

 زیر این گزینه را فعال کنید.

 را انتخاب کنید. Soundگزینه   (کنترل پانل) بروید و Control Panelبه 

 را انتخاب کنید. Recordingسپس سربرگ 

Collector of Contents by: m@zda1289



 

را انتخاب کنید تا ورودی ھایی که غیرفعال ھستند  Show Disable Devicesقسمت راست کلیک کنید و گزینه حال برروی این 

 را نام برد. CD Audioو  Stereo Mixنمایان شوند. که از جمله قسمتھای غیرفعال میتوان گزینه ھای 

را انتخاب کنید. تا فعال شود و بتوانید از آن  Enableنمایان شد . برروی آن راست کلیک کنید و گزینه  Stereo Mixبعد از اینکه 

 استفاده کنید.

 حال با استفاده از مطلب باالی صفحه به ضبط صدا بپردازید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

و.. ظاھر نشد بایستی جدیدترین ورژن نرم افزاری  Stereo Mix گزینه Show Disable Devicesب نکته مھم : اگر بعد از انتخا

 را نصب کنید. خود کارت صوت

 رو در زیر قرار میدھم.  Realtek AC97و  Realtek High definitionمن لینک دانلود جدیدترین ورژن کارت صوت ھای معروف 

 Realtek High definitionلینک دانلود 

http://www.softexia.com/drivers/47-realtek-high-definition-audio-driver.html 
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 Realtek AC97و لینک دانلود 

http://www.softexia.com/drivers/49-realtek-ac97-audio-driver-for-windows-7.html 

 

 تبدیل فایل ھای تصویری برای پخش در وی سی دی

 عمل زیر را انجام دھید. ۷ یدتبدیل کننده جت آدیو میتوان در 

 )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر .1

  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی .2

  بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی .3

  ھای تصویری به فرمت قابل اجرا برروی موبایلتبدیل فایل  .4

  تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار برای پخش در پلیرھای خانگی .5

  سی دی ۲ر روی تبدیل فیلم برای رایت ب .6

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله کانورتر جت آدیو .7

این  اگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خاموش شود و یا آھنگی به نشانه تمام شدن کانورت پخش شود 

 را بخوانید. آموزش

 در این بخش:

 تبدیل فایل ھای تصویری برای پخش در وی سی دی. ۶

برای اینکه فیلم بلند مدت خودتون رو به چند تراک تبدیل کنید و در سی دی پلیرھای خانگی تماشا کنید . بایستی از تلفیق 

 بریدن تکه ای از ویدیو و تبدیل آنھا به فرمت قابل پخش در سی دی پلیرھای خانگی استفاده کنید. آموزش ھای 

 اینگونه است: روش کار

دقیقه ای تبدیل کنید.  ۸۰دقیقه فیلم رایت کنید. پس بایستی فیلم را به قطعات  ۸۰برروی ھر سی دی شما میتوانید نزدیکه به 

 کنید.) دقیقه انتخاب ۷۵(البته بھتر است 

دقیقه است پس  ۱۰۰با استفاده از آموزش بریدن تکه ای از ویدیو فیلم خودرا تبدیل کنید. (مثال شما یک فیلم در اختیار دارید که 

 دقیقه دوم فیلم را نیز به عنوان فایل دوم.) ۵۰و به عنوان فایل اول ذخیره کنید. و سپس  دقیقه اول فیلم را برش دھید ۵۰بایستی 

 )Ctrl+0(کلید میانبر را باز کنید.  Convert Videoابتدا 
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 بیاورید. Convert Videoبه  Add Filesسپس ھردوفایل را با استفاده از گزینه 

 کلیک کنید. Output Settingsبرروی 
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 است که در عکس زیر ان را مشاھده میکنید. MPG Video CD PALفرمتی که بایستی ذخیره کنید.فرمت 

 را نیز میتوانید در سی دی رایت کنید.) WMV(البته فرمت 
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 ھم میتوانید اندازه تصویر را انتخاب کنید. Sizeدر قسمت 

 قرار دھید.) Source Size(برای اینکه اندازه تصویر تغییری نکند. میتوانید آن را برروی 

که   ) تنظیم کنید.Frame Rateانیه را با (و میزان فریم بر ث ) Audio Bitrate  ,Video Bitrateمیتوانید کیفیت صوت وتصویر (

 ھرچقدر این میزان را کمتر کنید حجم نیز کاھش میابد.

کنید . بایستی با استفاده از آموزش تبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم  VCDاما اگر ھم میخواھید فیلم را با زیرنویس تبدیل به 

 زیرنویس دار این کارا را انجام دھید.

 

 Jetaudioتغییر زبان برنامه 

Collector of Contents by: m@zda1289



 برای اینکه زبان برنامه را عوض کنید بایستی به سایت برنامه رفته و زبان موردنظرتون را دانلود کنید. 

 متاسفانه زبان فارسی موجود نیست.

http://www.cowonamerica.com/download/jetaudio_lpack.html 

 سپس فایل دانلود شده رانصب کنید و زبان برنامه تغییر میکند.

 بروید. Languageرا انتخاب کنیدو به بخش  Preferenceبرروی برنامه راست کلیک کنید و گزینه 

  

 

 ان ھایی که نصب کردید را ببیندید.میتونید زب Available Languageدر این صفحه در قسمت 

 است.  Default Languageزبان انگلیسی ھمان 

 را اگر تیک بزنید ھیچ زبانی را فعال نمیکند. و از زبان اصلی برنامه استفاده میکند. Dont Load Language Pack  گزینه
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 ارید را دانلود و نصب کنید.ھای ھر ورژن از برنامه متفاوت است پس برای ورژنی که د Language Packنکته: 

 

 )Alarm And Timerآالرم و تایمر (
 در این قسمت بخش آالرم و تایمر را توضیح میدھیم. 

قطع آھنگ یا کاربردھای فراوانی دارند. از جمله تایمر برای خاموش کردن کامپیوتر یا خروج از برنامه و پخش آھنگ در زمان معین و 

 اجرای آھنگ در زمان معین از لیست پخش یا آلبوم ھا

 در قسمت سمت راست اسکین اصلی میتوانید گزینه آالرم و تایمر را ببینید.

 

 را انتخاب کنید. Timerو  Alarm گزینه ھای Toolsیا بررروی برنامه راست کلیک کنید و از منوی 

 کنید. یا در مدیا سنتر این گزینه ھا را انتخاب

 

 نیز فعال میشوند. Actionو  Setدو دکمه به نام ھای  Alramو  Timerبا کلیک برروی ھرکدام از گزینه ھای 

دقیقه را برای تایمر انتخاب میکنید. ( در گزینه آالرم زمان بیدارباش را وارد  10برای قرادادن زمان به کار میروزد مثال زمان  Setگزینه 

 ) 12میکنید مثال ساعت 

 گزینه ھای دیگر آن به شرح زیر است
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 تکرار روزانه آالرم )1(

 ذخیره آالرم که اگر برنامه را ببنید و دوباره باز کنید ھمچنان قعال میباشد. )2(

 برای اینکه آھنگ با صدای مالیم شروع شود و یواش یواش بلند شود. Fade inاجرای قابلیت  )3(

 لی که میخواھید انجام بدھید انتخاب میشود که شامل گزینه ھای زیر است.برای انتخاب عم Actionھمچنین گزینه 

 

 خروج از برنامه جت آدیو  )1(

 خروج از ویندوز )2(

 )Standbyرفتن کامپیوتر به حالت استندبای ( )3(

 )HIbernateرفتن کامپیوتر به حالت ھایبرنت ( )4(

 

 قطع آھنگ در حال پخش )5(
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 سک (سی دی و دی وی دی)اجرای آھنگ از روی دی )6(

 اجرای آھنگ ( ھمچنین امکان انتخاب پخش آھنگ از آلبوم ھا و لیست پخش ھا دارید.) )7(

 شروع ضبط کردن به وسیله برنامه جت آدیو )8(

 روش کار

نید و با زمان کار را انتخاب ک Setبرای استفاده کافیست که گزینه آالرم یا تایمر را انتخاب کنید و با استفاده از دکمه 

 کنید. okنوع کاری که میخواھید را انتخاب کنید و  Actionگزینه 

 

 ساختن متن آھنگ ھا برای نمایش درحین پخش
 ام دھید. انج lyric makerاگر دوست دارید درھنگام پخش آھنگ متن آن را نیز مشاھده کنید میتوانید این کار را با استفاده از 

را انتخاب کنید. که البته اگر آھنگی را انتخاب کنید و این گزینه  Lyric Makerگزینه  Toolsدر لیست پخش و مدیا سنتر از منوی 

 را انتخاب کنید. آھنگ به طور اتوماتیک برای نوشتن متن انتخاب میشود

برای دسترسی به آن،روی نام آھنگ راست کلیک کنید و وجود دارد . که  Edit Tagدر قسمت این گزینه در ورژنھای قدیمی تر (

 را انتخاب کنید.(شکل زیر) Run Lyric Makerگزینه  Lyricرا انتخاب کنید و از سربرگ  Edit Tagگزینه 

 

 کادر زیر باز میشود.که با انتخاب این گزینه 
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 برای اینکه متن آھنگ با آھنگ ھماھنگ شود در این صفحه شما بایستی متن آھنگ را در قسمت خالی صفحه وارد کنید. حاال

 باید زمانی را که جمله ھای موجود در متن آھنگ خوانده میشود را به آن زمان بچسبایند.

و  stopبرای این کار آھنگ را اجرا میکنید و وقتی خواننده شروع به خواندن ھر قسمت میکند زمان را وارد میکنید.( از دکمه ھای 

 رای ھماھنگی بھتر استفاده کنید.)پخش و جلو وعقب ب

 برای وارد کردن زمان از دکمه زیر استفاده کنید.

 

 حاال باید برای ھرقسمت از شعر زمان را وارد کرده باشید مثل شکل زیر.
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 نکات مھم:

 برای ھر جمله بایستی یک زمان جدید وارد کنید.. ۱

 ھر جمله یک خط فاصله بگذارید. اگر میخواھید ھر جمله خط به خط نمایش داده شود بین. ۲

 اگر بین خطوط فاصله قرار ندھید ھمه جمالت در یک خط نمایش داده میشوند.. ۳

اگر میخواھید یک جمله را به چند قسمت تقسیم کنید ولی در یک خط نمایش داده شوند بین خطوط این جمله . ۴

 فاصله قرار ندھید.

میتوانید متن آھنگ را ھمزمان با خواندن خواننده ببینید. یا برروی شکل زیر در  Lyric Viewerحال اگر آھنگ را اجرا کنید در بخش 

   باز شود Lyric Viewerبرنامه کلیک کنید تا 

 (کمی با این قسمت کار کنید بھتر میتوانید به قابلیت ھا پی ببرید.) مانند شکل زیر
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 JetAudioای یوتیوب برروی ھاردبه وسیله ذخیره ویدیوھ
) بسیار معروف ھستند ولی مشکل اونا اینه که نمیشه این فایل ھا را برروی ھارددیسک Youtubeویدیوھای سایت یوتیوب (

 ذخیره کنیم تا ھروقتی که خواستیم آنھا را تماشا کنیم. 

 یوھا را دانلود کنید و تماشا کنید. به وسیله جت آدیو میتوانید این کار ار انجام دھید. یعنی وید

 به بعد) ۸(البته فقط با استفاده از جت آدیو ورژن 

 روش کار:

 کنید. را انتخاب Download youtube videosگزینه  Toolsبرروی برنامه راست کلیک کنید و از منوی 
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 در مرورگر اینترنت شما مشابه شکل زیر باز میشود. سپس صفحه ای

 

 سایت یوتیوب را وارد کنید.  ویدوی موجود در نشان داده شده آدرس سپس در کادر

 ) http://www.youtube.com/watch?v=xCBpys82Ctk(مثال 

 را انتخاب کنید. Downloadسپس گزینه دانلود 

 بعد از اینکار صفحه زیر باز میشود.
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 صفحه شما میتوانید ویدیو را با فرمت ھای گوناگون و کیفیت ھای مختلف دانلود کنید. در این

)high quality ) (کیفیت باالlow Quality  :فرمتھای رایج) (کیفیت پایینMP4 , 3gp , FLV( 

 

 )Album Artآلبوم آرت و تنظیمات آن (
 ھمان عکس یا عکس ھایی ھستند که کاور آلبوم یا آھنگ محسوب میشود.  آلبوم آرت در واقع

و ھمچنین تغییر دھید. که در اینجا ما تنظیمات مربوط  )Lyric Viewer به وسیله جت آدیو شما میتوانید این عکس ھا را ببینید (در

 به دیدن آنھا را آموزش می دھیم.

 بروید.) و قراردان عکس برای آھنگ Edit Tagتغییر در تگ آھنگ ھا (آموزش  به ھا(برای قرار دادن این عکسھا یا تغییر دادن آن

 بروید. Album Artرا انتخاب کنید و به گزینه  Preferenceبرروی برنامه راست کلیک کرده و گزینه 
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 برای نمایش عکس ھای آھنگھا استفاده از تنظیمات پیش فرض )1(

 آنھا را تعیین می کنیم. )5و4و3(استفاده از تنظیمات دستی برای نمایش عکس ھای آھنگھا که در گزینه ھای بعدی  )2(

 انتخاب افکتی که میخواھیم در ھنگام تعویض عکس ھا استفاده شود. )3(

 اده میکند.در این لیست از تمام افکتھا به صورت اتفاقی استق Randomگزینه 

 زمان نمایش عکس قبل از تغییر به عکس بعدی )4(

 زمان اجرای افکت برای تغییر دادن عکس به عکس بعدی )5(

.ھمچنین در مدیا سنتر در بخش پایین سمت چپ نمایش داده یا کادر نمایش ویدیو اجرا میشوند Lyric Viewerاین عکس ھا در 

 میشوند.

در اسکین اصلی کلیک کنید. یا برروی برنامه راست کلیک کنید و از  Show Lyricی گزینه بررو Lyric Viewerکه برای نمایش 

را انتخاب کنید. یا با کلیک برروی شکل روبرو در ھر پنجره ای  Show Lyric Viewerگزینه  Sound&visualizationمنوی 

 

 را انتخاب کنید.  Video Windowھمچنین برای نمایش در کادر ویدیو برروی برنامه راست کلیک کنید و 
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 )Equlizqerاکوالیزر (
  )Equalizerاکوالیزر (

 فیلتر ھستند که زیرو بمی آھنگ شما را تغییر می دھند. اکوالیزرھا دیگه واسه ھمه شناخته شده اند. اکوالیزرھا تعدادی

(باراست کلیک بر روی برنامه و از منوی  نشان داده شده در شکل زیر استفاده کنید.از قسمت  برای تغییر اکوالیزر بایستی

Sound&visualization  و انتخاب منویEqualizer  (.نیز میتوانید به این تنظیمات دسترسی پیدا کنید 

 

که  )1(با کلیک بر روی قسمت شماره  که نام اکوالیزرھا نوشته شده و با کلیک بر روی ھر کدام میتوانید اکوالیزر را تغییر میدھد.

 در شکل نشان داده شده ادامه اکوالیزرھا نمایش داده میشوند.
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برای تغییر اکوالیزر به صورت شخصی است. وقتی روی آن کلیک میکنید میتوانید با باال و پایین کردن خطھای رنگی  Userاکوالیزر 

 ه خود را درست کنید.نشان داده شده اکوالیزر دلخوا شکل زیر که در افقی 

 

 

 )Userمنوی ذخیره ی اکوالیزرھای ساخته شده توسط شخص ( )2(

 که دارای سه گزینه است:

: وقتی ذخیره کنید میتوانید دوباره آن را اجرا و اکوالیزر را ھمیشه داشته باشد  Userاکوالیزر ساخته شده در حالت ذخیره  )4(

 تا مجددا ناچار به تنظیم نباشید.

 جرای اکوالیزرھای ذخیره شدها )5(

 )Resetتغییر اکوالیزر به حالت اولیه ( )6(

 

 منویی باز مشود که شامل گزینه ھای زیر است. )3قسمت با کلیک برروی اکوالیزر(

Bar Mode .برای تغییر حالت نمایش اکوالیزر است 

Floating Bar Mode  تغییر در نمایش آخرین خط اکوالیزرھا 

Spectrum Color تغییر رنگ نمایش اکوالیزرھا 

 را انتخاب کنید تا صدا به صورت استریو پخش شود. Stereoگزینه 

Reverse: .اکوالیزر را از باال به پایین نمایش میدھد 

Equlizer :را اعمال کنید . مثال: اکوالیزر  فرض بعضی از اکوالیزرھای پیش که با انتخاب آن میتوانیدRock ,  Pop , Headphone 

 و...
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 Lyric Viewerدر ضمن شما میتوانید اکوالیزر را در قسمت ھای مختلف برنامه ببینید. مثال در مدیا سنتر و 

 نمایش داده میشود. و در ھر پنجره ای که موجود باشد این گزینه فعال است. Internal Spectrumکه با استفاده از 

 ی بینید.اکوالیزر را جداگانه م External Spectrumبا انتخاب 

 

 

 Display  &Transparencyتنظیمات 
برای اینکه تعیین کنید که اطالعات آھنگھا چگونه در اسکین نمایش داده شوند. و یا وقتی موس برروی برنامه جت آدیو نیست 

 برنامه کم رنگ تر شود از این قسمت استفاده کنید. 

 ھا در اسکین در این قسمت نمایش داده میشوند.(شکل زیر)اطالعات آھنگ 

 

 بروید. Displayرا انتخاب کنید. سپس به قسمت  Preferenceبرای تغییر نمایش این اطالعات روی برنامه راست کلیک کنید و 
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 ده به ھمراه نام آلبوم)در این قسمت میتوانید نوع نمایش اطالعات آھنگھا در اسکین را تعیین کنید. (مثال اسم خوانن )1(

تا آھنگ در لیست پخش دارید که با توجه به این  100انتخاب تعداد آھنگی که در یک منو نمایش داده شوند. یعنی شما  )2(

 آھنگ را در یک منو قرار میدھد. که شما میتوانید تعداد آنھا را عوض کنید. 10گزینه ھر 

 

 مه جت آدیو... برای بیشتر شدن سرعت باز شدن منوھانمایش ندادن آیکون ھا در منوھای برنا )3(

----- 

 (یعنی وقتی ماوس برروی برنامه نیست برنامه کم رنگتر میشود.) Transparencyحالت 
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انتخاب اینکه بعد از چه مدت وقتی ماوس روی برنامه نیست این حالت فعال شود. ھمچنین می توانید میزان کم رنگ شدن را  )4(

 )Opacityکنید .(با استفاده از کم و زیاد 

 خارج شود. Transparencyانتخاب اینکه بعد از چه مدت وقتی ماوس روی برنامه قرار گرفت از حالت  )5(

 ثانیه 1میشه  1000زمان ھا بر حسب میلی ثانیه است . یعنی 

---- 

 )Takbarنمایش زمان و نام آھنگ در نوار وظیفه ( )6(

 در نوار وظیفه (وقتی اسم آھنگ و زمان بزرگتر از نوار وظیفه باشد حرکت میکند.) چرخش نام و زمان آھنگ )7(

 وقتی ویدیویی را پخش میکنید که از صفحه مانیتور شما بزرگتر است اتوماتیک به اندازه صفحه مانیتور شما میشود. )8(

 

 )Remote Controllerمحیطی تازه برای آھنگ ھا(
ریموت کنترل قسمتی است که شما میتوانید نام آھنگھای خودتون رو در فضایی گرافیکی تر شبیه مدیا سنتری که در ویندوز قرار 

 دارد ببینید.

 تصاویری از ریموت کنترلر در جت آدیو
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 Remoteگزینه  Generalدر سربرگ  را انتخاب کنید و Preferenceکنید و  راست کلیکبرای تنظیمات این قسمت روی برنامه 

controller Plugin .را انتخاب کنید 
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 واما تنظیماتی که در این قسمت موجود ھستند.

را توضیح  Windowو  Generalرا انتخاب کردید کادر زیر باز مشود و ما دو سربرگ  Remote Controllerوقتی 

 میدھیم.

 Generalدر سربرگ 

 

 فعال بودن این قسمت )1(

اضافه کردن یک آیکون در کنار ساعت برای این قسمت (با دابل کلیک برروی این آیکون آھنگھا مانند شکل ھای اول صفحه  )2(
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 نمایش داده میشوند.)

 قرار دادن یک دکمه میانبر برای این قسمت: که با استفاده از این دکمه ای که قرار میدھید این قسمت باز میشود.) )3(

 Windowدر سربرگ 

 

 اندازه فونت نمایش آھنگھا ) 1(

 نوع فونت )2(

 تعداد ستون ھای نمایش آھنگھا )3(

 Thumbnailنمایش آھنگھا به صورت  )4(

 ھا به صورت بزرگ Thumbnailنمایش  )5(

 ) آھنگھاTagنمایش اطالعات ( )6(

 نمایش تست تغییراتی که اعمال کردیم. )7(

ھم ھماھنگی دارد. که برای راھنما  Stream Zapدر ویندوز و ھمچنین  Media Centerپالگین با مشابه ھای خودش مثل   این

 میتوانید به سربرگھای بعدی مراجعه کنید.

 

 )Printپرینت از اطالعات آھنگ ھا (
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و..  CD Libraryو  Media Libraryنه ھای برای پرینت گرفتن از اطالعات آھنگھا در بخش سمت چپ مدیا سنتر (قسمتی که گزی

 را انتخاب می کنیم.  Printکرده و گزینه  راست کلیکقراردارد) 

 این منو شامل دو گزینه است

 

 

 

Print آلبوم ھا برای پرینت گرفتن از اطالعات آھنگھا و 

Page Setup برای تعیین حدود صفحه و تغییر فونت پرینت 

 

 و تعدا کپی و... را تعیین کنید.نام چاپگر  Printدر قسمت 
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 اندازه صفحه و ... را تعیین کنید.  Page Setupدر قسمت 

فونت و رنگ چاپ اطالعات  Track Infoفونت و رنگ چاپ اطالعات آلبوم ھا . و در قسمت  Album Info(با استفاده از سربرگ 

 تراک ھا را تعیین کنید.)

 

 

  Audio Mixing Recorderمیکس آھنگھا با 
شما میتوانی آھنگی را به عنوان پس زمینه انتخاب کنید و برروی آن بخونید. یا صدایی به  Audio Mixing Recorderبا استفاده از 

 ازخارج اضافه کنید.  پس زمینه آھنگ

در ورژن را انتخاب کنید تا پنجره زیر باز شود. ( Audio Mixing Recorderگزینه  Toolsبرروی برنامه راست کلیک کنید و از منوی 

 بروید و این گزینه را از پایین این قسمتھا انتخاب کنید.) Recordیا  Convert Audioبه  ھای قدیمی تر
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 شروع ضبط صدا )1(

 اجرای موزیک با شروع ضبط صدا )2(

 اتمام ضبط صدا با تمام شدن موزیک )3(

 وفون بعد از شروع ضبط صداروشن شدن میکر )4(

 انتخاب نام و فرمت فایل خروجی )5(

انتخاب آھنگ پس زمینه ( با دکمه ھای پایین این بخش میتوانید تکه ای از آھنگ را ببرید. یا نقطه شروع شدن آھنگ را  )6(
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 گفته شد.) Audio Trimmerتغییردھید. شبیه آنچه در 

قرار دھید  Line in)... ولی شما میتوانید این مورد را برروی Microphoneیکروفن است(انتخاب وسیله ورودی صدا که معموال م )7(

 و صدای خروجی کامپیوتر را ضبط کنید و با آھنگ پس زمینه میکس کنید.

تا چندثانیه کم کم با صدای آروم شروع شده   و زمان آن(یعنی انتخاب میکنیم صدای آھنگ پس زمینه Fade inاعمال افکت  )8(

 به حالت عادی برسد.) و

تا چندثانیه در انتھای آھنگ کم کم مالیم  پس زمینه وزمان آن(یعنی انتخاب میکنیم صدای آھنگ Fade Outاعمال افکت  )9(

 شده ودرنھایت تمام شود.)

 میزان بلندی صدا (ولوم) وسیله ضبط صدا )10(

 مقدار زمان ضبط صدا )11(

 ایی که احتیاج ندارید را ببندید.با این گزینه ھا میتوانید بخش ھ )12(

 روش کار:

ضبط صدا را شروع میکنید. درنھایت بعد از  )1(انتخاب میکنید. و سپس با استفاده از دکمه  )6(ابتدا آھنگ پس زمینه را در بخش 

 فایل را ذخیره کنید. )5(اعمال تغییرات در قسمت 

 داده شد استفاده کنید.برای تغییرات در ھر بخش از توضیحاتی که برای عکس باال 

 

 دانلود اسکین برای جت آدیو
 به اینجا مراجعه کنید. نحوه تعویض اسکین برنامهبرای آموزش 

http://www.jetaudio.blogfa.com/post-31.aspx 

 

 در ضمن میتوانید به فروم ھای سایت جت آدیو نیز مراجعه کنید. 

 را در اینجا دانلود کنید. ۸اسکین ھای جدید جت آدیو ورژن 

 ھستند که باید آنھا را نصب کنید. exeاین اسکین ھا یا در فرمت 

 د.کپی کنی Program Files/Jetaudio/Skinھستند که باید آنھا را به  jskیا در فرمت 

(تنھا تفاوت این اسکین در دکمه خروج است که جای آن عوض شده و برای  7اسکین اصلی برنامه با دکمه خروج شبیه ورژن 

 عادت داشته اند طراحی شده.) 7کسانی که به ورژن 
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 اسکین ھای طراحی شده توسط دیگران

 

Download 
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 رجی از اینترنتپیدا کردن متن (لیریک)آھنگھای خا
 ) شما بایستی مراحل زیر را انجام دھید. Jetaudioبرای پیداکردن متن آھنگھا از روی اینترنت به وسیله جت آدیو (

 )را باز کنید. (با استفاده از  Lyric Viewerپخش کنید. سپس  ابتدا آھنگ مورد نظر را

 را انتخاب کنید.) Show Lyric Viewerگزینه  Sound&Visualization(یا برروی برنامه راست کلیک کنید و از منوی 

 شکل زیر باز میشود.
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 سپس برروی گزینه نمایش داده شده در عکس زیر کلیک کنید تا منوی مربوطه باز شود.

 

 را انتخاب کیند. Search Lyric From درنھایت یکی از دو گزینه

آھنگ شما را پیدا میکنند. با این تفاوت که ھرکدام از سایت مربوط به خود این دو گزینه کار یکسانی را انجام میدھند. یعنی متن 

 این کاررا انجام میدھند.

 ھم برای مخفی کردن متن آھنگ است. Hide Lyricگزینه 

میتوانید از دکمه ھای کناری (سمت چپ دکمه نشان داده شده در عکس)  )Aفونت متن(و  تغییر رنگ پس زمینهبرای 

 استفاده کنید.
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 حاال میتوانید متن آھنگ را مشاھد کنید.

 

 نکات مھم:

 . برای اینکه متن آھنگ را پیدا کنید. بایستی تگ آھنگ شما صحیح باشد.( یعنی نام خواننده و نام آھنگ صحیح باشد.)1

ین نام ھا را نمی اگر در عکس اول این صفحه توجه کنید نام خواننده و نام آھنگ به ترتیب در باال نوشته شده است. اگر شما ا

 بینید یعنی اینکه تگ آھنگ شما صحیح نیست.

 . در صورتی که نام خواننده و آھنگ در تگ آھنگ نیست آن را اضافه کنید.با استفاده از آموزش زیر2

http://www.jetaudio.blogfa.com/post-13.aspx 

 ین مورد فقط برای آھنگھای خارجی استفاده دارد. و سروری که متن آھنگھای ایرانی را پیدا کند. وجود ندارد.. ا3

 

 Drag  &Dropپخش آھنگ با استفاده از 
 نید.) پخش کDrag  &Dropبرای اینکه آھنگھا و ویدیوھای خود را با استقاده از درگ و دراپ (

کافی است آھنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید و آن را به وسیله ماوس برروی جت آدیو آورده و کلید ماوس را رھا کنید تا آھنگ 

 پخش شود. 

 اما این کار تنظیمات خاصی داره که در اینجا به آن اشاره می کنیم.

 بروید. Fileه قسمت را انتخاب کنید. سپس ب Preferenceبرروی برنامه راست کلیک کنید و 
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 که در شکل نشان داده شده مربوط به ھمین کارکرد است. )1(در این قسمت گزینه 

 این گزینه دو نوع کارکرد دارد. (اول وقتی تیک زده شده نباشد و دوم تیک زده شده باشد.)

 حالت اول: این گزینه تیک زده شده نباشد

 روی جت آدیو رھا می کنید. آھنگ به در این حالت وقتی شما آھنگی را می کشید و بر

) اضافه میشود و پخش نمیشود و وقتی دکمه رفتن به آھنگ بعدی را بزنید آھنگ کشیده شده اجرا Playlistلیست پخش (

 میشود. ( ھرچندتا آھنگ که اینگونه اضافه کنید در لیست پخش میتوانید لیست آنھا را ببینید.)

  حال

 رااز روی صفحه کلید بگیرید. عالوه بر اینکه آھنگ به  Ctrl اگر در ھنگام کشیدن دکمه) ۱

) اضافه میشود. ھمزمان پخش ھم میشود . یعنی آھنگ قبلی را میتوانید با زدن دکمه رفتن به آھنگ قبلی Playlistلیست پخش (

 پخش کنید.

) اضافه Playlistود و به لیست پخش (را از روی صفحه کلید بگیرید. آھنگ فقط پخش میش Altو اگر در ھنگام کشیدن دکمه ) ۲

 نمیشود. یعنی اگر دکمه برگشت به آھنگ قبلی را بزنید چیزی برای پخش ندارید.

 حالت دوم : این گزینه تیک زده شده باشد.

 در این حالت وقتی شما آھنگی را می کشید و برروی جت آدیو رھا می کنید. آھنگ به 

Collector of Contents by: m@zda1289



زمان پخش میشود و وقتی دکمه رفتن به آھنگ قبلی را بزنید آھنگ قبلی پخش )اضافه میشود و ھمPlaylistلیست پخش (

 میشود. (ھرچندتا آھنگ که اینگونه اضافه کنید در لیست پخش میتوانید لیست آنھا را ببینید و قبلی ھا ھم ھمچنان وجو دارند.)

 حال

) اضافه میشود. ولی Playlistیست پخش (رااز روی صفحه کلید بگیرید. آھنگ به ل Ctrlاگر در ھنگام کشیدن دکمه ) ۱

 بعدی پخش کنید. را میتوانید با زدن دکمه رفتن به آھنگ کشیده شده با ماوس نمیشود . یعنی آھنگ پخش

) اضافه Playlistرا از روی صفحه کلید بگیرید. آھنگ فقط پخش میشود و به لیست پخش ( Altو اگر در ھنگام کشیدن دکمه ) ۲

 دکمه برگشت به آھنگ قبلی را بزنید چیزی برای پخش ندارید. نمیشود. یعنی اگر

 دیگر گزینه ھا

 این گزینه بین پخش ھر آھنگ زمان خالی قرار میدھد که میتوانید زمان را برحسب ثانیه تغییر دھید. )2(

 این گزینه فایل ھایی که نام مشابه دارند را نیز به لیست پخش اضافه می کند. )3(

 

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری
 عمل زیر را انجام دھید. ۷ تبدیل کننده جت آدیو میتوانید در 

  )Convert Videoنمای کلی تبدیل کننده ویدیویی (  .0    

  تبدیل فایل ھای تصویری به یکدیگر .1

  تبدیل فایل ھای تصویری به صوتی .2

  و تبدیل آن به فایل تصویری یا صوتی بریدن تکه ای از ویدیو .3

  تبدیل فایل ھای تصویری به فرمت قابل اجرا برروی موبایل .4

  ای پخش در پلیرھای خانگیتبدیل فیلم بدون زیرنویس به فیلم زیرنویس دار بر .5

  سی دی ۲تبدیل فیلم برای رایت بر روی  .6

 حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله کانورتر جت آدیو .7

این  اگر میخواھید بعد از اتمام کانورت سیستم شما خاموش شود و یا آھنگی به نشانه تمام شدن کانورت پخش شود 

 را بخوانید. آموزش

 در این بخش:

 کانورتر جت آدیو . حذف/ اضافه کردن سیاھی باالو پایین فایل ھای تصویری به وسیله۷

) بعد از تمام صفحه شدن در باال و پایین تصویر فیلم کادری سیاه رنگ قرار میدھند. و فیلم در Divxمعموال اکثر فیلمھای دایویکس(

 وسط این دو کادر پخش میشود.
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 ید.اگر دوست داشته باشید میتوانید با کانورت کردن این فایل تصویری سیاھی باال و پایین آن را حذف کن

 میتوانید این کار را اعمال کنید.ولی ھمیشگی نیست) aspect ratio(البته در ھنگام پخش با تغییر دادن 

 را باز کنید. Convert Videoبرای این کار ابتدا 

 

 بروید. Resizeرا انتخاب کنید و به سربرگ  Optionsسپس گزینه 

 

 ن ترتیب عمل میکند.دو گزینه وجود دارد. که به ای  Resize Modeدر قسمت 
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 برای حذف سیاھی باالو پایین فیلم استفاده میشود. )1(گزینه اول 

 از کادر زیرین آن این کاررا انجام میدھد. Cropکه با انتخاب گزینه 

 بالعکس عمل میکند و به باالو پایین فیلم سیاھی اضافه میکند. )2(گزینه دوم 

 آن این کاررا انجام میدھد.از کادر زیرین  Cropکه با انتخاب گزینه 

 ھم برای زمانی است که فایل تصویری شما دارای زیرنویس باشد. )4(و  )3( گزینه ھای

 که وقتی فیلم دارای زیرنویس بود این گزینه ھا را نیز انتخاب کنید.

 نتخاب کنید.فرمت خروجی مورد نظر را ا Output Settings کنید و درنھایت با استفاده از گزینه OKو در ادامه 
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 را برای شروع کانورت بزنید. Startو گزینه 

 

 )Crossfadeکم کم محو شدن صدای آھنگ ھنگام اتمام (
Crossfade  به این معناست که وقتی آھنگی در حال تمام شدن است به مرور صدای آن کم شده و به پایان میرسد. یا وقتی

 شروع میشود نیز کم کم صدای آھنگ به حالت نرمال میرسد.  آھنگی

 Generalرا انتخاب کنید سپس در بخش  Preferenceبرای تنظیمات مربوط به این حالت برروی برنامه راست کلیک کنید و گزینه 

 گزینه ھای زیر را میبینید.
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بلی یا بعدی (یعنی بعد از زدن دکمه تراک بعدی یا قبلی در ھنگام رفتن به تراک ق Crossfadingفعال یا غیرفعال کردن    )4(

 ظاھر میشود) میشود و صدای آھنگ بعدی به مرور زمان صدای آھنگ قبلی کم کم محو 

محو پیدا  صدای آھنگ به مرور زمان )Stopتوقف( در ھنگام توقف پخش (یعنی بعد از زدن دکمه Fade Outاعمال افکت    )5(

 میکند)

ثانیه است . یعنی  10یا عقب رفتن آھنگ را فشار میدھیم.( به طور پیش فرض  قدار زمانی که وقتی دکمه جلوتعیین م    )6(

ثانیه جلو یا عقب میرود. که  ۱۰وقتی دکمه جھت نمای سمت راست و چپ را برروی صفحه کلید فشار میدھیم آھنگ به مدت 

 میتوانیم این زمان را تغییر دھیم.)

 برای ھمیشه آن را غیرفعال کنید. )5( و )4(را دوست ندارید می توانید با برداشتن تیک گزینه ھای  : اگر این افکتنکته 

 

 تعبیه شده است که در شکل زیر میبینید. Crossfadeاما در بخش افکتھا ھم افکتی برای 

رفته و  Sound Effectsنوی م به بروید سپس Sound/Visulizationبه منوی  : بررروی برنامه راست کلیک کنید و روش دیگر

   را انتخاب کنید. Crossfadeگزینه 
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 که با روشن کردن آن و تنظیم مقدار آن میتوانیم زمان اعمال این افکت را کم و زیاد کنیم.

 که در باال گفتیم را تنظیم میکنیم. )5(و  )4(وقتی این افکت را روشن میکنیم. مقدار زمان اعمال افکتھای قسمتھای 

 

 استفاده / عدم استفاده ی از کدک ھا
این قابلیت امکان این را به شما می دھد که اگر از چند کدک برروی سیستم خود استفاده می کنید. به جت آودیو فرمان استفاده 

 از کدام کدک را بدھد یا از کدام کدک استفاده نکند.

در برنامه جت آودیو راضی نیستید. میتوانید کدک مربوطه را از یکی از کدک پک ھا  MKV خش فایلھایمثال اگر شما از کدک پ

 انتخاب کنید و جت آودیو را مجبور به استفاده از آن کنید.

 که معموال بیشتر اشکاالت در پخش کدک فایلھای تصویری است. 

 برای دسترسی به این بخش

 را انتخاب کنید. Preferenceد و گزینه کنی راست کلیکابتدا برروی برنامه 

 را انتخاب کنید. Confiqure DirectShow Options رفته و گزینه File سپس به قسمت

  

 کلیک کنید تا کادر مربوطه نمایان شود. *بروید و برروی  DXVAحال به سربرگ 
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 در این کادر شما دو قسمت می بینید.

 ک) دلخواه شماستبرای استفاده از فیلتر (کد قسمت اول

 برای مسدود کردن فیلتر (کدک) موردنظر شماست قسمت دومو 

 -استفاده کنید. برای حذف ھم از  +برای اضافه کردن کدک ھم میتوانید از 

را فشار میدھید. لیستی از کدک ھایی که برروی سیستم شما نصب است به نمایش درمی آید. که بعد  +اما وقتی شما گزینه 

 کردن آنھا به درون لیست اضافه میشوند. OKدک ھای موردنظر و از انتخاب ک

 واز استفاده کنید. AVI برای فایل ھای AVISplitterبه طور مثال شما میخواھید از کدک 

Jetaudio AVI Splitter استفاده نکنید. پس در بخش اول AVI Splitter  را اضافه کنید . در بخش دوم ھمJetaudio AVI Splitter  را

 اضافه کنید.
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 بروید. تنظیمات دیگری نیز وجود دارد که ساده تر ھستند. )Advancedاما اگر در سربرگ بعدی (
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در این سربرگ . در قسمت نشان داده شده می توانید تعیین کنید کدام یک از فرمتھایی که در لیست وجود دارند از کدک ھای 

 ربوط به خود جت آودیو استفاده نکند.)جداگانه استفاده کنند. (یعنی از کدک ھای م

که برخی از این فرمتھا در برنامه جت آودیو شاید به خوبی پخش نشوند. که بعد از پخش یکی از این فایلھا می توانید به آن پی 

 ببرید.

 بعد از تیک زدن فرمت مربوطه و اجرای مجدد فایل و در صورت وجود کدک مربوطه بھتر اجرا خواھند شد. حال

 

  windows Explorerدر  Jetaudioمنوھای 
 را میینید.  jetaudio) برروی یک فایل یا فولدر راست کلیک کنید . منویی مربوط به My Computerوقتی درون اکسپلورر (

 و حذف این منوھا را آموزش میدھیم. در این قسمت نحوه استفاده
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را  Preferenceکنید و گزینه  راست کلیکبرروی برنامه  . و میخواھید آنھا را حذف کنید.ا کاربردی برای شما ندارنداگر این منوھ

 بروید.  File type assossiationانتخاب کنید. سپس به سربرگ 

 

 منوھا برای فولدرھاست. نمایش )2(برای نمایش منوھا برای فایلھا و گزینه  )1(در این صفحه گزینه 

 که با برداشتن تیک آنھا منوھا نمایش داده نمیشوند.

و اگر میخواھید برای بعضی از فرمتھا این منوھا نمایش داده نشود میتوانید در ھمین کادر تیک دوم فرمتھای مورد نظر خود را 

 بردارید.

یدا کنید و تیک دوم آن را بردارید و را پ mp3نمایش داده نشود. در لیست باال  MP3اگر میخواھید این منوھا برای فایلھای  مثال

 را بزنید.  Updateسپس گزینه 

 

  حال نحوه استفاده از آنھا:

 بروید. گزینه ھای زیر را میبینید. Jetaudioکنید و به منوی  راست کلیک فولدروقتی برروی یک 
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 ساخت آلبوم از فولدر جاری یه ھمراه فولدرھای درونش )1(

 دام از فولدرھای حاوی آن به صورت جداگانهساھت آلبوم از ھرک )2(

 درون فولدر با جت آدیو پخش فایل ھای )3(

 اضافه کردن فایل ھای درون فولدر به آلبوم/پلی لیست جاری )4(

 رایت فایلھای درون فولدر برروی یک سی دی صوتی )5(

 نھااضافه کردن فایلھا به تبدیل کننده ھای صوتی و تصویری برا تبدیل کردن آ )6(

 بروید. گزینه ھای زیر را میبینید. Jetaudioمیکنید و به منوی  راست کلیک فایلوقتی برروی یک 

  

 پخش فایل با جت آدیو )1(

 اضافه کردن فایل به آلبوم/پلی لیست درحال پخش )2(

 ویرایش تگ فایل )3(

 رایت فایل برروی یک سی دی صوتی )4(

 وتی و تصویری برای تبدیل فایلاضافه کردن فایل به تبدیل کننده ص )5(

 

 افزایش صدای ویدیوھا و فیلمھا (قابل استفاده در لپ تاپ)
و ویدیوھا بسیار کم است و برای کسانی که به خصوص از  Divxدقت کرده باشید صدای خروجی بعضی از فیلمھا مخصوصا اگر 

  از اسپیکر خود لپ تاپ استفاده میکنند مشکل ساز است. لپ تاپ استفاده میکنند و اسپیکر خارجی ھم ندارند و
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 زش میدھیم.دراین آموزش چگونگی افزایش صدای فیلمھا وویدیوھا را آمو

باشند نیاز  ffdshowبه باال احتیاج دارید. ھمینطور باید یه کدک پک که شامل کدک ھای  8.0.8برای این آموزش شما به جت آدیو 

 www.jetaudio.blogfa.com/post-3.aspxاست. که از این لینک می توانید دانلود کنید. K-liteدارید. بھترین کدک ھمان 

 را انتخاب کنید. Preferenceکنید و گزینه  راست کلیکابتدا بایستی برروی جت آدیو 

 راانتخاب کنید. Configure Directshow Option  بروید و Fileسپس به قسمت 

 

 شود.کلیک کنید تا قسمت مخفی نمایش داده  *بروید. و برروی عالمت  DXVA  حال به سربرگ

 را انتخاب کنید. +گزینه  Load The Filter Below Alwaysسپس در بخش اول یعنی 
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 کنید. Okمت بزنید و را عال ffdshow Audio Decoderدر صفحه نمایان شده گزینه  +از کلیک برروی  سپس بعد
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 دیو اجبار می کنید.رابرای ھمیشه به جت آ ffdshowاجرای کدک   شما بااین کار قسمت اول کار تمام است.

می  Filter Propertiesکنید و در منوی  راست کلیکدر قسمت دوم حال شما فیلم/ ویدیوی خود را پخش کنید. برروی ویدیو 

 را ببینید. برروی آن کلیک کنید.  ffdshow Audio Decoderتوانید گزینه 
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 را عالمت/تیک بزنید. Regain Volumeو  Normalizeبروید. و گزینه  Volumeپنجره زیر باز میشود. در این پنجره به قسمت 

 بزنید صدای ویدیوی شما بسیار بیشتر خواھد شد. تیکدر ھمین پنجره  volumeحال اگر درکنار گزینه 

 درصد بیشتر نکنید. مگراینکه کیفیت صدای ویدیو بسیار پایین باشد. 150ولی از  می توانید درصد این صدا را بیشتر ھم کنید

 

را برندارید. این تنظیمات برای تمام ویدیوھای شما اجرا میشود. ولی اگر برای ھمه ویدیوھا احتیاجی به  volumeاگر تیک  :نکته

 را عالمت بزنید. Volumeافزایش صدا ندارید فقط زمانی که احتیاج به آن دارید گزینه 
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از ویدیوھا که خودشان صدای بلندی دارند خش خش  درصد افزایش دھید. ممکن است در بعضی 150اگر صدا را بیشتر از  نکته:

 ایجاد شود.

است ممکن است صدا پخش نشود پس برای اینکه این  AACدر ویدیوھایی که صدای خروجی آن ھا فرمت  نکته بسیار مھم:

 اتفاق نیفتد این کار را حتما انجام دھید.

کلیک کردید . به  ffdshow Audio Decoderبرروی  Filter Propertiesکردید و در منوی  راست کلیکوقتی برروی ویدیو 

 بگذارید. مانند شکل زیر. libfaad2را برروی  AACمربوط به  decoderبروید و گزینه  Codecsقسمت 

 

 

 UNicodeبه  MP3تبدیل تگ فایل ھای 

 

شما دارای تگ یا ھمان اطالعات مربوز به نام خواننده/آھنگ/تراک/سال و... می باشد که زبان آن  MP3اگر فایل 

 انگلیسی نیست و برنامه جت آدیو قادر نیست آنھا را صحیح نمایش دھد از این گزینه استفاده نمایید.

 Convert Mp3 ID3گزینه  Toolsراست کلیک و از منوی  برای اینکار برروی آھنگ یا آھنگھای مورد نظر یا ھر قسمت از برنامه

Tag Charset To Unicode را انتخاب کنید 
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 کادر زیر باز می شود.

 

فعال می شود و با زدن  Selected Files) انتخاب کرده باشید گزینه Playlistکه اگر یک یا چند آھنگ را در آلبوم یا لیست پخش(

 کار تبدیل تگ ھا به سرعت انجام می شود. Okگزینه 

 به کار می روند تبدیل دسته جمعی تگ آھنگھای گزینه ھای دیگر ھم برا

Current Album/Playlist  تبدیل بهUnicode برای تمام آھنگھای موجود در لیست پخش یا آلبوم جاری 

All Albums  تبدیل بهUnicode  آھنگھای موجود در تمام آلبوم ھای موجود برای 

All Playlists  تبدیل بهUnicode  در تمام لیست پخش ھای موجودآھنگھای موجود  برای 

 

 تغییر مسیر فایلھای آلبوم/لیست پخش

 

 تغییر مسیر فایلھای آلبوم/لیست پخش برای پخش بعد از تغییر مسیر

بااستفاده از این گزینه می توانید اگر مسیر/آدرس فایل ھای موجود در آلبوم/لیست پخش ھای شما تغییر کرده 

است مثال از درایوی به درایو دیگر یا ازکامیپیوتری به کامپیوتر دیگر یا فولدری به فولدر دیگر انتقال داده اید را تغییر 

 خت آلبوم/لیست پخش جدید نداشته باشید.دھید تا دوباره قابل پخش باشند ونیازی به سا

 را انتخاب کنید. Convert Path Informationگزینه  Toolsبرروی برنامه راست کلیک کنید و از منوی 

 کادر زیر باز می شود.
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فعال می شود و با  Selected Files ) انتخاب کرده باشید گزینهPlaylistکه اگر یک یا چند آھنگ را در آلبوم یا لیست پخش(

 می توانید ابتدا مسیر قبلی را تایپ سپس مسیر جدید را در کادر دوم وارد کنید. customانتخاب یکی از گزینه ھای 

را تیک زده  customانتقال داده اید ابتدا گزینه  Dبه  Cخش ذخیره شده خود را از درایو اگر فایلھای انتخابی در لیست پ برای مثال

 . بااین کار ادرس فایلھا اتوماتیک درون لیست پخش تغییر می کندDو در کادر دوم بنویسید  Cسپس در کادر اول بنویسید 

 وندبه کار می ر تغییر مسیر دسته جمعی تگ آھنگھا گزینه ھای دیگر ھم برای

Current Album/Playlist تغییرمسیر برای تمام آھنگھای موجود در لیست پخش یا آلبوم جاری 

All Albums  آھنگھای موجود در تمام آلبوم ھای موجود تغییر مسیر برای 

All Playlists  آھنگھای موجود در تمام لیست پخش ھای موجود تغییر مسیر برای 

برای ثبت ھمیشگی تغییر مسیر در  Update Linked Folder In settings Album/Playlist Properties Alsoگزینه 

 اطالعات آلبوم/لیست پخشی که تغییر در آن داده اید استفاده می شود

 .مسیر را وارد نکنید چون تا مسیر صحیح آھنگھا را وارد نکنید قابل پخش نخواھند بود ادقت کنید اشتباھ توجه:
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