
︣ای ︨︀︠️ ا﹡﹢اع ︑︤﹫ر  ︋ ﹩︀﹨ روش ﹤
︑︊﹙﹫︽︀﹩︑ و︗﹢د دارد؟
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︀︋ ،︡﹫︫︀︋ ﹤︐︫دا ︐﹩ ︡ آن ﹨︀ را اگ︣ ﹇︭︡ دار︡ از ﹝﹫︀ن ا﹡﹢اع ︑︤﹫ر ︑︊﹙﹫︽︀﹩︑، ا﹡︐︀ب د︨ر
︣ک آ︫﹠︀﹩ ک︀﹝﹩﹙ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ ︣د﹨︀ی ﹨ ︣اک﹥ ک. ︋﹥ ︠﹢﹩︋ ︋︪﹠︀︨﹫︡ و ︋︀ ک︀︋ر  وک︀ر ︉ ︧

﹢︡از و ﹀﹩﹚︐﹞ ︀د ا﹡﹢اع︀ل ز﹝︐ا ﹤︋ ،︿﹚︐﹞ و ا﹨︡اف ︀﹨ ️ ﹨︀ رو ︫﹞︀، ︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫
.  ︑﹢﹜﹫︡ ︠﹢ا﹨︡ ک︣د

︑︤﹫ر﹨︀ی ︀﹜﹢اک︪﹟
︣اد و ﹝ک︀ن ﹨︀ی وا﹇︺﹫﹥ ︀رۀ ا﹁ ا﹠︖︀ ︋﹥ ︗︀ی ا︖︀د . ︑﹢ی ︑︤﹫ر﹨︀ی ︀﹜﹢اک︪﹟، ﹨﹞﹥ ︤﹫ د︋ر

︣اف  ︵︣ح ﹨︀ی د︖﹫︐︀﹩﹜ از ﹝﹢︗﹢دات و ا︗︧︀م ﹝︐﹙︿، از ﹡︧ۀ ︗ ﹆﹩﹫﹆︀ن ا︵
﹁﹫﹙﹞︣︊داری ﹩﹝ ︫﹥

︑︤﹫ر﹨︀ی ا﹡﹫﹞﹫︪﹩﹠
︋︀︔ ︣︀دی از ︑︭︀و︡اره ک﹥ از ︑︣ک﹫︉ ︑︺︡اد ز﹁︣︵︣︎ ﹩﹢︡ک ︨︊ک و ﹟︪﹫﹝﹫﹡ا ﹤︐︠︀︨ ️

﹤︫ ﹞﹩ . ︣ک️ رو ︑﹢ی ﹜﹨﹢︑ ،﹟︫ ﹞﹩ ︩︎ گ︣یاز د ︦︎ ﹊﹩ ︣و ز﹝︀﹩﹡ ک﹥ ︑︭︀و ﹜︪
︣ای ︋﹥ ︑︭﹢︣ک︪﹫︡ن ︤﹫ی ک﹥ ︑﹢ی د﹡﹫︀ی. ذ﹨﹟ ا﹡︧︀ن ا︖︀د ﹩﹝ ک﹠﹟ وا﹇﹩︺ ا﹟ ︨︊ک ︋
﹤︋︀︐﹡ا ﹟︐︣︋ ﹤﹠ک﹝﹞﹫︣︾.

 ︡﹫﹀︨ ﹤︐︑ ︋︣د(︑︤﹫ر﹨︀ی ️ وا(
︣ا﹠︡ ︻﹞﹩﹙ رو ︋﹥ رو﹩︫ ﹇︀︋﹏ ﹨︱﹛ و ︗︢ ﹁ ﹤ ﹤︫︀︋ و﹇﹩︐ ︀﹜زم ︀﹨ ️ اب ا﹝︣وزه ا︾﹙︉ ︫︣ک

. ︑﹢︲﹫ ︋︡ن، از ا﹟ و︡﹢﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹩﹝ ک﹠﹟

︣ا﹁﹫ک ︑︤﹫ر﹨︀ی ﹝﹢︫﹟ گ
︣ای ︋ ︣ا﹁﹫﹩﹊، ︋ ︣اری ا﹟ ︑︤﹫ر﹨︀ ﹡﹢ع ︠︀﹩︮ از ا﹡﹫﹞﹫︪﹟ ﹨︧︐﹠︡ ک﹥ از ﹝︐﹟ ﹨︀ و ا︫ک︀ل گ ﹇︣

︱﹛ در ا﹟ ︑︤﹫ر﹨︀ ا︡ه ﹨︀ی ︎﹫︙﹫︡ه رو ︋﹥ ︫ک﹩﹙ ﹝﹢︔︣ و ﹇︀︋﹏ ﹨. ار︑︊︀ط ا︨︐﹀︀ده ﹩﹝ ک﹠﹟
︣ار ﹩﹝ دن ﹇ ︉︵︀﹞ ا︠︐﹫︀ر .︭︑ ﹤︋ ︀ ️﹞︡︠ ،ل﹢︭﹞ ﹤ ︿﹫︮﹢︑ ︣ای ︋ ︣︵︀︠ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ︣﹢

️ ﹨︀ی ︫︣ک️، ︠﹫﹩﹙ ا︡ه آل ﹨︧︐﹟ . ک︪﹫︡ن ﹡︐﹫︖ۀ ﹁︺︀﹜﹫
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︣ا﹩﹁ ︑︤﹫ر﹨︀ی ︑︀︍﹢گ
︣ام د ︣ا﹩﹁ ︀ ﹝︐﹟ ﹨︀ی ﹝︐︣ک رو ︑﹢ی ﹢︑﹢ب و ا﹠︧︐︀گ ا︡︡ . ﹟︐﹞︀ً و︡﹢﹨︀ی ︑︀︍﹢گ

و ︑︭﹢︣و و︡﹢﹨︀ از ︑ک﹠﹫ک ﹨︀ی ا﹡﹫﹞﹫︪﹩﹠ ا︨︐﹀︀ده ﹩﹝ ک﹠﹟ ︑︀ ︑︣ک﹫﹩︊ ﹝︐︣ک از ﹝︐﹟
︣ای ︋﹫︀ن ا︡ه ﹨︀ ︋﹥ ﹝︀︵︉ ارا﹥ ک﹠﹟ ︋ .﹡︣ ︣ای ا﹡︐﹆︀ل ︎﹫︀م ﹨︀ی ︋ ︋ ︀﹨﹢︡و ﹟︣ا ا  ︀﹞ا ︡

︣اد ︋﹥ ︑︭︀و︣ و ︋︣﹩︠ دگ︣ ︋﹥ ﹡﹢︫︐︀ر ︻︀﹙﹇﹥ دار ن و ︫﹞︀ ︻︀﹩﹜ ﹨︧︐﹟؟ ﹢ن ︋︣﹩︠ از ا﹁
︣ای ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ ﹨︣ دو گ︣و﹨﹥ ︣ا﹩﹁، را﹩﹨ ︻︀﹩﹜ ︋ !و︡﹢﹨︀ی ︑︀︍﹢گ

 ︩︀﹝﹡ ﹤﹀︮ ︀ی﹨﹢︡و)Screencast Videos(
︑﹩﹢︮ ︐﹩ک﹥ روا ﹤﹫﹛︀︐﹫︖ک﹠﹫ک ︲︊︳ د︑ ﹤ ،﹟︣  رو ︋︀ او﹡︙﹥ ︲︊︳ ︮﹀ ︩︀﹝﹡ ﹤︀ ا︨ک

︣﹟ ا︑﹀︀ق ﹩﹝ ا﹁︐﹥ ︑︣ک﹫︉ ﹩﹝ ک﹠﹥ ︣ای. ︑﹢ی ا︨ک ﹝︺︣﹩﹁ ︨︀︀﹜﹡﹥ ︋︧﹫︀ری از ک﹞︍︀﹩﹡ ﹨︀ ︋
︤ار﹨︀ ︀ ا︎﹙﹫ک﹫︪﹟ ﹨︀︫﹢ن از ا﹟ روش ا︨︐﹀︀ده ﹩﹝ ک﹠﹟ .﹡︣م ا﹁

)︎)Live Streaming︩ ز﹡︡ه 
 ک﹠﹠︡ه ﹨︀ی ، ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ﹝︧︐﹆﹫﹞︀ً ︋︀ د﹡︊︀ل)︀ ﹨﹞︀ن ︀﹜﹢(︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︑ک﹠﹫ک ︎︩ ز﹡︡ه 

︦ ︋﹢ک و  ︀﹩︐ وب ︮ ️︀︨︊️ ک﹠﹫ ︣ام، ﹢︑﹢ب، ﹁﹫ ا﹝︣وزه . ︡︠﹢د︑﹢ن ︑﹢ی ا﹠︧︐︀گ
︣﹡︡ ︠﹢د︫﹢ن، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم ︋﹥ ︮﹢رت ︣اوت ﹡︪﹢ن دادن ︋ ︣ای ︋︀︵ ︀﹜﹢ ︠﹫﹩﹙ از ک﹞︍︀﹩﹡ ﹨︀ ︋

.︋︀ ﹝︪︣︐︀ن و د﹡︊︀ل ک﹠﹠︡گ︀ن ︠﹢د ار︑︊︀ط ﹩﹝ گ︣﹫ن

﹁﹢︑﹢﹝﹢﹡︐︀ژ
︣ SlideShow﹁﹢︑﹢﹝﹢﹡︐︀ژ ︀ ﹨﹞︀ن  ای ، ︑﹙﹀﹫﹩﹆ از ︻ک︦، ﹝﹢︨﹫﹩﹆ و ︮︡ا﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹥ ک﹥ ︋

.   روا️ دا︨︐︀ن ︠︀﹩︮ ︨︀︠︐﹥ ﹩﹝ ︫﹥

در︗﹥360و︡﹢﹨︀ی 
﹫﹟ د ﹤︐﹁︪︣﹫︎ ﹛﹩︀︐﹫︖︀ ﹝︖﹞﹢︻360و︡﹢﹨︀ی  ﹥ ای از در︗﹥ ک﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ک دو︋ر

﹫﹟ ﹨︀ ︲︊︳ ﹩﹝ ︫﹟، ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن ﹡﹞︀﹩ ﹝︪︬ را از ﹨﹞ۀ ︗︀ت ︲︊︳ ﹩﹝ ک﹠﹟ . دو︋ر
﹀﹩﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ︣ای ﹝︓︀ل ﹇︧﹞  از ا﹟ و︡﹢﹨︀ رو ﹩﹝ ︫﹥ ︋︀ ︮︡ای ﹥ راوی ︑︣ک﹫︉ ک︣د و ︋

.ک ︠︀﹡﹥ ︀ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری رو ︋﹥ ﹝︀︵︉ ﹡︪﹢ن داد

ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥﹜﹫﹠ک 

https://spiralteam.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/
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