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 لینک مقاله در وبسایت

 

 

 

 

ران مجله نت  
زدان یوسفیینویسنده:                          

 

 یپآموزش نصب اسکا
(skype و استفاده از آن ) 

 امروزه بخش عظیمی ازهای مجازی، شبکه
این  .دنزندگی روزمره ما رو تشکیل می

ها عالوه بر گذران وقت و سرگرمی شبکه
های زیادی رو برای ما کاربران تونن فعالیتمی

انجام بدن که این موضوع در کشور ما نادیده 
سال گذشته شه. خوشبختانه طی یکگرفته می

و کار خودشون تعدادی از کاربران برای کسب 
تر استفاده کرده و های مجازی بیشاز شبکه

سزایی رو به اسکایپ هم سهم به در این بین
 .خودش اختصاص داده

ترین ترین و سریعاسکایپ یکی از ایمن
های فضای مجازی هست که با اپلیکیشن

های متعدد، تبدیل به اضافه کردن قابلیت
 های مجازی دنیا شده. دریکی از بهترین شبکه

و  )skype( آموزش نصب اسکایپ این مقاله
 دیم.رو بهتون آموزش میاستفاده از اون 
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ها عالوه بر دن. این شبکههای مجازی، امروزه بخش عظیمی از زندگی روزمره ما رو تشکیل میشبکه
های زیادی رو برای ما کاربران انجام بدن که این موضوع در فعالیتتونن گذران وقت و سرگرمی می
و کار سال گذشته تعدادی از کاربران برای کسب شه. خوشبختانه طی یککشور ما نادیده گرفته می

سزایی رو به تر استفاده کرده و در این بین اسکایپ هم سهم بههای مجازی بیشخودشون از شبکه
  .خودش اختصاص داده

های فضای مجازی هست که با اضافه کردن ترین اپلیکیشنترین و سریعاسکایپ یکی از ایمن
های متعدد، های مجازی دنیا شده. قابلیتهای متعدد، تبدیل به یکی از بهترین شبکهقابلیت

رها چنین فیلتر نبودن در اکثر کشوها و مشاغل، سرعت بسیار باال در ارتباطات و همپشتیبانی از بیزنس
رسان و شبکه مجازی دنیا قرار داده و تونسته با این )از جمله کشور ایران(، اسکایپ رو جزو پنج پیام

ی امکانات مخاطبان زیادی رو به دست بیاره. در ادامه، مجله نت ران رو همراهی کنین تا درباره
 .تری رو در اختیار شما قرار بدیمو استفاده از اون توضیحات کامل (skype) آموزش نصب اسکایپ

 اسکایپ چیه؟
 

 

های اجتماعی، تمامی اسکایپ یک شبکه اجتماعی بسیار سریع و ایمن هست که برخالف اکثر شبکه
های موردنیاز کاربر رو در خودش قرار داده مثل: تماس تصویری، تماس صوتی، دریافت و قابلیت

ین های اهای موسیقی و ویدیویی و... که از قابلیتچنین ارسال انواع فایلارسال پیام متنی و هم
آموزش نصب اپلیکیشن پرقدرت هستن و با وجود این همه قابلیت حتما شما هم دوست دارین که 

 .تون نصب کنیدرو ببینین تا اونو روی سیستم )skype( اسکایپ
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ای هم وجود داره؟ باید بهتون بگم که اگه این سوال برای شما پیش اومده که مگه حالت دیگه
کنه یعنی شما المللی هم عمل میصورت یک پنل بینعالوه بر یک شبکه اجتماعی، بهاسکایپ 

صورت ها ارتباط برقرار کنین و یا حتی پیام خودتون رو بهتونین از طریق اسکایپ با سایر برنامهمی
اس برای شخص گیرنده ارسال کنین اما برای دسترسی به این قابلیت باید حساب کاربری اماس

 .ن رو شارژ کنین تا این بخش برای شما آزاد بشهخودتو
 

 
 

ترین تعرفه محاسبه هزینه ارتباطی رو در اختیار کاربران دنیا در حال حاضر اسکایپ معتقده که ارزان
قرار میده، این جمله تا زمانی درسته که شما داخل ایران زندگی نکنین. یعنی جناب اسکایپ درست 

صورت رایگان در اختیار شما قرار میده اما این ها و مزایای ذکر شده رو بهاسکایپ تمامی توانایی
کنن، یعنی شما رای ایجاد ارتباط با کاربرانی هست که از اسکایپ استفاده میرایگان بودن تنها ب

 .صورت رایگان ارتباط برقرار کنینتونین بهتنها با کاربرانی که برنامه اسکایپ رو نصب کردن می
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عرفه رو داره اما وقتی این تعرفه از فیلتر دالر و حساب ارزی کشور ما رد ترین تکنه که ارزانعرض می
 .مون رو بزنیمای و از راه دور زنگهای باجهشه همون بهتره که بریم پای تلفنمی

العاده استفاده کنیم و فقط از قسمت رایگان این برنامه فوقشکنی نمیعنوان یک ایرانی سنتپس ما به
هم  ناچیز های رایگان با هزینه خیلیای این پاراگراف به یک مفهوم رسیدیم که برنامهکنیم. در انتهمی

ها پولی و خیلی گرون درمیاد پس بهتره با خارج از کشور اصال ارتباط برقرار نکنیم اصال برای ما ایرانی
 اس داریم چرا باید از اسکایپ استفاده کنیم؟امکه اسکاریه؟ تا وقتیچه

 اسکایپ یتاریخچه
 

 

 2011ساله به وجود اومده و تاریخچه اون به سال کنن که اسکایپ دهبسیاری از کاربران فکر می
ساخته شده و در سال  2003اما باید این باور غلط رو اصالح کنیم. برنامه اسکایپ در سال  گرده،برمی

 توسط شرکت مایکروسافت به انحصار دراومده.  2011

های اجتماعی اون زمان تازه تونسته بودن فایل موقعی به وجود اومد که شبکه برنامه اسکایپ درست
بین کاربران انتقال بدن و یک جهش بزرگ رو  (IP ارسال صوت از طریق) صوتی رو از طریق اینترنت

  .ایجاد کنن
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عنوان اولین نسخه در با این تفاسیر اسکایپ توسط جانوس فریس و نیکوالس زنشتروم ایجاد و به
اکران شد. این برنامه توسط یااللتا، پریت کیساسال و یانا تالین  2003اوت سال  29تاریخ 
 .استنویسی شده و درنهایت به ساخت اسکایپ امروزی منتهی شدهبرنامه

 

 امنیت اسکایپ
 

 

 

یار های اجتماعی دنیاست و تا به امروز آمار و ارقام بسترین شبکهترین و ایمناسکایپ یکی از پرقدرت
شرکت مایکروسافت اعالم کرد  2013خوبی رو در میزان دانلود و جذب کاربر به ثبت رسونده. در سال 

میلیون کاربر در این برنامه آنالین بودن  50زمان طور همکه شبکه اجتماعی اسکایپ طی یک روز و به
ان از محبوبیت در بین و از مزایای مختلف اون ازجمله تماس تصویری استفاده کردن. عالوه بر این میز

چهل درصد از تمامی مکالمات  2014المللی اسکایپ تونسته در سال های بینکاربران، در بازار تماس
  .رو به خودش اختصاص بده
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ده کاره رو در اختیار هر کاربری قرار میتنهایی یک رزومه کافی از این برنامه همهاین اعداد و ارقام به
ر از گفتن کلمه تونه خیال کاربر رو برای استفاده از یک شبکه اجتماعی تقریبا راحت کنه. منظوو می

کاری هایی هم کمتقریبا در جمله قبلی این بود که این برنامه در کنار تمام محبوبیت خودش در قسمت
 دونن اما چرا؟کرده و بعضی از مردم این شبکه اجتماعی رو بسیار ناامن می

 

اربران اسکایپ اعتباری از سوی برخی از مردم اینه که شرکت مایکروسافت اطالعات کاولین دلیل این بی
تنهایی ده و درست بودن این قضیه خودش بهمتحده قرار میرو در اختیار سازمان امنیت ملی ایاالت

 دلیلی هست که بسیاری از مردم دنیا از نصب این اپلیکیشن خودداری کنن. 

نیت تا به امروز هیچ تیتر و سند معتبری از صحت این موضوع )فروش اطالعات کاربران به سازمان ام
ای از افشاگران جهانی ردوبدل ها در بین مردم و عدهزنیملی امریکا( وجود نداشته و فقط این گمانه

  .شهمی

ای، تونستن سایت اسکایپ رو شه که یک گروه هک خاورمیانهمی 2014دلیل دوم مربوط به سال 
اطالعات حساب »ن که سایت این برنامه نوشتهایی از وبهک کنن. این گروه بعد از هک، روی قسمت

این دو دلیل طی «. های مایکروسافت و اسکایپ استفاده نکنینرسه از سرویسشما به فروش می
تر در بین کاربران رواج داره چرا که مایکروسافت اخیرا تحت تر شده و کمرنگروز کمسالیان اخیر روزبه

 .کنههیچ شرایطی وارد حاشیه نشده و داره مسیر خوبی رو طی می

 :مقاالت پیشنهادی

 نصب تلگرام روی کامپیوتر

 نصب واتساپ روی ویندوز

 حذف اکانت واتساپ

 حذف اکانت اینستاگرام

 حذف اکانت تلگرام
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 (Skype) اندازی و آموزش نصب اسکایپ ی راهنحوه
 

 

 
شده تا کاربران ها تهیه عاملعامل اندروید نبوده و برای اکثر سیستمبرنامه اسکایپ محدود به سیستم

 راحتی بهش دسترسی داشته باشن. های مختلف بتونن بهمختلف با استفاده از سیستم
هایی هستن عاملاس و سیمبین، سیستماولینوکس، ویندوز فون، آیبری، اندروید، ویندوز، مک، بلک

ها، روش نصب در تمامی عاملشه. برخالف تنوع در سیستمها نصب میکه برنامه اسکایپ بر روی اون
 .صورت تصویری اون رو به شما آموزش بدمها یکی هست که در ادامه قصد دارم بهنسخه

 

 
 

برنامه پلی استور گوگل و یا بازار رو باز و نام اسکایپ رو سرچ کنید و ها کافیه که فوندر اسمارت
این برنامه جذاب رو  Install یبعد از اون بدون نیاز به کار خاصی تنها با کلیک و یا لمس گزینه

های دیگه با ما همراه روی گوشی خودتون داشته باشین. اما در مورد نصب روی سیستم عامل
 .باشین
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    (Skype) موزش نصب اسکایپمراحل آ

 .عامل خودمون دانلود کنیمی مناسب از برنامه اسکایپ رو برای سیستمابتدا باید نسخه

شیم )در نسخه تلفن همراه این مورد رو میبهی زیر روکنیم و با صفحهبعد از دانلود برنامه، روی اون کلیک می
 .شه(به شکل دیگری به کاربران نشون داده می

 

-طور کامل برروی سیستممونیم تا برنامه بهکلیک کرده و منتظر می Install یدر این قسمت روی گزینه

 .مون نصب بشهعامل
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 Lets get started یشه که باید روی گزینهی زیر برای شما باز میافزار، صفحهبعد از نصب کامل نرم
 .کلیک کنید

 
ی شه که صفحهبه شما نشون داده می زیری در قسمت بعدی، یک صفحه مشابه با صفحه

 .رو بزنید Lets go یگویی به شماست و باید گزینهآمدخوش
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خواد اطالعات حساب رو شین که از شما میی زیر مواجه می، با صفحهLets go یبعد از زدن گزینه
دارین اطالعات اونو وارد کنین تا اکانت موردنظر براتون باز بشه، وارد کنین. اگر حسابی در اسکایپ 
کلیک کرده و بعد از ساخت حساب جدید وارد  Create One یدر غیر این صورت ابتدا روی گزینه

 .برنامه اسکایپ بشین

 
خواد یک میشین که از شما رو میافزار، با تصویر زیر روبهبعد از ساخت حساب کاربری و ورود به نرم

 .رو بزنین Continue یعکس برای پروفایل خودتون قرار بدین. بعد از قرار دادن عکس گزینه
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برای شما دوستان به نمایش در میاد که به شما  زیری بعد از مدیریت کردن عکس پروفایل، صفحه
 یده تا از سالم بودن صدا در برنامه مطمئن بشین و اونو تست کنین. روی گزینهاین اطمینان رو می

Continue ی بعدی برینبزنین و به مرحله. 

 
 

ویدیو رو بار قصد داره تا شین که ایندر قسمت آخر توضیحات، شما با یک تست دیگه مواجه می
در پایین صفحه، از این قسمت هم  Continue یتونین با لمس گزینهبراتون تست کنه که شما می

 .عبور کنین
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تونین از اون صورت کامل نصب شده و میافزار برای شما عزیزان بهی زیر، نرمبعد از دیدن صفحه
 .ه باشیدی استفاده از یک اپلیکیشن پرقدرت رو داشتاستفاده کنین و تجربه

 
 

 ی اسکایپ با ایمومقایسه

 
درآوردی در  بسیاری از کاربران ایرانی اعتقاد دارن که اسکایپ برنامه خوبی نیست و کلی حرفای من

ای به واقعیت نزدیک نباشه. عصبانیت من گن که شاید خیلی از اونا ذرهمورد این برنامه کاربردی می
مدرکی هست که کابران دیگه در مورد اسکایپ به زبون میارن، های بدون سند و صرفا به دلیل حرف

هایی که طرفه بقیه رو به استفاده از برنامهخیلی از دوستان هستن که دوست دارن با اظهارنظر یک
 .ا طرفدارش هستن، ترغیب کنناون
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ذکر کردم طورم که در باال من نه سازنده اسکایپ هستم و نه مشکلی با نظرات کاربران دارم، همون
طور معتبر سندی وجود نداره های امنیتی دچار سوتفاهم شده که بهاسکایپ هم در بعضی از قسمت

که اسکایپ رو محکوم کنه. درنتیجه برنامه اسکایپ و تیم مایکروسافت تا به امروز مرتکب اشتباهی 
  .گیریمنشدن و نباید فقط به خاطر حرف یه عده از دوستان این برنامه خوب رو نادیده ب

اما مطلب اصلی اینجاس که، به گفته برخی از کاربران ایرانی برنامه ایمو از برنامه اسکایپ عملکرد 
های ویدیویی در دنیا کن چراکه اکثر تماسبهتری رو داره. اما آمار و ارقام این حرف رو تایید نمی

و نیمی از امکانات اسکایپ شه گفت اپلیکیشن ایمرسه و تقریبا میتوسط برنامه اسکایپ به ثبت می
  .رو هم نداره

ها شده، کیفیت رقابت به وجود آورده و موجب مقایسه اون ،تنها موضوعی که بین این دو برنامه
افزار هست که توسط کاربران ایرانی به وجود اومده. یعنی در هیچ جای تماس ویدیویی در این دو نرم

 .یمو و اسکایپ از هیچ لحاظی با هم قابل قیاس نیستنشه چون اای انجام نمیچین مقایسهدنیا هم

 شود؟تماس ویدیویی در اسکایپ چگونه برقرار می

های زیادی برای ایجاد تماس ویدیویی گروهی یا تماس کنفرانسی به وجود اومده که اخیرا برنامه
نفر رو  25تعداد یکی از بهترین اونا برنامه اسکایپ هست. این برنامه به شما امکان تماس گروهی تا 

  .برسونه 50ده که اخیرا اسکایپ طی یک بیانیه اعالم کرده قصد داره این تعداد رو به عدد می

ی وب هم قرار اسکایپ عالوه بر افزایش تعداد نفرات در تماس تصویری، این قابلیت رو در نسخه
اخیر مایکروسافت بر روی برنامه راحتی استفاده کنن. این تغییرات داده تا همه کاربران بتونن از اون به

ای از ها ذرهاسکایپ، به علت شیوع ویروس کرونا بوده و این شرکت قصد داره با انجام این فعالیت
 .گسترش کرونا جلوگیری کنه

 :کنیمبرای برقراری تماس ویدیویی در اسکایپ مراحل زیر رو طی می
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کنیم و در قسمت بعدی باید اسم کسی رو رو انتخاب می New یابتدا در قسمت باالیی برنامه گزینه
 .وارد کنین زیرخواین باهاش ارتباط بگیرین مثل تصویر که می

 

 .ی گروه بزنین تا گروه ایجاده بشهبعد از انتخاب فرد یا افراد مختلف، روی گزینه

برقرار کنین. تماس تون ارتباط های مختلفی با دوستانتونین به روشبعد از ایجاد گروه، شما می
های خوب این برنامه در ها از قابلیتهای متنی و فایلویدیویی، تماس صوتی و ارسال انواع پیام

قسمت گروه هست. در تماس ویدیویی برخی مشکالت برای کاربران به وجود اومده که شاید برای 
 .شما دوستان هم ایجاد بشه

برای حل  شه،بسیار بد و درنتیجه قطع شدن مکالمه میدر برخی از موارد صدا یا تصویر دچار کیفیت 
این مشکل کافیه که روی عالمت مثلثی شکل باالی صفحه )همانند تصویر زیر( کلیک کنین و کیفیت 

مقدار کاهش بدین. این کار زمانی که سرعت اینترنت شما پایین هست به  تصویر و صداتون رو یه
 .ترین کیفیت باشه(کنیم قاعدتا همیشه باید روی کمیکار میاد )ما که داخل ایران زندگی م
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 حذف ویدیو کنفرانس

چنین حذف برخی افراد از جلسه مشکل بعدی کاربران حذف ویدیو کنفرانس بعد از اتمام جلسه و هم
صورت آنالین هست. برای مورد اول باید شما بعد از اتمام ویدیو کنفرانس، روی ویدیو راست کلیلک به

رو بزنین  Delete conversations ییک لیست برای شما ایجاد بشه. در داخل لیست گزینه کنین تا
تا ویدیو از گروه حذف بشه. مورد دوم حذف افراد حاضر در جلسه هست که شما باید موس خودتون 

بعد ای شبیه به عکس زیر برای شما به نمایش دربیاد. رو بر روی پروفایل موردنظر قرار بدین تا صفحه
ی تلفن قرمزرنگ رو بزنین تا فرد موردنظر از شده، شما کافیه که دکمهی مشخصاز باز شدن صفحه

 .تماس ویدیویی بیرون انداخته بشه

 

 آموزش تغییر نام کاربری در اسکایپ

تون رو عوض کنین اما به شاید برای شما پیش اومده باشه که بخواین اسم پروفایل و یا نام کاربری
رده باشین. خب در این قسمت قراره تغییر نام کاربری در اسکایپ رو برای شما دوستان مشکل خو

 .توضیح بدم

 .شیماصلی مثل تصویر زیر وارد بخش تنظیمات می ی ِابتدا در صفحه
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شه برای شما نمایش داده می زیربعد از وارد شدن به قسمت تنظیمات، یک صفحه شبیه به تصویر 
رو بزنین تا وارد قسمت تغییرات  Your Profile یی باال شما باید گزینهکه با باز شدن صفحه

 .پروفایل بشید

 
 

 .رو بزنین تا بتونین مشخصات خودتون رو ویرایش کنید Edit Profile یطبق تصویر زیر گزینه
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رو بزنین تا  Save یزیر در قسمت پایین صفحه، گزینهتون، مثل تصویر بعد از ویرایش پروفایل
 .تغییرات شما ذخیره بشن

 

 نحوه حذف اکانت اسکایپ )دیلیت اکانت در اسکایپ(

های برنامه اسکایپ رو در اختیارتون قرار دادیم و به شما حلتا به این قسمت تمامی مشکالت و راه
خوایم نحوه دیلیت کردن کرد. در این قسمت می شه که این برنامه رو نصبنشون دادیم که چطور می

خوان اکانت اسکایپ رو به شما یاد بدیم. بعضی مواقع هست که برخی از کاربران بنا به دالیلی می
 .شون رو حذف کنن. برای انجام این کار کافیه که طبق مراحل زیر پیش بریناکانت

 .برای شروع مثل تصویر زیر به تنظیمات اسکایپ برید
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 .انتخاب کنید Close Your Account ی آخر یعنی، گزینهزیربعد از ورود به تنظیمات مثل تصویر 
 

 
 

 .ی زیر شما باید شماره تلفن یا ادرس ایمیلی که باهاش حساب رو ساختین، وارد کنیددر صفحه
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 .خواد که باید وارد کنیدتون رو میی بعدی اسکایپ از شما رمز حسابدر مرحله
 

 
 

ده که قصد داره شما رو از کاری که اسکایپ توضیحاتی رو در اختیار شما قرار می زیردر تصویر 
زد کنه. برای رد شدن از این طور کامل آگاه کنه و معایب حذف کردن رو به شما گوشکنین بهمی

. بزنیدرو  Next یمرحله کافیه که متن رو اسکرول )صفحه رو به پایین بکشین( کنین و گزینه
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   I یپرسه که بهتره روی گزینهدر قسمت آخر مایکروسافت از شما دلیل خروج و حذف اکانت رو می
 no longer want any Microsoft account ها رو بزنین و قرار بدین. حاال باید تیک تمام مورد

 .بشهبزنین تا حساب شما برای همیشه حذف  Mark account for closure یروی گزینه
 

 
 

 

 حرف آخر

های دنیاست که با پشتیبانی از انواع ترین و کارآمدترین اپلیکیشنطورکلی اسکایپ یکی از محبوببه
صورت میانگین هر تر کنه. این شبکه اجتماعی بهها تونسته کار رو برای کاربران راحتعاملسیستم

کنه و شما عزیزان بهتره که آخرین نسخه این برنامه رو بار آپدیت جدیدی رو ارائه میدوهفته یک
 .شده داشته باشینصورت نصببه

ره و همچنین از امکاناتی یت شما باالتر میبا نصب آخرین نسخه اسکایپ و استفاده از آن سطح امن
های جدید تونین استفاده کنین و البته در اکثر اوقات نسخهی جدید رونمایی شده هم میکه در نسخه

  .شنبهینه می

شه و تفاوتی در نحوه های تلفن همراه نیز همین مراحل طی میبرای حذف اکانت در نسخه
 .حذف اکانت اسکایپ در گوشی موبایل و نسخه کامپیوتر اون وجود نداره



 ( و استفاده از آنSkypeآموزش نصب اسکایپ )
 

 

21 

 

صورت آنالین نیاز به یک برنامه پرقدرت و ایمن های تصویری و اجرای جلسات بهاگه شما برای تماس
ها عاملی برای شما نصب اپلیکیشن اسکایپ هست چراکه از تمامی سیستمدارین، بهترین گزینه

ها، خودتون رو به عاملتونین در شرایط مختلف از طریق سایر سیستمپشتیبانی کرده و شما می
 .جلسات برسونین

صورت آنالین در برنامه اسکایپ دارین و در طول مسیر با برای مثال شما ساعت هشت، کنفرانسی به
تونین در دفتر کار شین. خب اتفاقیه که افتاده و قاعدتا راس ساعت هشت نمیی مواجه میمشکل

خودتون حاضرشده و با کامپیوتر جلسه رو برگزار کنین. قابلیتی که اسکایپ در اختیار شما قرارداده 
جلسه  تونین از طریق همون حساب خودتون، با نسخه تلفن همراه آنالین بشین وراحتی میاینه که به

  .ساعت هشت رو از داخل ماشین مدیریت کنین

صورت رایگان در اختیار کاربران های متعدد این اپلیکیشن پرقدرت هست که بهاین تنها یکی از ویژگی
ی آموزش نصب کنم که تا انتهای مقالهسراسر جهان قرارگرفته. در آخر از همه شما عزیزان تشکر می

 .ان همراه بودینربا مجله نت  (skype) اسکایپ
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